BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi lap

IX. évfolyam 2. szám - 2021. december
„Az ajándéknál többet ér a szó, És a szeretet, amit adni, kapni jó.”
(100 Folk Celsius)

KEDVES MAGYARBÁNHEGYESIEK!
Ismét itt állunk az év végén, itt a számadás, az összegzés ideje. Mit tettünk magunkért, a családunkért, szeretteinkért, mit
tettünk embertársainkért, az itt élőkért.
Az együtt gondolkodás előbb-utóbb meghozza az eredményt, lassan, de biztosan…
Nagyon szeretem a falut. Valószínű a
falu azt gondolja és jól is gondolja, többet
érdemelne a település.
Jó magam is tudom, de a csodára várni
kell…, és tenni kell az álmok megvalósításáért.

Egy emberként kell a képviselő-testületnek kötelezettséget és döntést vállalnia,
milyen pozitív vagy éppen negatív döntést
kell hoznia a jövőépítés tekintetében.
Biztos kézben tartjuk Magyarbánhegyes gazdálkodását, ez pozitív hír. Az, hogy
az önkormányzatok sokasága anyagi csőd
szélén áll és súlyos nehézségekkel küzd, az
tény. Tény, hogy nekünk is nehéz. Egyre nehezebb az adóelvonások után is biztosítani
stabilitásunkat, de sok munkával, odafigyeléssel, felelősséggel tesszük a dolgunkat.
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2021 év végén, optimista és pozitív
szemléletre éheznek az emberek, így inkább
arról írok önöknek.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata a település legnagyobb foglalkoztatója. Nem alapfeladatunk ezt biztosítani, de
szociálisan mélyen megérint minden itt élő
sorsa, szívügyem, hogy segítsünk, ahol tudunk.
Az idén sem emeltünk adót, nem emeltünk étkezési díjat, a szokásos módon
pénzbeli támogatást tudtunk adni „Idősek
Világnapjára”, műsorral kedveskedtünk. A
covid vírus miatt nehezen, de egy egészségügyi szűrővizsgálattal egybekötött vidám
szombat estét is tudtunk rendezni. A kommunális adókedvezményt az előző évekhez
mérten meghagytuk.
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban
részesítettük a felsőoktatásban tanulókat.
Minden Magyarbánhegyesen tanuló
óvodást, iskolást megajándékoztunk Mikulás-csomaggal.
Nagyon szeretném, ha iskolánk, óvodánk, bölcsődénk elérne arra a szintre,
hogy ne vidékre vigyék gyermekeinket,
hanem vidékről jönnének, ide hozzánk.
Teremtsenek az ott dolgozók, a szülőkkel,
gyermekekkel, egyaránt olyan légkört, hogy
az messze földön híres legyen, emberileg és
szakmailag egyaránt.
Gyönyörű megható adventeket rendeztünk, ahol kisiskolásaink ügyesen, aranyosan, felkészülten adtak elő, csodás műsort.
Az adventi koszorúnkat megáldotta Bilibok György plébános úr.
Isten velünk van…, tudom.
A Jézuska minden lakott ingatlanba egy
szép ajándékcsomaggal tud kedveskedni, az
időpontról olvashatnak itt az újságban, hol
és milyen módon tudják azt átvenni a lakosok.

Azok a családok, akiknek gyermekeik
vannak azok gyermeklétszámtól függetlenül, plusz egy csomag átvételére jogosultak.
Szeretném, ha legalább az év végéhez közeledve mindenki letenné a fegyvert és nem
harcolnánk egymás ellen.
Szeretném, ha a békesség angyalkája világítana minden ház ablakába.
Szeretném, ha mindenkinek jutna étel a karácsonyi asztalra.
Szeretném, hogy legyen mindenkinek valaki, aki legalább karácsonykor megszorítja a
kezét és azt mondja-, „fontos vagy nekem”.
Szeretném, ha mindenki biztonságban élhetne.
Szeretném, ha mindenki egészséges lenne.
Szeretném, ha legalább a falu karácsonyfája
alatt boldog lenne kicsi és nagy, szegény és
gazdag egyaránt.
Szeretném, ha szeretnénk.
Sok mindent szeretnék…, de ezek a legfontosabbak.
„A karácsonyi szeretet, amit szívből kaptál,
nem marad benne a jókívánságokban. Az
életre kelt, beléd költözött, és minden nap
veled lesz. Nem vagy egyedül. Ez a szeretet
minden ébredésnél vár, megfogja a kezed,
elkísér az utcán, vásárol veled a boltban, és
veled együtt dolgozik, végzi a feladatokat. Így
a hétköznapok, bármit is hoznak, bármit is
teszel, ünnepnapokká válnak.”
Köszönök mindenkinek mindent… A jót,
mert segít előbbre lépni, a rosszat, mert
mindig tanulok belőle.
Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi
Ünnepeket és Eredményekben,
Egészségben, Szeretetben bővelkedő
Új Esztendőt kívánok Mindenkinek
Szeretlek MAGYARBÁNHEGYES!
Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2021.
(XI.17.) KT. határozata alapján elkészültek
a karácsonyi szeretetcsomagok. Minden
magyarbánhegyesi lakott ingatlanba jár egy
csomag, illetve ahol gyermeket nevelnek,
ott plusz egy csomagot adunk, gyermeklétszámtól függetlenül. Az átvételhez szükséges
a lakcímkártya bemutatása (a gyermeké is).

Kérjük a lakosságot, hogy az utcák beosztása szerinti helyszínen, a megadott időpontokban szíveskedjenek átvenni a csomagot.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt kíván
Mindenkinek
Magyarbánhegyes Község
Képviselő-testülete!
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat iránti kérelmek elbírálása megtörtént, a 2021.11.29.-ei testületi ülésen bejelentésre került, hogy valamennyi beadott
pályázat elfogadásra került. A típusú támogatásban hatan részesültek, B-típusúban
ketten. Sajnos csökkenő tendenciát mutat a
továbbtanulni szándékozók száma.
Szociális tüzelőanyagra a kérelmek benyújtásának határideje lejárt. A szenet várhatóan a napokban fogják kiszállítani. Az
önkormányzat december 13-tól kezdi meg
kiszállítani a jogosultak részére.

Az osztás az alábbiak szerint történik:

2021. december 8., 9., 15., 1000-1500-ig
Családsegítő (Kossuth u. 56.):

Aradi utca, Arany János utca, Árpád utca,
Honvéd utca, Hősi utca, Hunyadi utca, Kossuth utca, Vörösmarty utca

Hivatal (Jókai u. 38.):

Alkotmány utca, Deák utca, Petőfi utca,
Rákóczi utca, Szent István utca, Széchenyi
utca, Táncsics utca, Tompa utca

Humán (Kossuth u. 70.):

Ady utcam Bessenyei utca, Béke utca, Bóna
Demeter utca, Damjanich utca, Dózsa utca,
Jókai utca, József Attila utca, Szabadság
utca.

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben, Egészségben Gazdag
Új Esztendőt kíván Mindenkinek
Magyarbánhegyes Község
Önkormányzata és a Magyarbánhegyesi
Polgármesteri Hivatal
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MAGYARBÁNHEGYESI MESEVÁR ÓVODA
ÉS BÖLCSŐDE
A 2021/2022 nevelési évben óvodánk
két csoporttal (6 fő dolgozó és 40 fő gyermek), bölcsődénk egy csoporttal (3 fő dolgozó és 7 fő gyermek) indította el a nevelési
évet.
Az év folyamán szem előtt tartjuk, hogy
a részben osztott csoportokban változatos
tanulási tevékenységek, foglalkozások játékból kiindulva játékosan és differenciáltan valósuljanak meg, ügyelve a gyermekek
egyéni sajátosságaira. A bölcsődében szintén a gyermek alapvető tevékenységéből a
játékból kiindulva történik a személyiségfejlesztés. Fejlesztő pedagógus, logopédus,
gyógypedagógus, SZIT terapeuta segíti intézményünk gyermekeinek fejlesztését.

Mesevár Márton

Tovább folytatódott a koronavírus által
elrendelt veszélyhelyzet és az ahhoz kapcsolódó különleges jogrend, amely nagymértékben befolyásolja az egész éves nevelési
rendünket. Sajnos bennünket sem került el
a koronavírus: októberben a bölcsődében,
novemberben az óvodában jelent meg a
járvány, így rendkívüli szünet volt ebben az
időszakban.
Mindig törekszünk arra, hogy gyermekeink
minél élménydúsabb programokban részesüljenek és ezeket próbáljuk megörökíteni:

Advent-Mesevár Óvoda Téltündér
A következő hetekben pedig várjuk a
Télapót a gyerekek nagy örömére, valamint
a Karácsonyt, amely a veszélyhelyzetre tekintettel zárt körben lesz megvalósítva, melyet videó formájában teszünk közzé.
Ezúton kívánunk mindenkinek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Tökfaragó verseny győztesei

Óvoda és Bölcsőde dolgozói és gyermekei
nevében: Szász Károlyné intézményvezető
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A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
Köszönjük mindenkinek az eddigi támogatást, és az adó 1 százalékot.
Kérem, támogassák továbbra is az adó 1 százalékával egyesületünket,
hiszen mi Önökért vagyunk. Keressenek bennünket bizalommal!

Telefonszámunk az ünnepek alatt is elérhető:

06-20/39-39-600

A MAGYARBÁNHEGYESI
KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

MAGYARBÁNHEGYESI
FOTBALL CLUB

Téli szünet időpontja: 2021. 12. 22 - 2021.
01. 02., szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. 12. 21. kedd, szünet utáni első tanítási
nap 2022.01.03. hétfő.
A téli szünetre minden kedves tanulónak
kellemes pihenést kívánunk!
Köszönetet mondunk valamennyi iskolánkat támogató, segítő magánszemélynek és
szervezetnek!
Az előző évhez hasonlóan, külön szeretnénk megköszönni az iskola fenyőfájának
felajánlását Budai Zsoltnak és családjának!

Csapatunk 2021. november 21-én
Zsadány csapata ellen lejátszotta idei utolsó
mérkőzését, ahol zsinórban tizenharmadik alkalommal tudott győzedelmeskedni
a kezdeti egyetlen fiaskó után. A győzelmi
sorozat meghozta gyümölcsét, így az őszi
szezon zártával, sikeresen foglaljuk el a tabella első helyét.
Az elért jó eredményt, példás összefogás, rengeteg támogatás és nem utolsó sorban a kemény munka segítette elő. Büszkék
vagyunk rá, hogy jelenleg a Békés megye
III. osztályú bajnokságában a legjobb, legmagasabb létszámú és legelszántabb szurkoló tábora a mienk, akiknek nagy része
még idegenbeli meccseinkre is eljönnek
buzdítani minket.
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Heti két edzésen dolgoztunk a siker érdekében, ahol a járvány, sérülések és munkahelyi elfoglaltságok ellenére is, hetven
százalékos volt a részvételi arány. Ez érezhető volt a meccseinken, mivel a jó erőnlétünknek köszönhetően, végig sikerült
nyomást gyakorolnunk ellenfeleinkre, ami
hetvenhat lőtt gólt és csak tizenegy kapottat
eredményezett.
A megye III. osztály góllövő listája első
két helyét is a mi játékosaink vezetik, Kormányos Kristóf 20 és Kopócs Kornél 19 lőtt
találattal, amihez gratulálunk nekik.
Bízunk benne, hogy a tavaszi szezonban
is hasonló játékkal tudjuk szórakoztatni a
kilátogató közönséget és jövő augusztusban
feljebb tudunk lépni egy osztállyal. Addig is
dolgozunk tovább a siker érdekében.
A labdarúgó csapat és vezetősége nevében köszönjük mindenkinek, aki támogatta
egyesületünket!
Áldott Ünnepeket Kívánunk minden sportbarátnak! Hajrá MFC!
Kintner János edző

VIHARSARKI ÖKÖLVÍVÓ
EGYESÜLET
Köszönjük szépen az adó 1%-ának
felajánlását.

Szeretnénk egy saját termet, ezért adtunk be pályázatot a Magyar Falu programba. Remélem sikerülni fog, mert nagyon
sokba kerül a terem bérleti díj.
Ebben az évben van már egy országos
3. hely, igaz Kovácsházi versenyző érte el.
Vannak tehetséges gyermekek, de sajnos
a kitartás hiánya miatt elkallódnak. Nem
adom fel, csinálni kell, egyszer csak beérik
a sok munka valakinek. Folytatom az edzéseket, szeretettel várok mindenkit a helyi
általános iskola tornatermében.
Ebben az évben még 20.-áig tartok edzéseket: hétfőn és csütörtöki napokon 17:3019-ig. Korosztály: 6-99 évesig. Fiúk-lányok
gyertek bátran, szülők is jöhetnek, egy kis
mozgás senkinek se árt. Zenés bemelegítés
és box alapok tanulása mellett egy kis önvédelmet is lehet tanulni játékos levezetéssel a
végén.
Nádas Sándor
edző, egyesületi elnök
Elérhetőségeim kérdés esetére:
nadasssanyi@citromail.hu,
telefon: 06301479693

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÍREI
Humán Szolgáltató Központ aktívan
részt vett a település karácsonyi díszítésében is. A központi parkban és a Szolgáltató
Központ épülete előtt is látható szorgos, önzetlen keze munkájuk.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület idén is

megszervezte a Karácsonyi Adománygyűjtését, a szolidaritás és az összefogás jegyében. A háromnapos tartósélelmiszer-gyűjtő
akció keretében Magyarbánhegyes közel
hét mázsa élelmiszert gyűjtött a három nap
alatta. A gyűjtés a Humán dolgozóinak önkéntes odaadó munkájával valósult meg.
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