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Eskütétel a Községháza Tanácstermében
2006. október 1-én önkormányzati választások zajlottak szerte az országban, így községünkben is.
A helyi önkormányzati választás eredményei:
- Horváth Lajost negyedszer is polgármesterré választotta a falu lakosainak nagytöbbsége.
Az önkormányzat képviselő-testületének tagjai közül is többen ismét bizalmat kaptak a
választóiktól. Így:
- Katona István, Horváth Lajosné, Miklós Imre, Kurunczi Mihály, Dávid József
- Két újonnan megválasztott képviselő: Kiss Ferenc és Juhász Csaba.
Az önkormányzati tisztségviselők október 12–én tartották első, alakuló ülésüket.
Először a Helyi Választási Bizottság elnöke, Kozák Istvánné közreműködésével a megválasztott
önkormányzati képviselők tették le esküjüket, majd a polgármester következett.
„… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt
és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm,
megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Királyhegyes község javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen.”
A képviselő-testület titkos szavazással, a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére
alpolgármestert választott. A polgármesternek kell javaslatot tenni a képviselő-testület tagjai közül
a társadalmi megbízatású alpolgármester személyére. Horváth Lajos polgármester, az egyik
legrégebben szolgáló képviselőt, Katona Istvánt jelölte erre a tisztségre, amit a többi képviselő
egyhangúan elfogadott.
Ezen az ülésen még kilenc napirendi pontot tárgyaltak meg előjáróink, majd az ünnepélyes ülést,
a Szózattal zárták.

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

Szívvel, lélekkel …
Két volt képviselő asszony, Suhajda Mihályné és Kiss Józsefné eddigi munkáját, a
közösségünkért kifejtett erőfeszítéseit szeretnénk méltatni és egyben mindannyiunk nevében
megköszönni.
Akik nem, vagy csak nagyon ritkán vettek részt a község társadalmi életében, a sok-sok
társadalmi munkában ami a településünk szépítésére, a kulturális értékeink gyarapítására szolgált,
nem csoda, hogy nem tudják igazán értékelni azt a munkát, amit kifejtettek évtizedeken keresztül.
Köszönet és hála áldozatos munkájukért!
Suhajda Mihálynénak, aki
30 éven át a közszolgálatában tevékenykedett, folyamatos
munkaviszony mellett. 10 évet a helyi mezőgazdaságban,
mint TSz –tag . A marosmenti ÁFÉSZ csikóspuszta,i majd
királyhegyesi Üzletház vezetőjeként dolgozott 20 évig,
nyugdíjazásáig. Jelenleg is a gáz-cseretelep vezetője.
Az emberekkel való kapcsolata tölti ki a mindennapjait.
1976-tól – rég múlt idő -, de ekkor , a Kerekes Imre bácsi
tanácselnöksége idején került be a Hazafias Népfront elnökeként a közéletbe. 1985. évben
tanácstagnak választották a 12. körzetben. 1990-től önkormányzati képviselő.
1994. évtől alpolgármesteri tisztséget töltött be. 1996. május 12-én tagja lett az akkor megalakult
Királyhegyesért Közalapítványnak. Főszervező a Falunapi rendezvények lebonyolításában, az
önkormányzat által meghívott vendégek fogadásában. Az elszármazottak meghívásában,
vendégfogadásában. Ezeknek a vendégeknek a száma már elérte 180-200 főt, akikkel azóta is tartja a
kapcsolatot. Aktív részese és kiállítója is volt a Hegyesi rendezvényeknek. Az egyházaskéri
testvértelepülési kapcsolat kiépítésében részt vett. Mindig jelen volt intézményi ünnepségeken, aktív
segítője a Nyugdíjas Egyesületnek a mai napig is. A Hegyesi Dalkör alapító tagja.
Ő mindig első volt, ha szükség volt a dolgos kézre, egy-egy megbízatásra, ahol községünket kellett
képviselni, otthagyva a terített családi asztalt, az otthoni munkáját, ment, „nem”-et nem ismerve,
bárhol amikor szükség volt rá. Ha rendezvény volt a községünkben, épp oly körültekintő
gondoskodással készült rá, mint saját családi körében. Mint jó háziasszony fogadta a vendégeket,
„hiszen nem mehetnek el tőlünk, úgy, hogy kis falunk rossz hírét vigyék” mondogatta.
Kiss Józsefnénak, aki
1990-től az idei választásokig, 16 éven keresztül volt
Önkormányzati Képviselő. 1990. előtt is aktívan tevékenykedett
a község közéletében. Az 1980-as évek elején történő útépítési
beruházásokban a Jókai utcát érintő pénzügyi és egyéb
feladatokban vállalt szerepet, majd 1990-ig a Szavazatszámláló
Bizottság tagja volt. Önkormányzati Képviselőként is minden
társadalmi munkában részt vett (pl.: polgármesteri hivatal,
gyógyszertár, művelődési ház, játszótér kerítés festése,
meszelése, művelődési ház függönyeinek varrása, stb.) hogy
segítse községünk fejlődését, szebbé tételét. Ezenkívül sok-sok süteményt sütött Falunapokra, KIÖ?
rendezvényekre, megvarrta, átalakította a modern tánccsoportok ruháit.
A Hegyesi-Dalkör alapító tagja volt.
Aki szívét, lelkét adja ebbe a munkába őszintén, önzetlenül és meggyőződésből cselekszik, az
nem tudja abba hagyni ezt a tevékenységet. Így van ez a leköszönő képviselő asszonyokkal is, a
község, a közösség iránti elkötelezettségük nem az önkormányzati választások eredményétől függ,
hanem a falujuk iránti szeretetéből fakad. Ők már eddigi munkájukkal kivívták azt, hogy a „falu
asztala” körül mindig legyen helyük. S aki ezzel nem értene egyet, talán próbálja végig csinálni
mindazt, amit ők.
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A Képviselő-testületi ülésekről jelentjük:
Október 26.–i önkormányzati képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:
- Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról
Előadó: Lovászné Borbás Erika
- Bursa Hungarica pályázatok
- Az önkormányzat az idén is él ezzel az évek óta adódó pályázati lehetőséggel. Az idén 2
végzős középiskolás leendő főiskolai I. félévét, és 3 főiskolai hallgató I. és II. félévi
támogatását szavazta meg a képviselő-testület.
- Arany János Tehetséggondozó program pályázati eredménye
- Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételi lehetőségét támogatta 2 fő
királyhegyesi 8. osztályos gyermeknek. Az első esetben anyagi támogatással egybekötött, a
második esetben csupán elvi támogatást kérő lakos részvételéről döntött a testület.
- Falunapi időpontról
- Az idei Falunapot az önkormányzati választások időpontja miatt elhalasztotta testület, s a
búcsú időpontjának függvényében később jelöli ki a falunapi rendezvények időpontját.

November 30.–i önkormányzati képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:
- Polgármesteri tájékoztató Előadó: Horváth Lajos
- Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről 2005.11.01 – 2006.11.30-ig terjedő időszakban.
Előadó: Busáné Dr. Dobó Magdolna háziorvos, Szűcs Ildikó védőnő
A beszámolói időszakban a szolgálathoz tartozó betegek száma 856 fő. Községünkben a
betegellátás folyamatos 2004. májusa óta. A rendelési időben változás nem történt, napi
betegforgalom átlag 40-45 fő között mozog. A doktornő a körzeti nővérrel, Horváthné Rózsikával
folyamatosan látogatják az ágyban fekvő, nehezen mozgó, egyedül élő betegeket. Állapotuk
folyamatos figyelemmel kísérésében nagy segítséget nyújt a szociális házi gondozónő Miklósné
Erzsike. A felírt gyógyszereket a betegek a községben működő fiókpatikában megkapják,
folyamatos a kapcsolattartás az ezt működtető gyógyszerész úrral.
A rendelő felszereléséhez tartozó fizikoterápiás berendezések kihasználtsága magas, továbbra is
helyben tudunk elvégezni bizonyos kezelési módokat. Folyamatban van egy új számítógép, illetve
nyomtató vásárlása, melyekhez az EGIS gyógyszergyár nyújt anyagi támogatást.
Ez évben többször is történtek szűrővizsgálatok amiről bővebben a későbbiekben még szót ejtünk
újságunkban.
A 2007. évi, sajtó által beharangozott egészségügyi reformokról a doktornő csak érintőlegesen tett
említést várva az illetékes minisztérium pontos tájékoztatását, utasítást.
Szűcs Ildikó 3. éve látja el védőnői feladatát a faluban, az idén Nagylak községben is.
Az idei évben kedvezően alakult a születések száma, 8 újszülöttel gyarapodott a falu, s
előreláthatólag a jövő év is hasonló lesz, mert jelenleg 7 várandós kismama, és 40 gyermek
részesül védőnői gondozásban. A doktornővel heti egy alkalommal tartanak tanácsadást. Itt
történnek a mérések, a védőoltások beadása. Havonta egy alkalommal van Mozgó Szakorvosi
Szolgálat, amikor a nőgyógyász szakorvos látja el a várandósokat, illetve bárki felkeresheti
problémájával. Az oktatási intézmények egészségügyi feladatai, a szűrések, védőoltások beadása,
egészség nevelő előadások megtartása az előírásoknak megfelelően történik. Augusztusban a
„Szoptatás Világnapja” alkalmából ünnepséget rendeztek, ahol a csecsemők számára
nélkülözhetetlen anyatejes táplálás jelentőségére hívták fel a figyelmet. Ildikó is részt vett a
november hónapban megrendezett Egészségnap szervezésében.
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- Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló jelentés
- A körjegyzőség 2006. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló jelentés
A képviselő-testület, a benyújtott pénzügyi beszámoló alapján megállapította, hogy mind az
önkormányzat és általa fenntartott intézmények, mind a körjegyzőség a jóváhagyott
előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – gazdálkodott. Ezért a 2006. évi III.
negyedévi beszámolót elfogadta.
- Az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Az éves költségvetési koncepció elfogadási eljárási rendjének alapvető eleme önkormányzatunk
vonatkozásában, hogy a képviselő-testületi döntést megelőzően Királyhegyes közigazgatási
területéhez tartozó Csikóspuszta külterületi lakott helyen közmeghallgatás formájában, míg
Királyhegyes községben falugyűlés keretében ismertetésre kerül a következő évre vonatkozóan
elkészített koncepció tervezete.
- A körjegyzőség 2007. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
A Körjegyzőségi Hivatal 2007. évi koncepciójának tervezése és elkészítése a jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően történt. A körjegyzőség költségvetése beleépül az önkormányzat
költségvetésébe. A 2006. évi költségvetés eredeti előirányzataihoz képest a koncepció kiadási
oldalának tervszámai csak a szükséges mértékben emelkednek. A dologi kiadásokat vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy 3,4 millió forint körül stagnál., a legszükségesebb kiadásokra szorítkozik.
- Az ÁMK – Alapító Okiratának módosítása
Ezen intézményi alapdokumentum a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának, nevelésnek
lehetőségével bővítette ki az óvoda feladat ellátási körét.
- A karácsonyi ajándékcsomagok 0-14 éves korú gyermekeknek
Évek óta hagyomány községünkben, hogy Karácsonykor a községi önkormányzat
ajándékcsomag vásárlására nyújt lehetőséget a községben élő 0-3 éves korú gyermekek, és a helyi
óvodába és iskolába járó tanulók számára. Erről hozott határozatot ezen az ülésen a képviselőtestület.

December 14. –i önkormányzati képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:
- Polgármesteri tájékoztató Előadó: Horváth Lajos
- Tájékoztató a „Királyhegyesért” Közalapítvány 2006. évi munkájáról
Előadó: Stranszky Jánosné a kuratórium elnöke
10 évvel ezelőtt alapította Királyhegyes Község Önkormányzata, azzal a céllal, hogy általa
segítsék a községi civil szervezetek működtetését, tárgyi feltételeinek gyarapítását, gyermek és
ifjúsági szabadidős tevékenységekhez nyújtson anyagi támogatást.
2006. év januárjában a Hegyesi Dalkör fellépő ruháinak beszerzésére 40.000 Ft-tal járultak,
májusban az óvodások budapesti kirándulásához nyújtottak 30.000 Ft támogatást. 10.000 Ft-ot a
Családsegítő központ nyári táborszervezésére fordítottak, és a novemberi Egészségnap
lebonyolításához 25.000 Ft anyagi támogatással járultak.
Főbevételi forrásuk a Királyhegyesi Földtulajdonosok Vadásztársaságának 92.000 Ft-os
befizetéséből illetve az 1 százalékos személyi jövedelemadók felajánlásából 85.899 Ft, tevődik
össze.
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- A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 2007. évi díjmódosítása
A szolgáltató (Laczi és Fiai Település-szolgáltató Kft. (6758 Röszke, József Attila u. 60. Tel.:
62/573-514) által benyújtott díjemelések alapján a képviselő-testület a falu lakosaira nézve
legkedvezőbb díjtételeket fogadta el.
Ennek alapján 2007. január 01-től a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás díja:
1 fős háztartás:
3.120 Ft/év
2 fős háztartás:
6.240 Ft/év
3 fős háztartás:
9.360 Ft/év
4 és annál több fős háztartás: 12.480 Ft/év
Ez a díjtétel 1db 110 liternél nem nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény, vagy
maximum 2db összesen 110 liternél nem nagyobb űrtartalmú, kizárólag cégjegyzésű
műanyagzsák által meghatározott hulladék mennyiséget jelent, amelynek súly nem
haladja meg a 25 kg-ot. A műanyagzsák ára: 180 Ft + ÁFA.
A települési szilárd hulladék szállítása továbbra is két heti gyakorisággal
történik.
- Az ivóvíz szolgáltatói díjának megállapításáról szóló 6/1994.(VI.29.)ÖR. rendelet módosítása
A lakossági ivóvíz szolgáltatói díja 2007. január 01-től a következő képen
alakul:
Fizetendő lakossági díj ÁFA-val:
249,7 Ft /m3
Lakossági alapdíj ÁFA-val:
356,2 Ft/m3
Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft
- A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás szóló
4/2004.(II.26.)ÖR. rendelet módosítása
A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás díja
2007. január 01-től: 2.767 Ft
Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft.
Továbbra is él az a lehetőség, hogy amennyiben a fent nevezett
szolgáltatónál rendeli meg igényét, úgy a számla bemutatása ellenében az
önkormányzat az összeg 50%-át visszatéríti.
- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló – módosított – 10/1991/(XI.18.)ÖR. rendelet
módosítása
A magánszemélyek tulajdonában lévő lakóházak illetve építési
telkek után 2007. január 01-től: 6.000 Ft/év
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az első félévi adófizetés határideje:
2007. március 16. Kérjük addig az adófizetési kötelezettség teljesítését.
A határidő elmulasztása után kamat felszámítására kerül sor.
- Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet megvitatása
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
2007. január 01-től, a 2007. évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzatot
megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és a kiadások fedezése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
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- Az önkormányzat képviselő-testületének 2007. évi munkaterve
A munkatervben a napirendek meghatározásában célként szerepel az
önkormányzati feladatok biztosítása, a költségvetési feladatok folyamatos
figyelemmel kísérése, a törvényes működés biztosítása.
A testületi ülések ütemezése: minden hónap utolsó csütörtök napján, délután
16,00 órai kezdettel lesz.
- Falugyűlés: Művelődési Ház nagyterme – Királyhegyes
Témája:
Az önkormányzat 2007. évi koncepciója
Előadó: Horváth Lajos polgármester
- A 2007. évi költségvetési törvény a helyi önkormányzatokra vonatkozóan a
központi forrásszabályozásra várhatóan 2007 évre a működés finanszírozását
szolgáló visszaesést mutatnak.
- A központi költségvetésből származó források azon feladatoknál szűkülnek
leginkább, ahol a kormányzat a kistérségek szerepét kívánja erősíteni.
- A központi költségvetésből származó források jelentős mértékű visszaesése miatt a
működőképesség fenntartásához egyre nagyobb mértékben kell a saját bevételekre
támaszkodni. Ez indokolja a bevezetett helyi adóink mértékének vizsgálatát és a
kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedéseket.
- A pénzügyi egyensúly megőrzése oldaláról megközelítve, de egyidejűleg a fejlődés
esélyeit is vizsgálva, rövidtávon a következő három fő irány adódik:
a) A község saját bevételeinek erőteljes növelése
b) A kiadási oldal drasztikus visszafogása.
c) Külső források bevonása.

Egészségnap Királyhegyesen
Az idei évben is megrendezésre került községünkben az egészségnap. Mint minden
alkalommal, most is sor került vércukormérésre, koleszterinszint mérésre, vérnyomás
ellenőrzésre, csontsűrűség mérésre.
Szakorvosok segítségével tovább bővítettük a szűrés lehetőségeit.
Köszönetünket fejezzük ki közreműködésükért, az alábbi szakorvosoknak:
Dr. Kovács Krisztián – szülész-nőgyógyász
Dr. Góg Beáta – szemész
Dr. Szántó Ágnes – orr-füll-gégész
Dr. Fiszter Ildikó – ortopédus
Köszönjük az egészségnap megrendezéséhez nyújtott anyagi segítséget az alábbi személyeknek,
vállalkozóknak:
Horváth Lajos
Miklós Imre
Kovács János
Ifj. Fejes János
Suhajda Mihályné
Kiss Gyuláné
Horváth Lajosné
Zsurzsucz Csaba
Boros Gábor
Suhajda János
Csécsi Zsuzsanna
Daróczi Gáborné
Katona István
Királyhegyesért Közalapítvány
Busáné Dr. Dobó Magdolna
háziorvos

Horváth Lajosné
asszisztens
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Tisztelt Királyhegyesi Polgárok!
Nagyon köszönöm Önöknek, hogy 2006.
októberében a megye lakóinak többsége a polgári oldalt
támogatta, és hálásan köszönöm külön-külön mindenkinek,
aki tett is azért, hogy minél többen fejezzék ki akaratukat az
urnáknál. Októberben új összetételű, új szellemiségű
közgyűlés állt fel Csongrád megyében. Remélem, hatékony
és eredményes lesz a munkánk, amellyel Csongrád megyét,
annak településeit, lakóit szeretnénk szolgálni. Bízom benne,
hogy az elkövetkező négy év alatt ezt minden megyei
választópolgár személyesen is meg fogja tapasztalni, hiszen a
munkánk értelme ez: szolgálni a megye, az egyszerű emberek
boldogulását.
Sajnos, a Csongrád Megyei Közgyűlés is takarékoskodni kényszerül, de kijelenthetem: ezt
magunkon kezdtük. Tízmillió forintot spóroltunk meg azon, hogy nem vásároltunk autókat, pedig
a költségvetésbe elődeink ezt betervezték. Nem vásároltunk bútorokat sem, és visszafogtuk a
hivatal kiadásait, hogy biztosíthassuk intézményeink működését. Sajnos, a gazdasági feltételek
egyre rosszabbak. Az állami pénzekből jövőre még kevesebb jut a Csongrád Megyei
Önkormányzatnak, 1,4 milliárddal kevesebb, mint 2006-ban. Ez hatalmas pénz, és nagyon fog
hiányozni! Mi azonban minden erőnkkel azon leszünk, hogy a megszokott színvonalú ellátást
biztosítsuk intézményeinkben: iskoláinkban, szociális otthonainkban, kórházainkban. Nem mi
okoztuk a nehéz helyzetet, de nekünk kell rendbe hoznunk, amennyire csak lehet.
Ám szeretném, ha a Csongrád Megyei Önkormányzat nem csupán intézményfenntartóként
működne. A „megyének” kezdeményeznie kell, dinamikusan fellépni, a jó ügyek mellé állni.
Szeretném elérni, hogy ne csak saját településüket érzékeljék létezőként a lakók, hanem a
szolgáltató megyei önkormányzatot is.
Az első intézkedéseken már túl vagyunk. Ígéretemhez híven igyekszem a pártpolitikai vitákat
dolgozószobám ajtaján kívül rekeszteni. Elindítottam például a kistérségi vezető polgármesterek
találkozóját. Párt-hovatartozástól függetlenül sikerült egy asztalhoz ültetnem őket, annak
érdekében, hogy a megye egységes koncepcióval indulhasson versenybe a fejlesztési pénzekért.
Bízom abban, hogy a törekvések eredményét a mostani nehéz körülmények ellenére mindannyian
érezni fogjuk.
Karácsony közeledtével a Csongrád Megyei Közgyűlés nevében áldott, békés, szeretettel teli
ünnepet kívánok Önöknek. Remélem, az egész évi küzdelmeket, nehézségeket, könnycseppeket
feledteti e néhány ünnepi nap. Templomainkban a Megváltó születését ünnepeljük, aki elhozta a
fényt és a reménységet, aki életét adta bűneinkért. A legszebb ünnepünkön, képzeletbeli, közös
karácsonyfánk előtt állva kívánok a jövő esztendőhöz mindannyiunknak erős hitet, kitartást és jó
egészséget, hogy családunkban és munkánkban helyt állhassunk!
Magyar Anna
a Csongrád Megye Közgyűlés
elnöke
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Dalkör Csanádpalotán
2006. október 28-án, szombaton délután Dalkörünk Csanádpalotán lépett fel a Térségi
Népdalköri Citera és Tárogató Találkozón. Műsorszámuk: Matyó népdalok. Vezetőjük Mátó
Mátyás tárogató muzsikájával lepte meg a közönséget.
Ezúton szeretnénk megköszönni a csanádpalotai művelődési ház vezetőjének és a rendezvény
többi szervezőjének a szíves fogadtatást és a vendéglátást.

Jótékonysági bál
Az iskolai szülői munkaközösség novemberben ismét megszervezte a már hagyománnyá vált
Jótékonysági bált. Az idén alakult szülői munkaközösségnek köszönhetően 150-nél is több
támogatója akadt a rendezvényünknek. Nagy igyekezettel, és izgalommal láttunk neki az igen
nehéz feladatnak, hogy minél színesebbre, és színvonalasabbra sikerüljön a gyerekek javára
szervezett bál. Műsorokkal, zenével, tombolával, finom vacsorával készültünk, hogy minél többek
érdeklődését keltsük fel. A nagyszámú támogatónk jóvoltából igen szép összeget sikerült
összegyűjteni melyet, sok szép hasznos, elsősorban sportfelszerelési eszközök vásárlására
fordítottunk, amiből jutott az óvodásoknak, iskolásoknak, és az ifjúsági szervezetnek is.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves támogatónknak, jótékony adakozónknak az
adományaikat, fellépő táncosainknak, zenészeinknek a színvonalas előadásokat.
Mátóné Farkas Karolina
SZMK elnök

Svájci vendége volt iskolánknak
Rosemarie Huber régi barátságban áll szüleimmel. Mostani látogatása során jelezte, hogy
szívesen megtekintené iskolánkat.
A királyhegyesi iskolában történt látogatása különösen nagy élményt jelentett a számára, mint
kistérségi, mégis önálló iskolaként működő intézmény. Meglepte, hogy a gyermekek az iskolában
étkeznek. Náluk ez nem így működik. Minden gyerek otthonról hoz magának ennivalót, vagy a
büfében vásárol azt, amit éppen megkíván. Elcsodálkozott, hogy nálunk összevont osztályokban,
folyik a munka. Nagyon meglepődött, hogy az iskolára nincs elég pénz a kistérségekben sőt,
országosan is, ezért leépítések, összevonások adnak helyileg megoldásokat a fenntartó
Önkormányzatok számára. Náluk az oktatás fontos szerepet tölt be, melyre igen sokat áldoznak
központi forrásokból. Nagyszerű dolognak tartotta, hogy egy olyan falunak, amilyen
Királyhegyes, ilyen szép, és gazdag a könyvtára. Az ő falujukban körülbelül 300-an laknak, és
nincs könyvtár. Tanulóink, a felső tagozaton németül mutatkoztak be neki, ő pedig próbált velük
németül társalogni. Jó lecke volt ez a gyerekeknek, hogy éles helyzetben az ember még azt is
elfelejti, amit évéken át idegen nyelven megtanul.
Rosemarie asszonyt meghatotta az a tisztelet, és
kedvesség, amivel fogadtuk. Szívesen eljönne jövőre is.
Jelezte, hogy szívesen hozna legközelebb videó kamerát,
mert úgy érzi, hogy Svájcban sokan elfelejtik, hogy milyen
jó dolguk van, s ha látnák, hogy szerényebb körülmények
között is lehet elégedetten, és boldogan élni, talán jobban
megbecsülnék azt, ami körülveszi őket.
Siket Ákos tanító
8

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

Ismét Nagy Karácsony kis falunkban
Az idén is nagy készülődés előzte meg a karácsonyi ünnepi műsort, amit december 21-én, a
Művelődési Házban rendeztek, most első sorban az iskola pedagógusai. Siket Ákos tanár úr ötlete
alapján, Waszlavszki Gyöngyi tanárnő vitte színpadra, és állította össze a műsort.
Elsőként az óvodások Betlehemes játéka, majd tánca aratott sikert, amit Stranszky Jánosné, és
Szabó Lászlóné tanított be a legkisebbeknek. Ezután az iskolások színdarabja következett, ami
egy kicsit mai szemmel tárta elénk az ünnep jelentőségét. Persze Kiss Éva Anna táncosai sem
maradhattak ki, ami mindig emeli a műsor fényét. A zenei betétekkel Mátó tanár úr tanítványai
tették még hangulatosabbá az előadást.
Siket tanár úr köszönetet mondott fő támogatóinknak, az Apátfalvi Takarékszövetkezetnek, Kiss
Gyuláné és Daróczi Gáborné kiskereskedőknek a tanulók ajándékozásáért, amit még a délelőtt
folyamán Baloghné Tóth Ágnes tagintézmény-vezető adott át a gyerekeknek. Majd Mátóné
Farkas Karolina és Váli Zoltánné a Jótékonysági bál főszervezői átadták a gyerekeknek a bál
bevételéből vásárolt játékokat, sporteszközöket.
Ezután Horváth Lajos polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, és elmondta jókívánságait,
majd az önkormányzat nevében átadta a gyerekeknek az ajándékcsomagokat.
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A Nyugdíjas Egyesület karácsonya

A
helyi
Nyugdíjas
Egyesületünk december 14-én,
csütörtökön
tartotta
hagyományos
karácsonyi
ünnepségét. Az idén is jó
hangulatban
telt
el
a
rendezvény,
amihez
hozzájárultak az iskolások is
műsorukkal. No persze meg az
ajándékosztás sem maradt el.

Szeretettel köszöntjük Beke Mihályné Rózsikát
nyugdíjba vonulása alkalmából
Rózsika 1994-től 2005 augusztusáig az Általános Művelődési
Központ dolgozója volt, mint takarító, hivatalsegéd. Munkáját
mindig lelkiismeretesen végezte, készséges volt minden adódó
feladat elvégzésére.
Egyénisége, temperamentuma sokunkban maradandó
emlékeket hagyott. Volt munkatársai körében december 22-én
ünnepelte megérdemelt nyugdíjba vonulását. A dolgos kezére
egy kis aranygyűrű került, ami az elmúlt 10 év munkájának
köszönetét tolmácsolja.

Sportpálya felújítása
Ez év november végén részben befejeződtek a Sportpálya felújítási munkálatai. A bitumenes
pálya mellé egy füves pálya kialakítására került sor, amelynek földmunkálatai még a nyáron
elkészültek. Az előkészítés során a területen korábban lefektetett olajtartály kiemelése okozott
gondot, majd pedig a pálya feltöltése. Több mint 700 m3 földdel kellett pótolni, hogy elérjük a
kellő szintmagasságot. A területet magasított dróthálóval kerítettük körbe, ami szintén igen
komoly összegbe került, azonban ez elkerülhetetlen volt a környék lakosainak nyugalma
érdekében. Az öltöző kialakítására is sor került, ami a telken lévő kis épület felújításával oldódott
meg. Tavasszal tervezzük a füvesítést, a drótháló további építését, valamint valamilyen szinten a
pálya megvilágítását. A beruházás eddig több mint 2,5 millió forintba került, amit a Nemzeti Sport
Alap internetes pályázatán nyertünk. Reméljük ezzel is hozzásegítjük a helyi lakosokat a
szabadidő eltöltésének hasznos kihasználásához. Egyben bízunk abban, hogy mindenki jól
felfogott érdeke ezen sportcentrum megóvása, gyarapítása. Továbbra is keressük a jelentkezőket a
királyhegyesi sportegyesület létrehozására!
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KIÖ? programok, rendezvények
- Szeptember 26. Hulladékgyűjtés
- Október 6. Bolha-piac
- Október 29. Színházlátogatás, Szeged
Október 29-én folytatódott „A mi időnk” rendezvénysorozat, melynek keretében második (az
első közös kirándulást augusztusban szerveztük Mezőhegyesre), közös programunkat szerveztük
meg a Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesülettel.
A kirándulás célja, Molnár Ferenc, Játék a kastélyban című vígjátékának megtekintése volt, a
Szegedi Nemzeti Színházban. A délutánt mind a két szervezet külön töltötte el (séta a
belvárosban, vacsora), majd este fél 7 körül találkoztunk a színház előtt. Az előadás után gyorsan
megbeszéltük élményeinket, elköszöntünk és indultunk Királyhegyesre.
A rendezvényt az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
támogatta.
- November 17. Ifjúsági polgármester és képviselő választás
A választás eredménye:
Választásra jogosult fiatalok száma: 114 fő
Leadott szavazatok száma: 41 db
Ebből: érvényes szavazat: 41 db
Érvénytelen szavazat nem volt.
A választásra jogosultak 1 polgármestert, és
6 képviselőt választhattak.
Királyhegyesi Ifjúsági Önkormányzat:
Váli Krisztina Cecília polgármester
Képviselők:
Beke Anikó,
Beke Ádám,
Erdősy Dorisz
Kiss Krisztina,
Paku Tamás,
Suhajda Nikolett
- December 8. Mikulás – Buli
Egy izgalmas, vicces játékos vetélkedővel kezdődött, majd ugyan ilyen jó hangulatban
folytatódott az este. Volt Mikulás-szépségverseny, tombolasorsolás, táncverseny. Az éhes –
szomjas szájakat melegszendvics, friss pattogatott kukorica, tea, üdítő várta a büfében. Az este 10
óráig tartó buliban részt vevő kb. 50-60 fő jókedvűen, élményekkel gazdagon indult haza.
(Nagyon örülünk, hogy szülők is ellátogattak a rendezvényre, reméljük a következő alkalommal
még többen vesznek részt!)
Köszönjük a sok-sok csoki Mikulást Daróczi Gábornénak !!!
- December 15. Kirándulás, Szegedre
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Köszönetnyilvánítás a Dávid családtól !
Bár egy sajnálatos eseményen találkoztunk, nagyon boldogok voltunk, hogy ennyien
megjelentek végső tiszteletet adni, és utolsó útjára elkísérni a szeretett feleséget, anyát,
szomszédot és barátot, Dávidné Brem Gábrielét.
Fájó szívünkön nagyon sokat enyhített a tudat és a
látvány, hogy aki szerette és ismerte eljött temetésére.
Köszönjük drága halottunk nevében is a rengeteg virágot,
a nyugtató szavakat, és azt, hogy sokan elmondták
nekünk, velünk együtt gyászolnak. Ezúton szeretnénk
megköszönni minden segítséget, amit a közelmúltban kaptunk!
Mély hálával: a Gyászoló család

Várjátok Őt!
Várjátok Őt, hisz eljövend,
Kétezer éve s több, hogy így van ez.
S, hogy hogyan? – ez bizony nagy talány,
Ki-kinek másként kopog be szíve ablakán.

Eljön hozzátok is, ha gyermekint várjátok.
Meglátogat kunyhót és pompás palotát,
De csak béke-szeretetnek lakja majd otthonát.
S majd örvend a Nagyvilág, dalt zeng szívetek,
Fel nagy örömre! Megszületett.
Csak várjátok őt!

Nem jön fényes, aranyos nagy hintón,
De jön szeretet-békével, szelíd szóval hívón.
Ti is várjátok, kik Tamással szóltatok!

Váli Zoltán
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk községünk lakóit
2007. január 27-én (szombat) 16,00 órakor kezdődő

Új év köszöntő hangverseny kicsikkel és nagyokkal rendezvényünkre
a Művelődési Ház nagytermébe.
A műsorban fellépnek:
- a királyhegyesi zenésznövendékek
-Hegyesi Dalkör
Belépő: 100,- Ft

Mindenkit szeretettel várunk !!!
Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
Szerkesztőség: ÁMK 6911 Királyhegyes, Jókai u. 29. Tel.: 62/287-930
Felelős szerkesztő: Englerné Búvár Terézia ÁMK igazgató
Szerkesztő: Kiss Éva Anna könyvtáros
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