BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

VII. évfolyam 1. szám - 2019. január
„Az elkövetkező 365 nap mindegyikén úgy tekintek mindenre és mindenkire, mintha először tenném - különösen az apró dolgokra.”
(Paulo Coelho)
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2. oldal Önkormányzati hírek
4. oldal A Plébános Úr közleménye
5. oldal Az Általános Iskola közleménye
6. oldal A hulladékszállító közleménye
7. oldal A Polgárőrség közleménye
7. oldal Takarék Szövetkezet közleménye
8. oldal Az OTP Bank tájékoztatója

POLGÁRMESTERI
KÖSZÖNTŐ:
Tisztelt Magyarbánhegyesi lakosok!
Újságunk első kiadványát olvashatják ebben az évben, így megragadom az
alkalmat, hogy mindannyiuknak szeretettel kívánjak Reményteljes, Boldog, Békés,
Egészségben bővelkedő Új Esztendőt!
A 2019-es év sok mindent tartogat,
úgy is mondhatom, rejteget számunkra,
hiszen van, amit mi alakítunk tudatosan
magunk körül és van, amit a sors tartogat
nekünk.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata ebben az évben is céljaként
tűzi maga elé, a szlogent, mindent a lakossággal, mindent a lakosságért! Az
önkormányzat nincs könnyű helyzetben,
adott feladatalapú költségvetésből gazdálkodik, ami olykor-olykor kicsit szűkös,
mégis próbálunk olyan nem „kötelező”
feladatoknak eleget tenni, mint az emberi
segítségnyújtás, legyen ez az élet bármilyen területén.
Apróságokon múlik, milyenné tes�szük a környezetünket, milyenné válunk
mi magunk. Mindenben csak a hibát
keressük, kritizálunk vagy együtt próbálunk jobbá válni. Persze nem könnyű a
társadalom, az emberek megosztottak,
ami az egyiknek tetszik, a másiknak nem.
Magyarbánhegyes léte egy olyan cél, ami
mindannyiunkat összeköt. Nehéz, súlyos
feladat, a 2018-as évben újítottunk, szépítettünk, igyekeztünk a falut élhetővé tenni. Mondhatják: van még mit tenni. Nem is
vitatjuk, ez így igaz. Tervezünk, ötletelünk,
kérjük, hogy tartsanak velünk! Tudják és
ismerik a mondást, sok kis ember, sok kis
helyen, miközben sok kis dolgot megtesz,
megváltoztathatja a világ arcát.

2
Fontos, hogy ne felejtsük el, az önkormányzat a településen élők szolgálatában
áll, amit egy emberarcú, hiteles, közvetlen
apparátus fogad nap, mint nap.

Sokat küzdök azért, hogy érzékenyítsem az embereket, ne menjenek el egymás mellet sarat dobálva, hanem segítsünk, ahol lehet és amennyit lehet.

Az év felelősségteljes kihívása lesz
az európai parlamenti választások májusban és a helyi önkormányzati választások,
előreláthatóan októberben. Szeretném
felhívni a figyelmet, ne felejtsük el mit veszíthetünk, mit nyerhetünk! A döntés joga
minden esetben a választópolgárokon
múlik. A kampány időszakában fontos,
hogy őrizzük meg emberi méltóságunkat!
Lehet bármit, de nem mindenáron! Polgármesterként vallom,”legyen menedéketek a szeretet és jobb lesz a világ, amelyben éltek.”

Szeretném még továbbra is szolgálni
a falumat, itt nőttem fel, itt éltem és itt is
szeretnék meghalni is. Ismerem az embereket, a családokat, ismerem a problémákat. Nem mindenre tudom a megoldást,
de próbálkozom, ehhez kell, hogy ezentúl
is bízzanak bennem, ahogyan eddig is tették. A bosszú,a harag és még a szimpátia
sem lehet tanácsadó ebben az esetben…
csakis a józanész.
Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az október 15-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Címzetes főorvosi cím adományozása

2.

Díszpolgári címek adományozása

3.

A Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátása

4.

Beszámoló a projektek és egyéb feladatok végrehajtásáról

5.

Bejelentések

I-II. NAPIREND örömteli, ünnepélyes eseményekkel indult az ülés, a képviselő-testület kitüntető címek adományozásáról
döntött és adta át azokat. Sódarné Varga Gyöngyi polgármester előterjesztése
nyomán dr. Szikszai József háziorvos a
hosszú évtizedek óta kitartóan végzett, a
településen élőkért folytatott gyógyító és
közösségi munkájáért címzetes főorvosi
és díszpolgári címet vehetett át. Szintén a
polgármester javaslatára posztumusz díszpolgári címet adományozott a testület
Gönczöl Imre köztiszteletben álló népta-

nítónak a kimagaslóan végzett munkájáért.
III. NAPIREND a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátása volt a téma, arról kellett dönteni,
hogy kiírásra kerüljön-e nyilvános pályázat vagy egyelőre helyettesítéssel legyen
megoldva a feladat. A képviselő-testület a
döntést elhalasztotta.
IV. NAPIREND a projekt végrehajtásáról
készült beszámolóban szó volt arról, hogy
az elnyert pályázati források segítségével
megvalósuló beruházások nagyrészt befejeződtek, a minibölcsőde kialakítása is a
végéhez közeledik. Az önkormányzat folyamatosan keresi és dolgozza ki az újabb
lehetőségeket a fejlesztésre. A legközelebbi beruházás az Angyal István Művelődési
Ház és Könyvtár felújítása lesz, a Modern
Falvak Programban az orvosi és fogorvosi
ellátás fejlesztésére, a temető felújítására,
valamint belterületi utak és járdák rendbetételére fogunk pályázni.

3
BEJELENTÉSEK képviselői tiszteletdíj felajánlások.

neveit tartalmazta az előterjesztés, természetesen minden tanulót támogat a képviselő-testület.

A november 26-án megtartott, nyilvános tes-

BEJELENTÉSEK képviselői tiszteletdíj felajánlások.

tületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

2018. évi költségvetési rendelet módosítása

2.

Beszámoló a 2018. évi költségvetés III.
negyedéves teljesítéséről

1.

3.

2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

A 2019. évi közfoglalkoztatási pályázat
benyújtása

2.

4.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
pályázat iránti kérelmek elbírálása

Beszámoló a Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről

3.

5.

Bejelentések

A képviselő – testület 2019. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása,
javaslatok beépítése

4.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

5.

Bejelentések

I-II. NAPIREND: a két napirendet a korábbi szokásoknak megfelelően egyben
tárgyalta a bizottság és a testület is, tekintettel arra, hogy szorosan összefüggenek.
A költségvetés negyedévenkénti módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben meghatározottak szerint kötelező, az év eleji tervekhez képest
történt változásokat folyamatosan át kell
vezetni a rendeleten. Ehhez szorosan kapcsolódva előterjesztésre került a beszámoló a költségvetés háromnegyed éves
teljesítéséről, amely időarányos teljesítést
mutat, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.
III. NAPIREND minden évben kötelező feladat belső ellenőrzés lefolytatása az önkormányzatnál, az ellenőrzés célvizsgálatainak témáit a képviselő-testület jelöli ki
a belső ellenőrzési terv formájában. A terv
elfogadásra került.
IV. NAPIREND hosszú évek óta nyújt támogatást az önkormányzat a településen
élő és felsőoktatási intézményben tanuló
fiatalok részére. a következő évben sem
lesz ez másként, az igénylést benyújtók

A december 17-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:

I. NAPIREND: a 2019. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtásához mellékletként
be kell nyújtani a képviselő-testület határozatát, az előírás teljesítésére irányult az
előterjesztés.
II. NAPIREND Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban Mötv.) 81. § (3)
bekezdés f ) pontja szerint a jegyző évente
beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A hivatal köztisztviselőinek személye évek óta nem változott, a
folyamatosan változó kihívásoknak igyekszünk megfelelni. Az előterjesztésből az
is kiderült, hogy az ügyszámok annak
ellenére sem csökkennek, hogy a járási
hivatalokhoz átkerült néhány hatáskör. A
beszámolót a testület elfogadta.
III. NAPIREND a 2019. évi munkaterv
került elfogadásra, amelyben a korábbi
évekhez hasonló, kötelező témákat terveztünk, a képviselő-testület üléseinek
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időpontja várhatóan szintén a korábbi
hagyományokhoz híven minden hónap
utolsó hétfője.
IV. NAPIREND a helyi esélyegyenlőségi
program megújított változata került elfogadásra, amely a honlapon megtalálható
és nagyon fontos, hiszen minden EU for-

rás elnyerésére kiírt pályázat kötelezően
előírja az elkészítését. Köszönet érte Mezei József ügyintézőnek, aki lelkiismeretesen és odaadással végzi az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységeket.
BEJELENTÉSEK képviselői tiszteletdíj felajánlások.

PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
Meghálálni a Jó Istennek nem tudom eléggé, hogy első önálló helyemre
ide helyeztek és a lakosság ilyen jó szívvel
befogadott. Ötödik évemet kezdtem meg
a nép szolgálatában és elégedett szívvel
tekintek vissza minden közös munkánkra,
ünnepünkre, dolgos hétköznapra.
Bátorít minden jó szó, erőt ad minden kedves gesztus, amivel találkozok a
jó lelkű emberek részéről. Imádságra és
munkára sarkall a szeretet, amit kapok. Az
elmúlt esztendőben 28 gyermeket kereszteltem meg, 4 jegyespárt eskettem össze
és 36 falubelit kisértem utolsó útjára. Bátorítom, a fiatal szerelmeseket merjenek
elköteleződni egymás felé, az eddig élettársi kapcsolatban élők, jöjjenek az Úr házába mondják ki egymásnak: „holtomiglan-holtodiglan” kérjék kapcsolatukra a
szentesítő áldást.
Milyen sok Isten hívő ember él itt
a községben és mégis milyen kevesen
vagyunk vasárnaponként a szentmisén!
Bátorítom a hívő embereket, gyarapítsák

megjelenésükkel templomi közösségünket, 11 órától a hét hetedik napján.
Köszönöm a befogadást, a házszentelések alkalmával; nagy próbatétel
fizikailag, lelkileg egyaránt, de a kapcsolattartásnak ennél jobb módja nincs a
lelkipásztor és a hívek között, így megér
minden fáradságot!
Pályázati forrásból az új esztendőben is
lesznek ingyenes buszon útjaink:
• április 6. Eger,
• június 8. Budapest,
• július 6. Siófok,
• augusztus 15. Mátraverebély-Szentkút,
• október 5. Ópusztaszer.
Kérem, legyenek új jelentkezők, éljenek a lehetőséggel és iratkozzanak fel a
plébánián az egy napos utakra.
Boldog Új Éves kívánok mindenkinek,
Isten áldásával!
Fabisz Ákos
plébános
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A MAGYARBÁNHEGYESI KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
• Eltelt a 2018/2019. tanév első féléve. E néhány hónap alatt igen sok programon vehettek részt tanulóink (kirándulások, sport délutánok, mozi- és
cirkuszlátogatás, Mikulás műsor, Karácsonyi Játszóház, stb.)
Köszönjük a támogatást és együttműködést Magyarbánhegyes Község
Önkormányzatának, a Magyarbánhegyesért Egyesületnek, Páger Károlynak, Fajó Jánosnak, Czene Andrásnénak, a dr. Illyés Sándor Egymi dolgozóinak, Tóth Zsuzsának, a Humán Szolgáltató Központnak, a Vadrózsa
Nyugdíjas Klubnak, az Esthajnal Nyugdíjas Klubnak és a szülőknek!
• Iskolánk Farsangi Mulatsága 2019. február 15-én kerül megrendezésre.
Alsós tanulóink jelmezes felvonulással, felsős tanulóink vicces műsorokkal készülnek. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Ebben az évben is megrendezésre kerül a hagyományos

Jótékonysági Iskolabál.
Időpontja 2019. február 23., 18 óra.
Belépőjegy (2.500 Ft), támogató jegy (500 Ft) és tombola váltható az iskola portáján.
A támogató jeggyel a műsor főpróbája megtekinthető 2019. február 21-én, 1630-tól.
Minden nemű támogatást (pénzfelajánlás, tombolatárgy) szívesen fogadunk!

Szeretettel várunk minden szórakozni vágyót!
Az előző bál bevételéből projektorállványok és vásznak kerültek
beszerzésre, kültéri festékeket vásároltunk és felfestettük
a táblákat az udvari „társasjátékok” használatához.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Helyszín:
5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 56., Angyal István Művelődési Ház
Ügyfélfogadási idő:
2019. febuár 20. (szerda) 1115 – 1215
2019. március 20. (szerda) 1115 – 1215
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 800-1500, csütörtök: 700-1900)
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A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
Huszonöt éves a Magyarbánhegyesi Polgárőrség!
Köszönjük mindenkinek az eddigi támogatást!
Kérjük, támogassák továbbra is az adó 1%-val Egyesületünket, hiszen
Önökért vagyunk.
Keressenek bennünket bizalommal!

Éjjel- nappal hívható telefonszámunk:
06-20/39-39-600

BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET
KÖZLEMÉNYE
A Békés Takarék Szövetkezet fiókösszevonásokat hajt végre,
amelynek eredményeképpen a magyarbánhegyesi fiókot sem működteti
tovább a megszokott nyitvatartási rendben.
Hivatalos levelükben tájékoztatták az önkormányzatot,
hogy 2019. február 18-tól hetente
1 alkalommal mobilbank szolgáltatást biztosítanak:
Helyszín: 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 56. (takarék fiók)
Időpont: minden héten csütörtökön 9:30-14:30

OTP BANK TÁJÉKOZTATÓJA
OTP Bank: stabilitás és úttörő digitális fejlesztések a pénzügyek terén
Bankválasztás során a legtöbb ember számára a stabilitás és a megbízhatóság elsődleges szempont, azonban mára
az is fontos, hogy egy bank lépést tudjon
tartani a változatos igényekkel. Az OTP
Bank egyszerre képviseli a stabilitást és
a haladást a magyar bankpiacon: közel
hét évtizedes működése során egy, a fejlesztésekben élen járó, régiós szinten is
meghatározó szereplővé nőtte ki magát.
Az itt dolgozók szakértelmének, megbízhatóságnak köszönhetően, az új megoldások sorával a bank az évtizedek során
megőrizte stabil piaci helyzetét, míg a kiemelkedő ügyfélszolgálat elismeréseként
a tavalyi évben immáron harmadszorra
nyerte el az „Év Bankja”díjat.

az ügyfelek kényelmesen, az otthonukból intézhessék pénzügyeiket, de fontos,
hogy igény esetén mindenki személyes,
szakértő segítséget kapjon. Ezért az OTP
Bank tanácsadói Magyarország egyik legnagyobb fiókhálózatával, közel 400 fiókban várják az ügyfeleket.

Az OTP Bank az utóbbi években
olyan, a hazai piacon úttörőnek számító
fejlesztéseket mutatott be, mint a digitális
aláírópad, az immáron országszerte elérhető készpénz ki-és befizetésre alkalmas
okos ATM-ek, vagy a készpénzmentes
fizetést forradalmasító, akár más bankok
ügyfelei számára is elérhető mobilfizetés.

„Az OTP Bank az elmúlt évtizedek során
egy olyan pénzintézetté tudott fejlődni,
amely nemcsak Magyarországon, hanem
a régióban is jelentős szerepet tölt be. Ma
már 9 országban közel 1 500 bankfiókban
várjuk ügyfeleinket. Tisztában vagyunk vele
ugyanakkor, hogy siker egyben felelősség
is. Hiszen egy rendkívül széles ügyfélkör
igényeit kell kiszolgálnunk. Így egyfelől folyamatosan azon dolgozunk, hogy olyan
kényelmes, modern, könnyen és gyorsan elérhető szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek
megfelelnek a digitális kor elvárásainak.
Ugyanakkor büszkék vagyunk rá, hogy a
klasszikus értékeinket megőrizve elérhetőek maradtunk, hiszen szinte egy karnyújtásnyira vagyunk ügyfeleinktől a közel 400
bankfiókunkkal” – mondta el Asztalos Ferencné, az OTP Bank mezőkovácsházi fiókjának vezetője.”

Személyes kapcsolatban az ügyfelekkel
Az OTP Bank működése során mindig
szem előtt tartotta, hogy egy bankkal való
kapcsolat fontos és hosszú távú bizalmi viszonyt jelent. Az ügyfelek joggal várják el
az egyszerű, gyors és kényelmes szolgáltatásokat. Az új digitális megoldások, mint
a teljesen online igényelhető személyi
kölcsön, az online módosítható rugalmas
számlacsomag, vagy éppen a VideóBank
szolgáltatás ugyan lehetővé teszik, hogy

Az OTP Bank változatos termékpalettáján a pénzügyi szolgáltatások széles köre elérhető a lakossági és vállalati
ügyfelek számára. A személyre szabott és
egyedi ajánlatokért érdemes meglátogatni a Mezőkovácsházán található, Árpád
utca 177. szám alatt található OTP Bank
fiókot.
Folyamatos bővülés és fejlődés
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