BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

VI. évfolyam 2. szám - 2018. február
„A civilizációval együtt fejlődik a közöny. Ez egy betegség.
Ellenszere a művészet. És a szeretet.”
(Matt Haig)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A január 29-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és a költségvetési rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

2.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata és Magyarbánhegyes Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzata között
megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

3.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós

4.

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak választása
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós

Az első napirendi pontban rendhagyó
módon idén januárban került terítékre
a költségvetés. A 2018. évi költségvetés
számai kedvezőek, megszorításokat nem
kellett eszközölni, az adók mértéke változatlan, ahogy a nyújtott kedvezmények
és az önként vállalt feladatok száma is. Az
önkormányzat költségvetésének bevételi
és kiadási főösszege 2018. évben 750 millió forint. A költségvetésről szóló rendelet
tervezetet a képviselő-testület egyhangúan elfogadta, a rendeletet megalkotta.
A második napirendi pont egy technikai
jellegű felülvizsgálat az önkormányzat és
a nemzetiségi önkormányzat megállapodását illetően.
A 3. napirendi pont egy régóta húzódó
és sok kellemetlenséggel járó ügycsoport remélhetőleg végső megoldását jelenti. A szabálysértésekről szóló törvény
mellet szükséges egy olyan jogszabály
megalkotása, amely a törvény által nem
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tartalmazott, de a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartások
szankcionálását teszi lehetővé. Mindenki
tud példát mondani olyan magatartásra,
amely bár a törvények szerint nem kriminalizált, mégis pokollá teheti mások
életét. Gondoljunk itt a szomszédvitákra,
a vendéglátó helyek zavaró működésére
vagy az utóbbi időben rengeteg problémát jelentő kóbor kutyákra. A rendeletben ezen magatartások megnevezésre
kerültek, amelyek akár 150 ezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal szankcionálhatóak a jövőben. Természetesen a cél
nem lehet a bírságolás, nem szeretnénk
ezeket alkalmazni, bizonyos esetekben
azonban kénytelenek leszünk a közösség
nyugodt és biztonságos életének érdekében. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy
tartsa be a közösségi együttélés alapvető
szabályait.
Az utolsó napirendi pontban kerültek
megválasztásra a szavazatszámláló bizottságok tagjai, tekintettel arra, hogy
2018. április 8-án országgyűlési képviselő
választás lesz. A megválasztott tagok hamarosan leteszik az esküt és megkapják a
szükséges oktatást.
A február 26-án megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

2.

Döntés a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos megkeresés ügyében
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

3.

A helyi adókról szóló 10/2013. (X.29.)
önkormányzati rendelet módosítása az
elektronikus ügyintézés bevezetése miatt
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós

4.

Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezési eljárás lezárása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

5.

Döntéshozatal „A TOP-3.2.1-15 „Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás
használat fokozása” című pályázat keretében megvalósuló „A Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai korszerűsítése (Azonosítószám: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00001)” az
ajánlattételi felhívás melléklete szerinti
műszaki dokumentáció alapján” tárgyú
egyszerű beszerzési eljárásban (később
kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

Az első napirendi pontban egy személyi
változás miatti átvezetés történt a kistérségi társulási megállapodásban.
A második napirendi pontban Mezőkovácsháza város tolmácsolásában érkezett
kérésről kellett dönteni, amely a központi
ügyelet szakdolgozóinak óradíj emeléséről szólt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy vállalja az emelésből fakadó
költség többlet Magyarbánhegyesre eső
részét.
A harmadik napirendi pontban a helyi adókról szóló rendelet módosítását
tárgyalta a testület, amelyre az elektronikus ügyintézés bevezetése miatt volt
szükség. 2018. január 1-től az önkormányzati hivatali portálon keresztül is be
lehet nyújtani a helyi adó bevallásokat
az önkormányzat felé. A www.magyarbanhegyes.hu oldalon az elektronikus
ügyintézés gombra kattintva érhető el a
felület. A portál működéséről egy részletes tájékoztatót fogunk kiadni szórólapos
formában.
A negyedik napirendi pont a HÉSZ módosítása véleményezési szakasz eljárás lezárásáról szóló döntést foglalta magában.
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Emlékeztetőül a HÉSZ módosításának
két pontja: 1. Magyarbánhegyes a Vt1, Vt2
és Vt3-as építési övezetek területén templom építése esetén a megengedhető legnagyobb építménymagasság túlléphető
max. 5 méterrel. A Vt3 építési övezet saroktelkein a legnagyobb megengedhető
beépítettség 60% lehet. 2. A sportpálya
céljára fenntartott területen sportcsarnok
építése esetén a legnagyobb építménymagasság túlléphető 6 méterrel, távközlési létesítmény esetén a legnagyobb építménymagasság a távközlési létesítmény
technológiai igénye szerint túlléphető.
Az 5. napirendi pontban döntés született
a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésének kivitelezőjéről. A tendert
a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Siórét tanya
40/c.) nyerte. A kivitelezés befejezési határideje 2018.08.31.
A napirendek után Béni Attila járási hivatalvezető úr részvételére tekintettel szót
kaptak a megjelent lakosok is. Sajnos érdemi témák felvetése helyett ismételten a
focira terelődött a beszélgetés fonala, szokás szerint éles vita alakult ki. A szokásos
konfliktusok– pálya használat idejének
betartása, öltöző, felszerelés használata,
az egyik csapat által a másik csapat szidalmazása – mellett a civil szervezetek támogatása borzolta fel a kedélyeket. Valamit
nem árt tisztázni ezzel kapcsolatban. Az

önkormányzatnak nem kötelessége támogatni a civil szervezeteket, jószándéktól
vezérelve, önként dönt a képviselő-testület évről évre a támogatások mellett. Kérdezem én, hogy egy olyan civil szervezet,
amelyiknek a „vezetője” lépten-nyomon
az önkormányzat vezetését mocskolja, az
edző és a tagság egy része az egész település rossz hírét kelti azzal, hogy a másik
csapatot ordenáré módon szidalmazza
mind az otthoni, mind az idegenbeli mérkőzéseken, megérdemli a jóindulatot és a
támogatást?
Írásbeli megállapodás ellenére nem
tartják be a pályahasználatra vonatkozó
szabályokat és folyamatos a konfliktus az
öltőzőben és a felszerelésekkel kapcsolatban is. Más kérdés, hogy egy gerinccel
rendelkező ember ilyen viselkedés után
nem is fordulna az általa mocskolt önkormányzathoz támogatásért. Mint mindig
most is azt mondom a tagság kezében a
döntés, amennyiben támogatást szeretnének szerezni az egyesületnek, érdemesnek kell válni rá, nem szabad azonosulni
ezzel a fajta gyűlöletkeltő magatartással.
Ez a dolog erkölcsi része. A jogi része az,
hogy jelenleg már nemcsak ügyészségi,
hanem rendőrségi eljárás is van folyamatban az egyesülettel kapcsolatban, ami
eleve lehetetlenné teszi közpénz átutalását a részükre.

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!

Éjjel- nappal hívható telefonszámunk:

06-20/39-39-600
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A MAGYARBÁNHEGYESI KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI:

Mozgalmas volt számunkra a
februári hónap:
Február 9-én megrendezésre került az iskolai farsangi mulatság, melyre minden
tanulónk lelkesen készült. Alsós tanulóink
ötletes jelmezekben vonultak a színpadra, a felsősök osztályonként szórakoztató
műsorokkal készültek.
Köszönjük a fánkot Magyarbánhegyes
Község Önkormányzatának, a szendvicseket a Szülői Szervezet tagjainak, a
tombolatárgyak felajánlását a szülőknek!
Az immár hagyománnyá vált Jótékonysági bállal folytatódott a hónap, melyen
gyerekek és szülők egyaránt jól érezhették magukat. A bál bevétele a költségek
levonása után 300.000 Ft, melyből bővíteni szeretnénk az udvari játékokat és gumi
burkolólapot vásárolnánk.
Köszönetet mondunk minden szülőnek,
aki részt vett az előkészületekben, süteménnyel járult hozzá a rendezvény sike-

réhez, továbbá köszönjük a támogatást
Ádász Kornéliának, az Angyal István Műv.
Ház dolgozóinak, Bánki Andrásnak a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatójának,
Domokos Evelinnek, Fabisz Ákos plébános
úrnak, Fajó János képviselő úrnak, Frank
lajosnak, Hegedűs Zoltánnak, A Humán
Szolgáltató Központnak, Kovács Attilának,
Kovács Editnek, Magyarbánhegyes Község
Önkormányzatának, Matuzik Istvánnénak,
Nádházi Róbertnek, Murányi és Bence Kftnek, Páger Erikának, Oroszné Pap Magdolnának, Papp Hajnalkának, Petrovszkiné
Baji Tündének és családjának, Polgárőrségnek, a Posta dolgozóinak, Róka Mihálynak,
Simonka György országgyűlési képviselő
úrnak, Sódarné Varga Gyöngyi polgármester asszonynak, Szikszai Lászlónak, Tóth
Gyöngyinek és munkatársainak, Zámbó
Péternek.
2017-ben is meghirdetésre került az „Adventi Rajz- és Szépíró versenyt”, melyen
iskolánk tanulói szép eredményeket értek
el.
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Zsótér Evelin 1. osztály rajz kategória
– I. helyezés
Szilágyi Andrea 4. osztály szépírás kategória
– I. helyezés
Tóth Róbert Bence 6. osztály rajz kategória
– I. helyezés
Zsótér Dorottya 6. osztály szépírás kategória
– II. helyezés
Barta Dorina 7. osztály szépírás kategória
– II. helyezés
2018. március 10-én szombaton munkanap áthelyezés miatt a gyermekeknek
iskolába kell jönni. Ezen a napon tartjuk
meg iskolánk nyílt tanítási napját, melyen
a szülők betekintést nyerhetnek a tanítási
órák menetébe.
Március 14-én 9:00 órakor a Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola
és a dr. Illyés Sándor EGYMI intézmények
közös megemlékezést tartanak az 184849-es Forradalom és Szabadságharc eseményeinek és hőseinek tiszteletére. A
megemlékezés helye az Angyal István
Művelődési Ház.

Tavaszi szünet:
2018. március 29-től április 3-ig.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:
2018. március 28. szerda
Szünet utáni első tanítási nap:
2018. április 4. szerda

PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
A nyugalom az első polgári kötelesség! Mondta Ferenc József a monarchiabeli Magyarország királya. Felfokozott a
közhangulat így választás előtt, én is azt várom, bár már vége lenne! Mindenki vegye
szívügyének, hogy részt vegyen a voksoláson, és leadja szavazatát. Sok pénzt elvisz
az adózók által feltöltött államkasszából,
a demokrácia ezen vívmánya; hát éljen
minden szavazópolgár a lehetőségével, és
írjon x -et meggyőződése szerint. Eddig a
buzdítás, most a köszönet. Hálásan köszönöm annak a 380 lakástulajdonosnak, akik
befogadtak házat szentelni otthonukba. A
közös imádság,a szentelt vízzel való meg-

hintés, az áldás, hiszem, hogy mindenkinél meghallgatásra lelt az Úrnál, és az új
esztendő minden napján kísér bennünket
Teremtőnk vigyázó tekintete. Nem változik az idén sem az önkéntes egyházi adó
mértéke, mely 250Ft x 12 hónap = 3000Ft
akiben megvan a szándék rá, az ki tudja fizetni. Elsőáldozás templomunkban április
22-én lesz, a szentmisék rendje hétköznap
8 óra, vasárnap 11ó. Öt buszos útra várom
a jelentkezőket, melyeknek célállomását,
a templom hirdetőjén olvashatják. Térítésmentesen utazunk, pályázaton nyert
pénzből, kérem legyenek bátrak, jöjjenek!
Isten áldásával!
Fabisz Ákos plébános
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TÁJÉKOZTATÓ A CORVIN TAEKWON-DO
KLUB ÉLETÉBŐL:
A 2017-es év kiemelt eseménye volt
a dublini ITF Taekwon-do Világbajnokság,
amelyen két versenyzők: Tamás Boglárka
felnőtt női kategóriákban, Süli Tamara
ifjúsági női kategóriákban léphetett a
magyar válogatott színeiben tatamira.
Tamás József mester pedig a válogatott
egyik edzőjeként utazhatott Írországba.
Külön öröm számunkra, hogy sportfinanszírozás szempontjából Taekwon-do, és
egyben magyarbánhegyesi történelmet
is írtunk egy sikeres EMMI pályázattal a
kiutazás teljes költségét sikerült fedezni.
Ennek megfelelően óriási sajtóvisszhang
kísérte az eseményt, mind az elektronikus, mind a nyomtatott médiában, sőt a
Csaba Rádió rendszeres interjúkat közölt
a felkészülésről és az eseményről.

Büszkén jelenthetem, hogy nem hoztunk
szégyent azokra, akik bíztak bennünk.
Röviden összefoglalva:

Süli Tamara

(17 éves, 1. válogatottsága, 1. VB-je):
1. Ír ellenfelével szemben 1. Dan formagyakorlatban kiváló teljesítménnyel a
legjobb 32-ből a legjobb 16 közé jutott.
2. Erőtörés számban nagyon erős, meg�győző töréssel 49 induló közül 17-ed magával, 100 %-os, maximális pontszámmal
döntőbe jutott, ahonnan már nem sikerült dobogóra lépni, megosztott 9. helyen végzett.
GRATULÁLUNK! SZÉP VOLT, TAMI!

Tamás Boglárka

(18 éves, 1. felnőtt válogatottsága,
1. felnőtt VB-je):
1. A 32 közül előnyerőként jutott a legjobb 16 közé, ahol ír ellenfelétől - élete
legjobb teljesítményét nyújtva - szoros
meccsen kikapott, nem sikerült a nyolc
közé jutás.
2. Bogi az 56 kg egyéni küzdelemben az
ír világbajnok ellen erős találat miatt rögtön két mínusz pontot kapott. Részben a
leléptetéstől is tartva ezután túlságosan
visszafogta magát, így jobb teljesítmén�nyel és egyhangú pontozással ellenfele
jutott tovább a 16 közé.
3. Felnőtt női csapatküzdelem (Bella
Szolanzs, Bécsi Nikolett, Penczi Andrea,
Romero Alicia, Tamás Boglárka): színvonalas, szoros küzdelemben kaptak ki a
hollandoktól 10:9-re, akik aztán a svédeket legyőzve 3. helyen végeztek.
GRATULÁLUNK, SZÉP VOLT, BOGI!
SZÉP VOLT TAMI! SZÉP VOLT, LÁNYOK!
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A 2018-a évben újabb kemény kihívások
várnak csapatunkra. Ezek közül a két legfontosabb:

ra is várjuk a kiscsoportba, de a „nagyok”
közé is kezdők és újrakezdők jelentkezését.

Március 3-4.: Magyar Bajnokság Medgyesegyházán, ahol a válogatottak és mesterek mellett a színes övesektől is a már
megszokott jó szereplést várom el. A Magyar Bajnokság egyben válogató is, két
kerettagunk gőzerővel készül a szlovéniai Mariborban áprilisban megrendezésre
kerülő Európa Bajnokságra.
Külön öröm számunkra, hogy köszönhetően jelentősen növekedett népszerűségünk és létszámunk, a „régi” versenyzők és
tagok mellett állandó 15-16 fős csoporttal
beindult a kis hollók (óvodás-kisiskolás
korosztály) képzése is. Egyúttal erősödött
a szülői, támogatói hátterünk is. Tovább-

Tamás József IV. dan
nemzetközi instruktor, vezető edző

KÖZLEMÉNY:
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a
hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le,
amelynek eredményeként 2018. január
1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője:
Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest,
Budafoki út 107-109), konzorcium tagja:
PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói
út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok
ellátásával.
A megállapodás értelmében, az NHKV
Zrt. által biztosított adatbázis alapján az
ingatlanhasználót személyesen felkereső
díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében.
A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják
kilétüket, a személyes felkeresés során
a kiegyenlítetlen számlával mindenben
megegyező „Beszedési értesítő” alapján
jogosultak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére.
A konzorcium alvállalkozója
az Önök településén:
Megye: Békés
Alvállalkozó: BBK HUNGARY Kft.
Székhely: 6725 Szeged, Ősz utca 42. A ép.
Cégjegyzékszám: 06 09 004204
Kapcsolattartó:
Gaál András- területi koordinátor
Telefonszám: +36-30-956-7566
E-mail cím: dijbeszedes.bm@gmail.com

KÖSZÖNTŐ:
Minden kedves hölgy olvasót köszöntünk a
március 8-i nemzetközi nőnap alkalmából!

Kéri János:

Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.
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