BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

VII. évfolyam 3. szám - 2019. április-június
„A tudatlan emberek azt hiszik, azért jöttünk a világra, hogy harcoljunk,
háborúzzunk, párosodjunk, és utódokat nemzzünk. Nem!
Az a mi feladatunk, hogy gyarapítsuk a tudásunkat. Ezért jöttünk a világra.”
(Elif Safak)

TA R TA LOM
1. oldal Polgármesteri köszöntő
2. oldal Önkormányzati hírek
6. oldal A Polgárőrség közleménye
7. oldal A hulladékszállító közleménye
8. oldal Az Általános Iskola hírei
9. oldal A Plébános Úr közleménye
10. oldal XIII. BÁN-NAPOK programja

POLGÁRMESTERI
KÖSZÖNTŐ
Kedves olvasók!
Júliust írunk, a munka dandárja várja a falubelieket. Aratás, dinnyeszedés,
kerti munkálatok, fóliában, szabadföldön
paprikaszedés, egyebek. Az időjárás kiszámíthatatlan, sajnos a dolgozók, különösen a mezőgazdaságban tevékenykedő
emberek stressztűrő képességét igencsak próbára teszi. Sajnos a klímaváltozás
nemcsak az emberi szervezetre, idősekre,
fiatalokra, betegekre, szív- és érrendsze-

ri problémákkal küszködőkre, de a növénykultúrára is hatással van. A globális
felmelegedés megviseli az embereket,
állatokat, a természetet, mindannyiunkat.
Tudatos életmódváltásra lesz szükségünk
sajnos, közgazdászok állítják, a következő
háborúnkat a klímaváltozással vívjuk.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a
környezetünkre, vigyázzunk egymásra!
A dolgos hétköznapok után, mindenkinek szüksége van kikapcsolódásra.
Helyben, hagyományként, megteremtettük minderre a lehetőséget, július 20-án
újra falunap lesz. Immár négy, öt éve iparkodunk minden generációnak eleget tenni és színvonalas élő koncertekkel, nívós
programokkal kedveskedni az itt élőknek.
Örömünkre szolgál, hogy sokan megjegyezték, bizony, városi rendezvényekkel
vetekedik az önkormányzat által szervezett Bán Nap.
Kollégáimmal már az októberi idősek
napját is leszerveztük időben, nívós, színvonalas fellépőket nehéz találni… ki lesz
még titok, de október 12-én lesz, az már
biztos.
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Szeretettel várunk mindenkit július 20-án, aki szórakozásra, kikapcsolódásra vágyik!
„NINCS SZEBB DOLOG AZ ÉLETBEN, MINT MÁSOKNAK ÖRÖMET SZEREZNI!
NINCS BOLDOGABB ÉRZÉS A VILÁGON, MINT VIGASZTALNI, ADNI, SZERETNI.
HIDD EL, NEM ÉR AZ ÉLET SEMMIT, MÁSOK BOLDOGSÁGA NÉLKÜL.
S ANNYIT ÉR A LELKÜNK A VILÁGON, AHÁNY LÉLEKSZERETETÉN ÉPÜL.”
Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az április 29-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Beszámoló a település 2018. évi közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Nagy Lajos r. alezredes kapitányságvezető

2.

A Katasztrófavédelem beszámolója
2018. évi tevékenységéről
Előadó: Tóth Péter tűzoltó parancsnok

3.

Beszámoló a polgárőrség 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Rátódi István a polgárőrség parancsnoka

4.

Temető üzemeltetéséről beszámoló
Előadó: Tajki István vállalkozó

5.

Beszámoló a Napközi Konyha és Étterem
munkájáról
Előadó: Fajó Jánosné napközis konyha vezető

6.

Beszámoló a helyi adók teljesítéséről
Előadó: Mezei József adóügyi ügyintéző

7.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, a gyermekétkeztetés, a munkahelyi és a vendégétkeztetés térítési díjának
felülvizsgálata
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

8.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

9.

Bejelentések

1. NAPIREND: A rendőrség részletes írásbeli jelentéssel készült, Nagy Lajos kapitány rövid kiegészítő tájékoztatást adott. A 2018-as
évről elmondhatjuk, hogy eredményes évet
sikerült zárni. A településen 16 olyan bűncselekményt követtek el, mely nem tartozik a
kiemelten kezelt bűncselekmények kategóriájába. Helyi közbiztonság szempontjából
kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény
nem történt. „Összességében megállapítható, hogy bűnügyi-, közbiztonsági helyzet a
településen megfelelő, bűnügyi szempontból nem fertőzött térség.” Személyi sérüléssel járó közúti baleset 4 történt, lakott területen 3, lakott területen 1 esetet regisztráltak.
A szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak
személye változatlan. A Rendőrkapitányság
nyomozás eredményességi mutatója 93,5%
ez az eredmény kiemelkedő. Megköszöni
a Képviselő-testület tagjainak és a polgármester asszonynak, a jó együttműködést, a
munkakapcsolatot és a segítséget.
2. NAPIREND: Tóth Péter tűzoltó parancsnok tett szóbeli kiegészítést: A település
2018. évben tűzvédelmi helyzete megfelelő
nyugodt évet tudhat maga mögött. A tűzoltó parancsnokság három gépjármű fecskendővel rendelkezik, az idén reményeik
szerint egy vízszállító gépjárművet fognak
kapni. Kiemelkedő esemény nem volt. Ös�szesen 15 káreset történt, melyből tűzeset 3,
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műszaki mentés 8, utólagos jelzés 1, téves
jelzés 1 volt. Az állomány továbbképzése
folyamatos. A település tűzvédelme szempontjából a lakosság tájékoztatása nagyon
fontos. Magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont időpontot szükséges
egyeztetni ezt a lakosoknak kell megkérni.
A rendkívüli időjárásra és a feladatok megoldására folyamatosan készülnek fel. A településen két helyen van befogadó és melegedő hely: a Művelődés Ház és Könyvtár, a
Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme.
Önkéntes Dél- Békés Mentőcsoport jött
létre 2013-ban. A gyakorlati feladatokat a
mentőcsoport 94 fővel látja el, új minősítést
szereztek vezetés- és logisztikai szakterületen. Megköszönte a polgármester asszonynak a hatékony együttműködést és Kovács
István műszaki ügyintéző-közbiztonsági referens munkáját.
3. NAPIREND: Rátódi István a kamerarendszer működésével kapcsolatban jelezte,
tudják, hogy működnek a kamerák, viszont
szerinte még mindig nincs meg a megfelelő visszatartó hatás. Megjelentek a házalók,
minden esetben intézkednek és felszólítják
őket a faluból való távozásra. Megköszönte
az együttműködést az önkormányzattal és
azt, hogy a helyi újságban megjelenik az elérhetőségük.
4. NAPIREND: Tajki István vállalkozó írásbeli
beszámolót küldött, amelyben egy aggasztó adat jelent meg: 2018-ban 43 elhunyt
volt a településen. (a születések száma ettől
sajnos messze elmarad – a szerk.)
5. NAPIREND: az írásbeli beszámoló nem
került kiegészítésre, az ellátotti létszám jelentősen nem változott.
6. NAPIREND: A helyi adókkal kapcsolatban örömhír, hogy a magánszemélyek kommunális adója esetében jelentősen javult a
fizetési morál 2017. évhez képest. Szintén

emelkedés tapasztalható a gépjármű adó
tekintetében is. Az iparűzési adó tekintetében viszont némi visszaesés történt, itt
probléma jellemzően az előleg fizetéssel
szokott lenni, erre nagyon oda kell figyelni. Kérem, hogy amennyiben az egyébként nem egyszerű adónem bevallásával
és befizetésével gondjuk akad forduljanak
szakemberhez. A könyvelők jellemzően tisztában vannak az iparűzési adó szabályaival.
A helyi adókról tudni kell, hogy az iparűzési
adót és a gépjármű adót a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény részletesen meghatározza, a gépjármű adó esetében ráadásul
a képviselő-testületnek egyáltalán nincs hatásköre a díj mértékének módosítására. Ebből az adónemből a befolyt összegek 40%-a
marad az önkormányzatnál, 60%-ot tovább
kell utalnunk a Magyar Államkincstár felé.
Az iparűzési adó mértéke Magyarbánhegyesen 1,4% (a maximális 2% lenne), amely
még a környező településekhez képest is
alacsony, országos átlaggal összevetve pedig különösen méltányos. Fentiekből következik, hogy ezen adónemek tekintetében
a képviselő-testületnek kevés a hatásköre,
viszont a polgármesteri hivatalnak, mint
elsőfokú adóhatóságnak törvénybe foglalt
kötelezettsége az adókat maradéktalanul
beszedni. Egyebekben a törvény meglehetősen szabad kezet ad a képviselő-testületnek települési adók bevezetését illetően,
de eddig településünkön a testület nem élt
ezzel a jogával. Nyugodtan tájékozódjanak
afelől, hogy más településeken a különböző
ingatlanadóktól kezdve, az idegenforgalmi
és a termőföldek megadóztatásáig számos
települési adó került bevezetésre. Magyarbánhegyesen összesen három dologra kell
figyelnünk: 1. ha vállalkozó/őstermelő vagyok iparűzési adót kell fizetnem (1,4%),
2. ha gépjárművet tulajdonolok és/vagy
üzemeltetek, akkor gépjárműadót kell
fizetnem 3. ha lakóingatlan tulajdonom
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vagy nem magánszemély tulajdonában
álló lakásban bérleti jogom (jellemzően
szolgálati lakás) van, akkor magánszemélyek kommunális adóját (évi 5.000,Ft) kell fizetnem. A magánszemélyek kommunális adója esetében ráadásul évek óta
bevezetésre került egy kedvezmény, amely
szerint a lakóhelye tekintetében mentesül
az adó megfizetése alól a 70 év feletti adóalany. A hátralékok rendezésére a NAV segítségét kell igénybe vennünk, kérjük, hogy ne
jusson el idáig az ügy, mindenki rendezze
hátralékát. hátralékok beszedésére. Azzal is
tisztában vagyunk, hogy bizonyos emberek
és csoportok az adófizetés elkerülésére buzdítanak esetenként szándékosan, máskor
csak rossz információk terjesztésével. Ennek
semmiképpen ne üljenek fel, mert sokkal
rosszabb utólag azzal szembesülni, hogy
az adóhatóság letiltja a jövedelmet, mint
normális ütemben és módon megfizetni
az adót. Legújabban az adók eltörlésével
való kampányolással lehet találkozni, már
az őszi választásokra készülve. Ez a jelenlegi
jogszabályi környezetben elég nehezen elképzelhető, ugyanis a gépjárműadót, mint
azt írtuk nem a képviselő-testület határozza
meg, a másik két adónem tekintetében úgy
áll a helyzet, hogy az állam számol bizonyos
adóerő képességgel és az önkormányzat
ehhez mérten kap támogatásokat. Ebből
az következik, hogy amennyiben egyáltalán
nem kerül beszedésre iparűzési adó, akkor
az önkormányzat működése már rövidtávon el fog lehetetlenülni. A kampány persze
mindent elbír, de a felelőtlen ígérgetés bizonyosan nem hasznos.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben
nincs változás (ugyanaz a gépjármű és
lakás) nem kell megvárni a hivatal értesítőjét, az előző évvel pontosan megegyező mértékben, március 15 és szeptember
15-ig kell megfizetni a gépjárműadót és a
magánszemélyek kommunális adóját két

részletben. (Természetesen lehet egyben is,
de akkor március 15-ig). Az iparűzési adó
megfizetése: a magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben kell az adót
megfizetni: az adóév március 15-ig, illetve
szeptember 15-ig. A vállalkozó adóelőleget
félévi részletekben az adóév március 15-ig,
illetve szeptember 15-ig köteles fizetni. A
társasági adóelőlegnek az adóévi várható
fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési
adóelőleget a várható éves fizetendő adó
összegére az adóév december 20. napjáig
kell kiegészítenie. Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési
adót legkésőbb a tevékenység befejezése
napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.A vállalkozó a megfizetett adóelőleg
és az adóévre megállapított tényleges adó
különbözetét az adóévet követő év május
31-éig köteles megfizetni, illetőleg ettől az
időponttól igényelheti vissza. Az iparűzési
adó bevallás benyújtásának elmaradása
vagy hibás benyújtása esetén a természetes személy 200 ezer forintig, nem
természetes személy 500 ezer forintig
terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
7. NAPIREND: A térítési díjak felülvizsgálatát minden évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően el kell végezni és javaslatot kell tenni a T. képviselő-testületnek
a díjak módosítására vagy megtartására.
Fentieknek megfelelően idén is elvégeztük
a szükséges számításokat és a térítési díjak
emelését egyik területen sem javasoltuk. A
személyes gondoskodást nyújtó ellátások
tekintetében a számított díjak és a megállapított díjak eltérnek, erre a szociális törvény lehetőséget ad. Az önkormányzat által
nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjainak
tekintetében a mini bölcsőde napi négyszeri étkeztetésének díját bele kell foglalni a
rendeletbe, a bölcsődében jelenleg minden
gyermek ingyenesen étkezik.
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8. NAPIREND: A képviselő-testület alkotott
egy rendelet a közösségi együttélés szabályairól, viszont azóta több lakossági panasz
is érkezett, hogy haszonállatot tartanak az
utcán, ezzel zavarva a lakosokat, a szomszédokat. Ezért volt szükséges módosítani a
rendeletet. Kérjük az állattartókat felelősen
járjanak el, közterületre ne engedjék ki haszonállataikat (ló, sertés, juh).
BEJELENTÉSEK képviselői tiszteletdíj felajánlások
A május 27-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ munkájáról
Előadó: Bányikné Rácz Tünde mb. intézményvezető

2.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása
Előadó: Magyar Enikő családgondozó

3.

A 2018. évi zárszámadás megtárgyalása
és elfogadása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

4.

A község településképének védelméről szóló 10/2018 (VI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

5.

Bejelentések

1. NAPIREND: Bányikné Rácz Tünde megköszönte a kollegák munkáját, felkészült,
lelkiismeretes és szociálisan érzékeny emberek. Hozzáfűzni valója nem volt az írásbeli
a beszámolóhoz.
2. NAPIREND: Kiegészült az átfogó értékelés az előző évekhez képest annyival, hogy a
jelzések számát fel kellett tüntetni. Az idén a
25 ellátotti családot sajnos el fogja érni a lét-

szám, ezenkívül nagyon magas az egyszeri
esetkezeléssel lezárható ügyek száma is (pl.:
települési támogatásokkal kapcsolatos kérelmek). Folyamatosan figyelnek az ügyfelekre és segítséget nyújtanak.
3. NAPIREND: A bevételi főösszeg 749.380
ezer forint volt, ez 100%-a volt a módosított
előirányzatnak. A kiadási főösszeg 654.955
ezer forint, ez 87%-os teljesítést mutat.
Elsősorban a tartalék kisebb mértékű felhasználása miatt kevesebb az összeg. A
pénzmaradvány összege 94.983 ezer forint,
ebből 28 millió forint olyan bevétel, amit
már megkapott az önkormányzat 2018-ban,
de az elköltése az 2019-ben történt meg.
Jellemzően bérekre és bérjárulékokra kell
gondolni. A tiszta pénzmaradvány 67 millió
forint volt.
Az önkormányzat vagyona 2018. évben
emelkedett, a tárgyi eszköz beszerzések és
a felújítások miatt. A felújításoknál a legnagyobb volumenű a Humán Szolgáltató
Központ felújítása volt 44 millió forint, a
második a Polgármesteri Hivatal energetikai
felújítása 32 millió forint értékben. A harmadik felújítás a Mini Bölcsőde kialakítása 20
millió forinttal és a negyedik nagy felújítás
Jókai utca egy részének felújítása 17 millió forintba került. A Pénzügyi Bizottság és
képviselő-testület is egyhangúan elfogadta
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadást.
4. NAPIREND: Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
által közölt észrevételnek kell eleget tenni.
A Képviselő-testület 2018. június 12-i ülésén
megalkotta a község településképének védelméről szóló rendeletét, ebben két kisebb
észrevételt tett a Kormányhivatal.
BEJELENTÉSEK képviselői tiszteletdíj felajánlások
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A június 24-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Tájékoztató a település egészségügyi
helyzetéről
Előadó: Dr. Szikszai József háziorvos, dr. Jónás
Silvia fogorvos, Ácsné Nagy Henriett helyettes
védőnő

2.

Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola 2018/ 2019. évi munkájáról
Előadó: Roczkó Emília megbízott intézményvezető

3.

A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző

4.

A magyarbánhegyesi 981 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

5.

Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat szakmai programjának módosítása
Előadó: Magyar Enikő családsegítő

6.

Tájékoztató a XIII. Bán Napok előkészületeiről
Előadó: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

7.

Bejelentések

1. NAPIREND: az írásbeli anyagok mellé részletes szóbeli tájékoztatást kapott a
képviselő-testület, a település nagyon szerencsés helyzetben van, hogy háziorvos,
fogorvos és védőnő is van helyben. Nagyon
köszönjük az egészségügyi dolgozók munkáját.

2. NAPIREND: az általános iskola tanév
záró beszámolója került megvitatásra.
3. NAPIREND: a közterület használatáról
szóló rendelet több, mint 14 éves volt, szükség volt egy új szabályozás megalkotására.
Lényeges változás, hogy kampányidőszakban politikai szervezeteknek ingyenes lesz a
közterület használata, de az engedélyezési
eljárást ugyanúgy le kell folytatni. Kérelem
nyomtatvány kérhető a hivatalban vagy letölthető a honlapról.
4. NAPIREND: a képviselő-testület döntése
értelmében az önkormányzat kérelemmel
fordul az MNV Zrt-hez annak érdekében,
hogy a Kossuth u. 63. szám alatt található
volt kollégium ingatlan tulajdonjoga ingyenesen kerüljön az önkormányzathoz. Az
ingatlanban kerülne kialakításra egy bentlakásos idősek otthona, természetesen pályázati támogatás elnyerése esetén. Régi ígéret
válhat valóra, ez most az első lépcsőfok.
5. NAPIREND: A következő részeket érinti a változás: a jelzőrendszeri tanácsadó
személyének megváltozása; az ellátottjogi
képviselő személyének és elérhetőségének
megváltozása; aktualizálásra került a település jelzőrendszeri tagjainak az elérhetősége
illetve az esetnaplóba egésze megújításra
került eleget téve a jogszabályi előírásoknak.
6. NAPIREND: közeledik a XIII. Bán Nap
rendezvény, az utolsó oldalon láthatják a
tájékoztatót
BEJELENTÉSEK képviselői tiszteletdíj felajánlások

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
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Helyszín:
5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 56., Angyal István Művelődési Ház
Ügyfélfogadási idő:
2019. július 10. (szerda) 1115 – 1215
2019. augusztus 7. (szerda) 1115 – 1215
2019. szeptember 4. (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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KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Elérkezett a 2018/2019.-es tanév vége.
Sok munka és sok színes program áll diákjaink és pedagógusaink mögött.
Június 11-én az osztályok osztálykiránduláson vett részt. Az alsó tagozat
Debrecenbe látogatott, az 5. osztály Budapestre utazott, a 6-7. osztály Szeged városát tekintette meg és kalandozott városi
kaland-parkban. A kirándulások minden
költségét a Magyarbánhegyesi Gyermekekért Tassy János Alapítvány finanszírozta
pályázati forrásból, amit ezúton is nagyon
szépen köszönünk!
A 8. osztály – a többitől eltérően – 3
napos „Ottalvós Osztálykiránduláson” vett
részt, melyhez támogatást nyertek az Erzsébet Programtól. A pályázati önrészt
biztosította a Békéscsabai Tankerületi
Központ, utazásukat a Magyarbánhegyesi
Gyermekekért Tassy János Alapítvány finanszírozta.
Június 3. szombatján 21 diák repült ki
iskolánk óvó falai közül, hogy belépjen egy
újabb izgalmas világba. Kívánunk nekik továbbtanulásukhoz sok sikert és kitartást!
Pályázatainknak köszönhetően azonban a
színes programoknak még nincs vége…
Az iskola végeztével kezdetét veszik
nyári tematikus heteink (EFOP-3.3.5-17-

2017-00038), melyek iskolánk szinte valamennyi diákját érintik. Megszervezésre
kerül a „Nyári Napközis Sport-hét”, a „Nyári
Napközis Hagyományőrző Hét” és egy egyhetes „Nyári Ottalvós Hét”.
A tematikus hetek az iskola területén
kerülnek megrendezésre, az „ottalvós” hét
pedig a mezőkovácsházi Babó Kastély Panzióban. A tematikus hetek keretében úgynevezett „kimozdulós” napok is lesznek,
melyek során vidéki kirándulást tesznek a
tanulók, ahol színes programok és teljes ellátás várja őket.
A nyári szünet 2019. június 17. napján
kezdődik és 2019. augusztus 31. napjáig
tart. Tanévnyitó és szünet utáni első tanítási nap 2019. szeptember 3. (hétfő).
A nyári szünet ideje alatt ügyeletet tartunk
a következők szerint:
2019.06.26., 9:00-13:00
2019.07.10., 9:00-13:00
2019.07.24., 9:00-13:00
2019.08.07., 9:00-13:00
2019.08.21., 9:00-13:00
A nyári szünetre minden diákunknak és
dolgozónknak kellemes és tartalmas
pihenést kívánunk!
Találkozunk szeptember 3-án!
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PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
Örömmel kezdem a hatodik évemet augusztustól a településen. Bár csak feltudnám lendíteni a hitéletet, és megtölteni
vasárnaponként a templomot. Jelen állás
szerint úgy emlékezhetnek 50 év múlva
vissza korunkra, hogy ez idő tájt néptelenedett el a keresztény közösség az Isten
házában. Kérem, használják ki, hogy ma
még mise rend van, és nem nyitvatartási
idő, mint egy múzeumban. Ma még szertartások zajlanak, szentmise áldozatot
mutat be a pap a népért. Ez a második
esztendő, hogy nincs jelentkező a tanévre a papképzésben. Milyen büszkeség
lenne, ha Magyarbánhegyesen a papi
hivatás lángja lobbanna egy fiatal szívé-

ben, és jelentkezne nálam, kísérjem el a
szemináriumba felvételizni. Jó látni a jeles
ünnepeken, közösségi napokon, buszos
utak alkalmával, hogy van remény, van
utánpótlás, fiatal családok csatlakoznak
hozzánk. Jó lenne ezt rendszeressé tenni,
ha lelki igénnyé válna a vasárnapi szentmisén való részvétel.
A plébánia ebédlőjében újrarakásra került
a 3 m-es műtárgy szépségű fehér cserépkályha. Igy a következő fűtési szezonban
már melegedhetünk is körülötte. Köszönöm minden támogatónak a hozzájárulást!
Áldott szép nyarat kívánok mindenkinek!
Isten áldávával: Fabisz Ákos plébános

Impresszum: Bánhegyesi HÍR-FORRÁS - ingyenes, helyi, havilap. • Kiadja: Magyarbánhegyes Község Önkormányzata. • Felelős szerkesztő:
dr. Zelenyánszki Miklós jegyző. • Lapzárta: 2019. 06. 31. • Nyomdai előkészítés: CsabaInformatika.NET • Nyomda: Kolorprint Kft.
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Helyszín:
Magyarbánhegyesi
Kossuth Lajos
Általános Iskola udvara

A rendezvényen való
részvétel ingyenes!

Magyarbánhegyes, Jókai u. 21.

PROGRAM
08:30 XIII. Bán Kupa – helyszín Sportpálya

10:00 FŐZŐVERSENY
14:00 Megnyitó

Nevezési díj 3.000 Ft

- beszédet mond Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

14:30 Viharsarki Ökölvívó Egyesület bemutatója

(a nevezési díj fejében minden résztvevő
5 kg húst tartalmazó alapkészletet kap).
Jelentkezni lehet a Napközi Konyhán
Fajó Jánosnénál: 06-20-955-79-74
(helyszín: iskola)

15:00 Mikes Gyermek Néptáncműhely fellépése
15:30 Corvin Taekwon-do Klub bemutatója
16:30 Eredményhirdetés, sorsolás
17:30 Motoros bemutató

- Erdős Csaba Streetfighter Stunt Show
(Jókai utca Polgármesteri Hivatal előtti részén)

18:30 3+2 EGYÜTTES

élő fellépés

20:00 FEKETE LÁSZLÓ ÉS FIAI erőművészi show műsor
21:00 NAGY FERÓ ÉS A BEATRICE élő koncert
22:30 TŰZIJÁTÉK

INGYENES JÁTSZÓHÁZ: ugrálóvár, kézműves foglalkozások,
Várjáték – Humán Szolgáltató Központ,
Nemes András Bence - hajó makett kiállítása a tornateremben.
Étel-ital szolgáltatás: Mókus Csárda – Póstelek

