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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ:

Tisztelt Királyhegyesiek, Kedves Vendégeink!
Királyhegyes Község Önkormányzata immár XII. alkalommal rendezi meg a Falunapját.
E sok év alatt kialakult hagyományokat szeretnénk életben tartani, gyarapítani. Évről – évre, az
anyagi lehetőségeinkhez mérten hol nagyobb, hol kisebb körben, de mindig megrendezésre
került. Ha falunapra készül a lakosság, csinosítják portáikat, épületeiket, közterületeinket, ezzel
is jelezvén, hogy ez a nap már bevonult az ünnepeink sorába. Önkormányzatunk is minden
évben igyekszik valamilyen felújítást, beruházást átadni, amellyel gyarapítjuk a falu vagyonát.
Sajnos Királyhegyes község lakossága évről évre fogy, nem nagy mértékben, de a lakosság
1-2%-a arányában. Jelenleg 708 lakosa van, míg 1969-es adat szerint 1.429 lakosa volt, vagyis
szinte megfeleződött. A lakosságszám csökkenésének oka a 70-es években az elvándorlás volt,
az akkori TSZ-esítés nagyon sok embert elkényszerített a faluból. A mai helyzetre nem
jellemző az elvándorlás, inkább a természetes fogyás, a halálozás, és születések közötti
különbség okozza a fogyást.
Mindenki előtt ismert a mezőgazdaság helyzete, hiszen a vidéki lakosság ebből próbál
megélni, mivel sajnos más lehetősége nemigen van. Helyi vállalkozók csekély számban
vannak, azok is mezőgazdasággal foglalkoznak, így az önkormányzat iparűzési adóbevétele
gyakorlatilag tervezhetetlen, és összbevételeihez képest elenyésző mértékű. A munkahely
hiánya, a munkanélküliség 13%-os, és a mezőgazdaság jövedelemviszonyai miatt nagy a
segélyezettek aránya. Az általános iskolába és óvodába járó gyerekek 80-85%-a jogosult a
gyermekvédelmi támogatásra. Az 1950-60-as évek lakosságához igazodva épült
infrastruktúránkat kell a fele annyi lakosra jutó központi normatívából fenntartani.

lic

2005. október

C

II. évf. 3. szám

k

he
k
lic
C
w.

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

w.

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

Ez egyre nehezebben megoldható feladat. Épületeink zöme a század előttiek, 70-80 évesek, de
pl. az iskola 100 évesnél is idősebb. A jelenlegi helyzetben már az is nagy eredmény, hogy
kistelepülés révén működni tudunk.
Nem kellett intézményeket megszüntetni, tevékenységeket felszámolni. Igyekszünk minden
racionális lépést megtenni annak érdekében, hogy a lakosság egyre növekvő, és jogos igényeit ki
tudjuk elégíteni.
Ennek érdekében Körjegyzőség keretében működtetjük a közigazgatást Kövegy községgel, s így
az állami támogatás segítségével a költségeink csökkennek. 2004-ben beléptünk a Makó és
Térsége Többcélú Társulásba, vélve azt, hogy a társulások hatékonyabban, minőségileg jobban
tudják megoldani a feladatokat. Jelenleg Királyhegyes Önkormányzata 17 féle társulásnak tagja.
A tapasztalat azonban az, hogy a társulásokban befektetett összeg mindig magasabb, mint az arra
kapott állami támogatás, így önkormányzati pénzzel kell pótolni. A Többcélú Társulás lehetővé
tette, hogy a megszigorított iskolai és óvodai osztály, és csoportlétszámok miatt nem kellett az
iskolánkat bezárni, hanem továbbra is helyben történhet az oktatás. Ez így egy mondatban
elmondva túl egyszerűnek tűnhet, csak ez az eredmény közel 1,5 éves kompromisszumos
tárgyalásnak az eredménye. Iskolánk 2005. év szeptemberében új formában, tagintézményként
kezdte a tanévet, a Belvárosi iskola részeként. Jelenleg a működés feltételeinek kialakítása folyik,
apró döccenőkkel, mint ahogy az, kezdetben lenni szokott, de működik.
A Többcélú Társulás jelenleg túl sok anyagi előnyökkel Királyhegyes, és mondhatom a kisebb
településeknek nem jár, de legalább megmaradhatott az iskolánk. Önálló háziorvosi szolgálatot
működtetünk, amely ellátja Makó-Rákos lakosságát is. A védőnőnek működési területe MakóRákoson kívül Nagylak községre is kiterjed a megváltozott finanszírozási feltételek mellett
kénytelenek voltunk erre a lépésre.
Az önkormányzatok, és természetesen Királyhegyes is, fejlesztéseket zömében csak pályázati
pénzekből tudja fedezni. A működés költségei mellett, évről évre sikerül biztosítani a pályázati
önrészeket, de ugyanakkor maga a pályázat megvalósítása az utófinanszírozás miatt egyre
nehezebb. Csak néhány fejlesztés, amit az elmúlt időben végzett Királyhegyes község. A
SAPARD pályázaton elsőként valósítottunk meg egy 16 m Ft-os útépítést Csikóspusztán. A
Terület fejlesztési Tanács támogatásával sikerült a 100 éves iskolánk tetőszerkezetét lecserélni. A
NKÖM támogatásával felújítottuk a művelődési házunkat mintegy 6 m Ft értékben. Ebben az
évben 3 utca felújítása történt meg a (Béke, Kossuth, Ady részben a Területfejlesztési Tanács,
részben a Többcélú Társulás támogatásával mintegy 6 m Ft értékben. Napjainkban kezdődik el a
ravatalozónk felújítása mintegy 4 m Ft értékben, és vele párhuzamosan a szolgáltató ház
tetőszerkezetének cseréje is.
Az idei legnagyobb fejlesztésünk a 4424-es út pályázati előkészítése volt, melyet szeptember
30.-i határidőre a közbeszerzésen nyert pályázó elkészítette. Ezzel lehetőségünk lesz arra, hogy a
kész pályázatot, a kiírás pillanatában be tudjuk adni. Az előkészítés költsége 8 m Ft, melyet a
DARF régiós PEA II. alaptól nyert Királyhegyes község önkormányzata.

A felsorolt nehézségek ellenére piciny településünk működni tud, és lehetőségeihez
képest fejleszteni is. Erre kötelez bennünket elődeink munkája, és a jövőben is ezt
szeretnénk csinálni, amennyiben hagyják !
Horváth Lajos
polgármester
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Királyhegyes Díszpolgára kitüntető címet kapta Kerekes Imre
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv.1.§ (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2005.
szeptember 15-i ülésén rendeletet alkotott a „ Királyhegyes díszpolgára” kitüntető cím adományozására. A
rendelet szövegéből idézve „ezen cím annak a magyar állampolgárnak adományozható, aki Királyhegyes
Község és polgárai számára a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében
kiemelkedő tevékenységet végzett.” Évente legfeljebb egy ilyen kitüntető cím adományozható. Községi
önkormányzatunk Képviselő-testületének határozata értelmében Királyhegyes község első díszpolgári
címét Kerekes Imrének adományozta.
Kerekes Imre Békéssámsonon született 1923. október 14-én szegény zsellér család legidősebb
gyermekeként. A 6 éves elemi oktatás befejezése után 12 éves korától napszámosként dolgozott.
A II. világháború befejezése után bekerült a földosztó bizottságba, gazdálkodni kezdett a
családjával. 1946-ban megnősült, házasságából három gyermeke született.
1950-ben a tanácsi rendszer megalakulásakor került a járási tanácshoz mint előadó, majd 1953tól Királyhegyesen dolgozott, 1954. február 1-től tanácselnökként. Itt dolgozott 1983. december
31. napjáig, vagyis 29 évig
A nyugdíjas évek sem teltek tétlenül, aktívan részt vett a Királyhegyesi Nyugdíjas Klub
megalakításában, ahol 2004. decemberéig elnöki posztot töltött be, jelenleg ő a szervezet
kulturális alelnöke. Fiatal korától írogat, először a Szabad Föld pályázatára küldte el műveit,
nyertesként ő olvashatta fel írását a rádióban. Azóta is számos oklevelet, díjat nyert műveivel.
Saját kiadásában – az önkormányzat, és az ÁMK támogatásával – 3 kötetet jelentetett meg. Ami
igazán benne rejlik, az ezekben a kis novelláskötetekben olvasható.
A díszpolgári oklevelet önkormányzatunk vezetője, Horváth Lajos polgármester adta át.

Imre bácsinak a további alkotó
munkájához jó egészséget, boldog
nyugdíjas éveket kívánunk !

Köszönet, a megtiszteltetésért
Az október 1-én rendezett Falunapon, nagy megtiszteltetés ért. A Királyhegyesi Önkormányzat határozatát, mely
szerint számomra a Királyhegyes Díszpolgára megtisztelő címet adományozta, Horváth Lajos polgármester úr
hirdette ki. A kihirdetést követő első perc az örömé, a meghatottságé, a második a kétségé volt. Méltó vagyok erre ?
Megérdemlem én ezt a nagy elismerést ? De látva a jelenlévők arcát, s arra gondolva, hogy a fiatalabb
korosztályhoz tartozó testületi tagok döntöttek így, megnyugodtam.
Ezen a napon még egy öröm ért. Az önkormányzat támogatásával az Általános Művelődési Központ aktív
közreműködésével a korábban megírt három kis könyvemnek több mint 100 példánya kerülhetett a jelenlévők
kezébe. A nagy megtiszteltetésért, a könyvek megjelentetésében való közreműködésért hálámat, köszönetemet
fejezem ki.
Kerekes Imre
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FALUNAP ROSSZ IDŐBEN, JÓ HANGULATBAN
Október elsején hűvös, esős időre ébredtünk, de szerencsére mindez senkit sem akadályozott
meg abban, hogy jó kedvvel indítsuk a XII. Falunapunkat. A főzőversenyre már kora reggel
gyülekeztek a résztvevők és Miklós Imre képviselő úr irányításával igen hamar rotyogtak a
bográcsba valók. S a hangulat igazán a tetőfokára hágott, amikor Kurunczi Mihály képviselő úr
meghozta Csanádpalotáról a Fúvószenekart. Mátó Mátyás karnagyúr vezetésével a „rezesbanda”
ugyancsak táncra perdítette a bogrács körül állókat.
Fél kilenckor, az ünnepi szentmise után Horváth Lajos polgármester úr, képviselő társaival
fogadta a polgármesteri hivatal nagytermében az érkező vendégeket. A vendégek között
országgyűlési képviselő, megyei, Makó városi és térségi előjárók is voltak.
Suhajda Mihályné alpolgármester asszony, a Királyhegyesről Elszármazottak Baráti Körének
tagjait fogadta, akik az Óvodában gyülekeztek.
Az ünnepi műsor 10,00 órakor kezdődött a Művelődési Házban, ahol 200 nézőnél is többen
voltak. Az ünnepséget Horváth Lajos polgármester úr nyitotta meg, majd ő adta át a
kitüntetetteknek a díjakat. Elsőként Búvár Mihálynak, a „Királyhegyesért” Közalapítvány
alapító tagjának eddigi tevékenységét köszönte meg, aki az idén idős korára, és egészségi
állapotára hivatkozva felmentését kérte e tisztség alól. Falunapunk jó alkalom volt arra, hogy a
községi önkormányzat köszönetét fejezze ki eddigi tevékenységért, és a továbbiakban jó
egészséget kívánjon neki. Ezután pedig községünk történetében először Díszpolgárt avattak,
Kerekes Imre személyében (bővebben a 3.oldalon).
Az ünnepelteket a Hegyesi Dalkör Katona nótákkal köszöntötte. Citerán kísért: Váli Jánosné,
Horváth Lajosné, Fekete Istvánné. Vezető Mátó Mátyás tanár úr, szólót énekelt Kerekes Imre.
Immár hagyománnyá vált ezen a napon, az elmúlt évben született, legifjabb királyhegyesi
lakosok köszöntése. Lovászné Borbás Erika körjegyzőasszony köszöntötte a hat újszülöttet.
Mészáros Zoltán és Böngyik Rozália gyermekét: Mészáros Maját, Stranszky Péter és Csányi
Ildikó gyermekét Stranszky Petra Csengét, Filipkó Attila és Varga Gizella gyermekét: Filipkó
Margaréta Gizellát, Halustyik Zoltán és Bíró Erika gyermekét: Halustyik Zsófiát, Katona
Krisztián és Balogh Erika gyermekét: Katona Márkot, Marias Tivadar és Fürj Mónika
gyermekét: Fürj Szilárd Tivadart.
Aradi Zsolt, Királyhegyesről elszármazott nem először lep meg minket bőkezű ajándékaival,
most is egy-egy „Életfát” és gyümölcskosarat ajándékozott minden újszülöttnek.
A Falunap alkalmából az Elszármazottak Baráti Köre is találkozót szervezett. A Hegyesi
Dalkör a következő műsorszámát az „Ez a föld az enyém …” című dalt elsősorban nekik és
Egyházaskér testvértelepülésünk képviselőinek ajánlották. Ezután Baka András, kiváló szóló
énekesünk a „Szendrő báró” című népballadát adta elő. Utolsó dalcsokruk igazán megalapozta
az utána következő programok hangulatát, ugyanis „Bor dalok” zárták az ünnepi műsort.
A Művelődési Ház előterében csodaszép gobelin, réztál és tűzzománc kiállítás fogadta a
vendégeket. A kiállítók: Molnárné Bárdi Andrea (rézműves), Sfrangeu Delia, Suhajda Mihályné,
Kovács Erzsébet gobelin varrók. Itt kaptak helyet Horváth Zoltánné ötletes beltéri szökőkútjai is.
A X. Falunap alkalmából átadásra kerülő Tájházat, egész nap látogathatták az ideérkezők.
A nap folyamán Kerekes Imre bácsi 3., (A négyeskonyhák világa) és a nagy sikerre, és
érdeklődésre való tekintettel első (Cselédballada), és második (Életmozaikok) köteteit is
megvásárolhatták az érdeklődők.
A főzőverseny zsűritagjait, az elfogultságot kizárva, nem helyi vendégekből állítottuk össze.
Három kategóriában hirdettek első, és egy kategóriában pedig különdíj helyezettet. A legjobb
birkapörköltet Daróczi Gábor, a legjobb marahapörköltet Katona Mihály és csapata főzte,
vegyes kategóriában Varga Viktor kapott első díjat, a „Kacsasült különdíjat” pedig Horváth
Zoltán nyerte.
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A csepergő eső ellenére, a csanádpalotai Dér István Általános Iskola Fúvószenekara, Mátó
Mátyás karnagy úrral az élen és királyhegyesi zenésznövendékek (Suhajda Zsolt, Tóth Zoltán,
Váli Krisztina Cecília, Suhajda Nikolett, Beke János) közreműködésével vállalta a kinti
mobilszínpadon való fellépést, dacolva a hideg őszi délutánnal, s mindezt nagy sikerrel, hiszen
rövid időn belül felforrósították a színpadkörüli levegőt.
Azután a benti színpadon folytatódott a műsor iskolás gyermekeink előadásával. A nézőtér
most is, akárcsak délelőtt zsúfolásig megtelt. (bővebben a 6. oldalon)
Eközben befejeződtek a kispályás focimérkőzések. Öt csapat vett részt, három makói, kettő
királyhegyesi. A kupát a makói „Szerszám” csapat nyerte meg. Főszervező Háló Sándor tanár úr
volt.
Délután 4 órakor a helyi Polgárőr egyesület játékos sportvetélkedőt tartott, Katona Dénes és
Kiss Gábor szervezésében. A legnépszerűbbnek a lövészet bizonyult, ahol az egyházaskériek
taroltak. De volt:
Este hét órakor a katolikus templom tornyából Mátó Mátyás Arany Páva díjas tárogató művész
muzsikájában gyönyörködhettünk.
Nyolc órakor pedig elkezdődött a hajnalig tartó mulatság a Falunapi Bál, amelynek
főszervezője az Együtt Királyhegyesért Egyesület, elnöke Horváth Lajosné volt.
Ezúton szeretnénk megköszönni a képviselő-testület tagjainak, az önkormányzati hivatal,
a körjegyzőségi hivatal, az Általános Művelődési Központ, és az iskola minden
dolgozójának a közreműködését a rendezvény szervezésében, megvalósításában.
Őszinte tisztelettel, és megbecsüléssel szeretném megköszönni a Falunapunk megrendezésére
nyújtott
· anyagi támogatását:
- Apátfalvi Takarékszövetkezetnek, Neducza Szvetiszláv elnök úrnak,
- Radvánszky István gyógyszerész úrnak,
- Laczi Zoltán vállalkozónak,
- Baranyi Sándor vállakozónak,
- Daróczi Gáborné vállalkozónak,
- Aradi Zsolt elszármazottnak,
- Kiss Gyuláné vállalkozónak,
·

Segítségüket, aktív részvételüket:
- A „Királyhegyesért” Közalapítványnak, Suhajda Mihálynénak az elszármazottak
összejövetelének szervezéséért, patronálásáért,
- Mátó Mátyás karnagy vezetésével a csanádpalotai Dér István Általános
Fúvószenekarának az egész napos programért,
- Antal Ferencnek a székek szállításáért,
- Nagy Jánosnak, főszakácsnak
- Az Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület tagjainak (Horváth Lajosnénak,
Fónádné Varga Gizellának, Gera Mihálynénak, Gera Mihálynak) a falunapi bál
szervezéséért, lebonyolításáért,
- Polgárőröknek a helyszín biztosításáért,
- Katona Dénesnek és Kiss Gábornak az ügyességi versenyek szervezésért, és
lebonyolításáért,
- Az Elszármazottak Baráti Köre elnökének, Sarró Mihálynak az összejövetel
szervezéséért és lebonyolításáért,

Köszönet Molnár Istvánné vállalkozónak, és segítőjének, Takács Erzsébetnek az egész napos
étkeztetési tevékenységéért.
Az ünnepségen jelen volt az ÁRKÁDIA Makó és Térsége rádió, a városi televízió.
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Iskolások műsora a Falunapon
Elsőként
lépett színpadara a Napsugár
Tánccsoport, akik a múlt hónapban ünnepelték
fennállásuk 4. évfordulóját. Makón, Makó-Rákoson,
Csanádpalotán és Mezőhegyesen képviselték már
iskolájukat, és a települést.
Tagjai: Beke Anikó, Váli Krisztina Cecilia, Pántya
Rebeka, Kiss Krisztina, Hegedűs Zsuzsanna, Perneki
Ildikó, Batik Zoltán, Gera Máté, Fazekas Edina,
Varga Fanni, Beke Ádám. Felkészítőjük: Kiss Éva
Anna
Ezután a két fergeteges, latinos hangulatú produkció után következtek az apróságok !
Az 1-2. osztályosok népi gyermekjátékokból kötöttek egy
bokrétát, így repítettek minket vissza a múltba, nagymamáink
által is jól ismert körjátékaikkal. Fellépők: Görbe Zsófia, Kiss
Viktória, Kádár Kata, Gera Patrik, Fődi József, Varga Fanni,
Molnár Edit, Beleznai Bernadett, Joó Dániel. Felkészítőjük:
Kádárné Kovács Edit.
A következőkben a 3-4. osztály lelkes csapata, karika
gyakorlatokkal örvendeztetett meg minket.
Szerepeltek: Fazekas Edina, Fejes Marcell, Beke Ákos, Ács Alex,
Filipkó Viktória, Hegedűs Zsuzsanna, Mátó Gergő, Mészáros
Martin, Suhajda Szabolcs, Vancsó Zoltán.
Felkészítő: Siket Ákos
Ebben a hideg, esős időben a 6-7. osztálynak köszönhetően pár
percig a dzsungelben kirándulhattunk. Egy vidám, zenés részletet adtak elő
a Dzsungel könyvéből. Fellépők: Suhajda Máté, Molnár Anikó, Beke Anikó,
Kiss Krisztina, Tóth Tamás, Albert Gábor, Váli Krisztina Cecilia, Perneki
Ildikó, Perneki Magdolna, Gera Máté. Felkészítő: Waszlavszki Gyöngyi
A mókás előadást követte egy másik, ami garantáltan jókedvet
csinált mindenkinek !
Az elmúlt tanév farsangjára alakult az "Irigy Fültőmirigy
Társulat", ami az Irigy Hónaljmirigy kistestvére. A
„kistesók” a következők: Dani Attila, Kovács Zoltán, Gera
Máté Dávid, Suhajda Tamás, Kovács Péter István, Batik
Zoltán. Felkészítő: Kiss Éva Anna
Végezetül egy olyan csapatot láthatott a közönség, akik sikert
sikerre halmoztak 4 és fél éves fennállásuk alatt. Egy fő kivételével, valamennyien az elmúlt tanévben ballagtak iskolánkból.
A lányok megfogadták, ha csak lehet, a Falunapon még fellépnek.
A két fiú már nem volt ilyen hűséges a csapathoz. A Tequiero
Tánccsoport tagjai: Dávid Klaudia, Miklós Enikő, Szekeres
Amarilla, Farkas Mónika, Ács Adrienn, Nagy Bianka, Suhajda
Nikolett. Felkészítő: Kiss Éva Anna
Ezzel a pörgős produkcióval zárult a délutáni műsor.
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Felújításra kerül a ravatalozó épülete
A napokban már elkezdődtek a köztemetőnk ravatalozójának felújítási munkálatai.
A 4 millió Ft-os beruházás költségeit Királyhegyes Község Önkormányzata a Területfejlesztési
Tanácshoz (CÉDE) benyújtott nyertes pályázatából fedezi. A felújítás a teljes tetőszerkezet
lecserélésére, belső és külső tatarozásra terjed ki.
Az átadást november 1-re tervezik.

Elszármazottak találkozója
Az Elszármazottak Baráti Köre is Falunapunk alkalmából találkozót rendezett. A
főszervezők Suhajda Mihályné és Sarró Mihály az óvodánál fogadta a 70 fős
társaságot.
Részt vettek az ünnepi szentmisén, majd a falunapi programokon. Az ebéd után
fogadták Kerekes Imre díszpolgárt és közelgő születésnapja alkalmából egy mobil
telefonnal és tortával köszöntötték. Horváth Lajos polgármester úr is tiszteletét tette a
baráti körben és köszöntette a megjelenteket. Ismét jó hangulatban, sok-sok
élménymeséléssel telt ez a délután. Jövőre is szeretettel várjuk őket.
KIRÁLYHEGYESI FIATALOK EGYHÁZASKÉREN, ÉS FORDÍTVA
Az egyházaskéri József Attila Irodalmi Tábor szervezőitől 2005. augusztus 26-28-a közötti
időtartamra meghívást kaptunk közös kulturális programok megtartására. Királyhegyesről 10-en
vettünk részt a Szerbia – Montenegróban található testvér-településünkön. A rendezvény célja: A
szorványban élő magyarság műveltségének és kulturális tudásának fejlesztése ápolása. A testvértelepülési kapcsolat további fejlesztése. A kulturális rendezvényekkel tűzdelt 3 napos program
nagyon tanulságosnak bizonyult résztvevő fiataljainknak. Az elszállásolást magánházaknál
oldották meg, így személyes barátságok is szövődtek, s így beleláthattunk mindennapjaikba.
Örömünkre szolgált, hogy Falunapunk alkalmából viszonozhattuk az Egyházaskérieknek a
szívélyes vendéglátásukat. 18 fővel képviselték falujukat, szinte minden korosztályból. Őszinte
elismeréssel szóltak a községünk sokoldalúságáról, a település rendezettségéről, kulturáltságáról.
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EGÉSZSÉG NAPOK
2005. november 7-től 11-ig
KIRÁLYHEGYESEN !
7-én, hétfőn 9.30-tól:
nőgyógyászati rákszűrés a tanácsadóban !
Akik az ÁNTSZ-től értesítést kapnak,
hozzák magukkal a vizsgálatra !
vizsgáló orvos: dr. Kovács Krisztián
10-én, csütörtökön:
egész napos szűrővizsgálatok !
Ø Reggel 8-tól vércukor, koleszterin, vérnyomás szűrés a rendelőben !
Ø Délelőtt 9-órától csontsűrűség vizsgálat a tanácsadóban, melyhez időpont
egyeztetés, beutaló szükséges !
Kérjük a vizsgálatra, előzetesen a rendelőben kérjenek időpontot !
Ø 13 órától Fül-Orr-Gégészeti szűrés a rendelőben !
Ø 13 órától szemészeti vizsgálat a Művelődési Házban !
EZEN A NAPON, RENDELÉS NEM LESZ !!!!!

Az ortopédiai szűrés időpontjáról később értesítjük a lakosságot !

A SZŰRŐVIZSGÁLATOKON,
MINDENKI SAJÁT ÉRDEKÉBEN JELENJEN MEG !
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Hogy is van ez?
Az elmúlt hónapokban már sok szó esett a szeptember 1-i intézményi átszervezésről.
Napjainkban ez már a gyakorlatban is megvalósult, így talán érthetőbbé vált mindenki számára
a kialakult helyzet.
Az átszervezések legfőbb oka az közoktatási törvény által előírt osztály illetve csoport
legkisebb létszámhatárainak felemelése volt. Ennek értelmében óvodában és általános iskola
alsó tagozatában a 2005/06-os tanévtől nem lehet kevesebb 12 főnél, felső tagozaton pedig 13
főnél. Ez volt a feltétele már 2004. évben a Makó és Térsége Többcélú Társulás létrejöttének
is. Így kezdődtek meg a tárgyalások a Többcélú Társulás vezetőivel, akiknek akkori álláspontja
az iskola azonnali bezárása volt. Horváth Lajos polgármester úr, a képviselő-testületi tagok
egyetértésével, azonban 1,5 éves egyeztetések és kompromisszumos megoldások
kikényszerítésével elérte, hogy iskolánk, ugyan nem önálló intézményként ugyan, de
tagintézményként helyben maradhatott. Azonban minden anyagi következményét vállalnia
kellett Királyhegyes község önkormányzatának. Igaz, ennek a biztosítása az állami
finanszírozási feltételeken múlik, de az önkormányzat minden módot és lehetőséget megkeres
ennek a fedezetére.
Így tehát az eddig egy intézmény, az Általános Művelődési Központ – ÁMK (óvoda, iskola,
művelődési ház és könyvtár) most két részre szakadt:
Általános Művelődési Központ (ÁMK)

Belvárosi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai
Intézet
Királyhegyesi Tagintézménye
A Makó és Térsége Többcélú Társulás
Intézménye
(melynek tagja Királyhegyes is)

Teljes egészében Királyhegyes Község
Önkormányzatának intézménye
Intézményegységei: Napközi otthonos Óvoda
Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményegységei: makói Belvárosi iskola,
királyhegyesi iskola
ferencszállási iskola
klárafalvai iskola

Szervezeti felépítése: (10 fő)
- ÁMK igazgató
- óvónők (2 fő)
- könyvtáros és művelődésszervező
- dajka
- intézm.titkár
- takarító műv. házban (fél állásban)
- hivatalsegéd, takarító
- karbantartó, fűtő
- telekunyhó vezető (fél állásban)

Szervezeti felépítése:
- iskolaigazgató ( Belvárosi iskola
igazgatója)
nálunk:
- tagintézmény vezető
- pedagógusok (7 főállású és 7 óraadó)

Az ÁMK igazgató feladatkörének 50%-át, a könyvtáros, művelődésszervező pedig 10%-át az
iskolában látja el.
A takarítást és fűtést az iskolában az ÁMK alkalmazottjai látják el, mint külön szolgáltatást.
Mindkét intézmény székhelye: Királyhegyes, Jókai u. 29.
Étkeztetési támogatás rászoruló gyerekeknek Királyhegyesen
Királyhegyes község polgármestere indítványozza Királyhegyes község képviselő-testületének
szeptember 1. és december 31-e közötti időszakra, az általános iskola 1-4 évfolyamán, helyben tanuló,
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, és a 3 vagy többgyermekes családok gyermekei
illetve a tartósan beteg gyermekek ingyenes étkeztetéséhez való hozzájárulását. Amennyiben az állami
normatíva a következő tanévben biztosított lesz, a polgármester úr bízik a támogatás
meghosszabbításában a tanév végéig.
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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT
Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntése alapján részt vesz az
Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica elnevezésű felsőoktatási hallgatók számára kiírt
pályázaton.
„A” típusú pályázat
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a 2005/2006-os tanév második
félévétől nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő
alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált iskola rendszerű
felsőfokú szakképzésben az általuk felvett szak képesítési követelményében meghatározott
képzési időn belül nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat. A középiskolában folyó
akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevők akár az „A”, akár a „B” típusú
támogatásra pályáznak, nem részesülhetnek Bursa-támogatásban, mivel ők tanulói
jogviszonyban, nem hallgatói jogviszonyban vesznek részt a képzésben.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
„B” típusú pályázat
Az ösztöndíjra kizárólag olyan (a 2005/2006. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok pályázhatnak, akik a 2006/2007. Tanévtől
kezdődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az
intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó
nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált iskola
rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.
A pályázatot a Községházánál írásban (Tamasi Éva munkatársnál), a hivatalban hozzáférhető
pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat
benyújtási határideje október 31. A pályázat kötelező melléklete a Hivatalban, továbbá az
Interneten a http://www.bursa.hu cím alatt hozzáférhető, és a felsőoktatási intézmény által
kitöltendő Igazolás formanyomtatvány, amelyen a felsőoktatási intézmény igazolja, hogy a
pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt.
A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az
alábbi iratokat kell csatolnia:
- A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi forint
összege.(a pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelem igazolásait:
rendszeresen mérhető havi jövedelem esetén a kérelmet megelőző 3 hónap, egyéb
jövedelemnél a megelőző év jövedelmét kell igazolni).
- A pályázó, vagy családtagja betegségére vonatkozó orvosi igazolást
- Három, vagy több eltartott esetén az eltartottak anyakönyvi kivonatának másolatát
és az eltartottak iskolalátogatási igazolását.
- A pályázó szülője/gondviselője munkanélküli, akkor a regisztrációra vonatkozó
igazolást.
- Árva vagy félárva esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
- A helyhiány miatt elutasításra került kollégiumi elhelyezésre vonatkozó igazolást.
- A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata az ingatlan
tulajdonáról.
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tanulmányi idő alatt, hol és milyen
jogcímen tartózkodik.
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OKTÓBER 23-i megemlékezés
Emlékműsor az 1956-os forradalom 49. Évfordulója, és a Magyar Köztársaság
megalakulásának 16. évfordulója alkalmából –

Királyhegyesen 2005. október 21-én, 11 órakor
A forradalomról és szabadságharcról nem lehet kétféleképpen gondolkodni.
A forradalom megtanít bennünket arra is élnünk és cselekednünk úgy kell, hogy érdemessé
váljunk az utókor tiszteletteljes figyelmére, mert a történelem bennünket is mérlegre tesz.
Csak az a nép éli túl a mát, éli meg a holnapot, amelynek fiai hittel és becsülettel harcolnak az
igazukért. A magyar nép fiai 1956-ban ezt tették.
1956-ban az emberek reménykedtek abban, hogy Európa és a nagyvilág nem hagyják cserben az
országot.
1956-ban a szabad világ ugyan hullatott néhány könnycseppet értünk, de erejéből és biztonságából
semmit sem kockáztatott szabadságunk magyar oltárán.
A magyar nép nem tudta legyőzni ellenségeit de túlélte azokat.
Ehhez a hit, önbizalom, az önbecsülés és a szabadságvágy adott erőt.
Csak összefogással építhető a jövő. 1956 - a nemzeti összefogás kivételes pillanata lett.
Az akkori események megmutatták, hogyan lesz néhány óra alatt az elnyomott, szürke masszából,
tömegből polgári, nemzeti közösség.
A forradalom és szabadságharc 12 napja negyvenévi reménység forrásává vált.
49 évvel ezelőtt az utcákon vér és nem olaj folyt.
Ha olaj folyt volna, akkor a világ a segítségünkre jött volna. De mivel vér folyt, senki nem segített
bennünket.
1956-ban egyek voltunk. Akkor itt zsidók, cigányok, svábok, magyarok egyformán harcoltunk.
Ezért a forradalom és az azt követő szabadságharc már a maga idejében is önmagán túlmutató
világeseménynek számított.
A forradalom megünneplése soha nem lehet csak emlékezés.
Éljünk bátran jogos örökségünkkel, 1956 szellemével, amely arra tanít bennünket, hogyha
egy nép talpra áll, képes legyőzni az előítéleteket, ellenszenvet, és felülemelkedve a kicsinyes
érdekeken, képes közösen nemzetté emelkedni.
Október 23-án, testvéri szeretettel emlékezünk azokra a hősökre, a forradalom halottjaira és a
hazából elüldözöttekre, akiknek ezt az új életet köszönhetjük.
Nagy Imrének milyen szerepe volt ezekben a napokban ?
Nagy Imre október utolsó napjaiban eljutott a forradalom követeléseinek vállalásáig, élére állt a
forradalomnak. Az ő minisztersége alatt tért vissza a sajtószabadság, a többpártrendszer.
Ő nyilvánította ki Magyarország semlegességét.
Nagy Imre, a forradalom miniszterelnöke Kaposvárott született paraszti családban.
A november 4-i támadást követően, a jugoszláv nagykövetségen kapott menedéket.
Onnan hurcolták el társaival együtt Romániába, majd vissza Magyarországra.
A Kádár kormányt nem ismerte el, megalkudni nem akart.
Kegyelmet sem kért. Az utolsó szó jogán ezt mondta: ügyében a végső szót a magyar nép és a
nemzetközi munkásmozgalom fogja kimondani.
Zárt, titkos tárgyaláson, hamis vádakkal halálra ítélték.
1958. június 16-án kivégezték, és jeltelen sírba temették.
1989. június 16-án került sor, az ünnepélyes újratemetésre.
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Tisztelt Olvasó !
Új, ingyenes tájékoztató hetilap indult 2005. augusztus 1-től, Makó és
Térsége címmel.
A térség 17 településén, minden pénteken megtalálhatják postaládájukban,
így a környék összes közérdekű információja egyetlen lapban olvasható.
Megjelenését a Belügyminisztériumtól támogatásként kapott 14 millió forint
biztosítja, amelyet a térségi modellkísérletben részt vevő Makói Kistérség
Többcélú Társulásának adott át.

DR. VOLL - FÉLE COMPUTERES
EGÉSZSÉGÁLLAPOT FELMÉRÉS

IMPORT
BÁLÁSRUHA VÁSÁR

Időpont: 2005. október 21. 10,00 óra
Helyszín: Művelődési Ház, Királyhegyes

2005. október 27-től

Kinek ajánlott ez felmérés ?
Mindenkinek érdemes 1-2 évente tájékozódni, még a
betegségek, panaszok kialakulása előtt egészségi
állapotáról, hogy aztán megtudja, mire érdemes
odafigyelnie, mit érdemes változtatnia. A teszt alkalmas
a kezelések, kúrák eredményeinek felmérésére is.
Voll-teszt során a kéz- és a lábujjakon lévő ismert
akupunktúrás pontokra egy speciális „ceruza”
segítségével ingeráramot bocsátanak, s közben
műszerrel mérik, és rögzítik a szövetek
vezetőképességét. Így az adott pontokhoz, és
meridiánhoz tartozó szervekről
– funkcionális
állapotukról, reakcióképességükről – információk
nyerhetők.

kéthetente csütörtökön
8-tól 12-óráig
Királyhegyesen, a
sportfoglalkoztatóban !

Figyelem !
A Voll-vizsgálat semmilyen klinikai, vagy laboratóriumi
vizsgálati eredményt nem helyettesíthet, csakis
kiegészítő állapotfelmérő, és vizsgálati eredményt nyújt.

Takarékossági világnapi
betét akció
október 24-től – 28-ig !!!
KERESSEN BENNÜNKET !

Krizantém rendelhető, és cserepes krizantém
folyamatosan kapható
Nagy Péterné
Királyhegyes, Kossuth u. 74. szám alatti
lakosnál
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Apátfalva: Hunyadi u. 18. T.: 520-006
Magyarcsanád: Állomás u. 22. T.: 261-719
Királyhegyes: Jókai u. 38. T.: 287-749
Makó: Deák F. u. 39/b. T.: 213-659

„Önökért a kölcsönös bizalom jegyében !”
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