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Lassan befejeződéshez közeledik az idei
önkormányzati járda-felújítási program, amely
községünkben közel húsz kritikus járda szakasz
újra betonozását tette lehetővé.
Az 1.200.000 Ft-os bekerülési költség nagy részét,
1.004.550 Ft-ot, a 2009. évi területi kiegyenlítést
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására
kiírt pályázaton(TEKI) nyerte önkormányzatunk.
A település egyes részein már nagyon feltöredezett és
balesetveszélyessé vált az évtizedekkel ezelőtt megépített
járda. Felújítása elengedhetetlenné vált. A fejlesztés
eredményeként a Dózsa György utca és Felszabadulás utca
kereszteződésénél 6, a Dózsa György utca és Kossuth utca
kereszteződésénél szintén 6 átjáró szakasz felújítása, a
Jókai és Béke utcai kereszteződésénél pedig 3 hosszabb
átjáró, járda szakasz felújítása történt meg az elmúlt
hónapokban. A vízelvezető csatornák mélyítésével és
áteresztők beépítésével lehetővé válik a községi
csatornahálózat kiépítésének folytatása is, ami az
elkövetkező idők kiemelt feladatai között szerepel. Ahol a
biztonságos gyalogos közlekedés szükségessé tette,
korláttal is ellátták az átkelőket.
E program keretében még október hónapban elkészül az
orvosi rendelőintézet előtti feltöredezett járda szakaszok
felújítása is.

A Jókai utca és Béke utca kereszteződésénél található
megsüllyedt és töredezett átjáró főleg esős időben jelentett
akadályt a temetetőhöz való átjárásnál. A megemelt
betonjárda és vízelvezető csatorna kiépítése jó ideig
megszünteti ezt a problémát.

A járdafelújítást, a közmunkaprogram keretén belül
valósították meg községünk vezetői, ami egyben a
lakosság részére munkahelyteremtést, és egyben a
falufejlesztés
égető
feladatainak
megoldását
is
eredményezte.

községünk főterén a körforgalmi jellegű csomópont építési
munkálatai.

Fokozott figyelmet kérünk az
elkövetkező két
hónapban, mind
a
járműves,
mind a gyalogos
közlekedőktől!

A Kistérségi Közlekedés Fejlesztési DAOP 2. 1.
pályázaton nyert 24 millió Ft-os beruházási támogatással
még ez év decemberére elkészül a központba tervezett
körforgalmi jellegű csomópont. A kialakítandó forgalomi
útvonallal
a
templom
előtti
útkereszteződés
egyértelműbbé, az útszélesség bővítésével pedig a két
sávos közlekedés biztonságosabbá válik. A templom
mögötti új útszakasz megépítése lehetővé teszi az
autóbuszok és egyéb nagyobb járművek akadálytalan
fordulóját. A faluközpont is új arculatot kap ezzel a
beruházással, tisztább rendezettebb képet nyújt az itt
élőknek és az idelátogatóknak egyaránt. Addig is kérjük a
lakosság megértő türelmét és együttműködő segítségét!
Horváth Lajos
polgármester

2009. szeptember 14-i képviselő-testületi ülés fő témája: a 2009. I. féléves
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
2009. szeptember 25.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés fő napi rendi pontja: Az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) pályázat terveinek részletes
ismertetése

2009. szeptember 14-i képviselő-testületi ülés
fő napi rendi pontjai:

2009. szeptember 25-i rendkívüli képviselőtestületi ülés fő témái:

1/ Polgármesteri tájékoztató az elmúlt két hónap
eseményeiről
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2/ Jelentés Királyhegyes Község Önkormányzat 2009.
évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Az önkormányzat 2009. I-II. negyedévében
64. 554 e Ft kiadást és
66. 827 e Ft bevételt teljesített.

1/ Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
pályázat terveinek részletes ismertetése
Előadó: Horváth Lajos polgármester
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium még
2008. év júniusában kiírta az Integrált közösségi és
szolgáltató
tér
(IKSZT)
működtetésére,
illetve
kialakítására való jogosultság elnyerésére című
IKSZT/2008/1 jelű pályázati konstrukciót.
A kétfordulós pályázat első fordulójának célja az
integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT)
működtetésére, illetve kialakítására jogosult szervezetek
kiválasztása.
A pályázat célja egyrészről a helyi közösségi élet fizikai
feltételeinek
javítása
(közösségi
ház
felújítása,
eszközbeszerzés, stb.), másrészt a létrejött infrastruktúra
működéséhez
való
segítségnyújtás
(programok
szervezésének,
megtartásának
költsége,
stb.)
Összefoglalva: az integrált közösségi és szolgáltató tér
működtetésének és kialakításának támogatása.
Települési Önkormányzatunk a pályázat első fordulóján
sikeresen szerepelt és művelődési házára elnyerte az
IKSZT címet. Mindezzel jogosult lett a pályázat második fordulóján való részvételre, ahol is anyagi
támogatást hívhat le a már meglévő közösségi színtér
átalakítására, bővítésére, műszaki korszerűsítésére, az
IKSZT által vállalt szolgáltatások működtetésére alkalmas
tér kialakítására. Az intézmény energiatakarékos
működtetésének átalakítására a nyílás zárók cseréjével és
a fűtés rendszer korszerűsítésével. A kiszolgálóhelyiségek
előírt
követelmény
szerinti
kialakítására
és
akadálymentesítésére, valamint a jelenleg sok gondot
okozó mellékhelyiségek (mosdók, illemhelyek) bővítésére.
Községi
Önkormányzatunk
képviselő-testülete
az
átalakításra vonatkozó eddig elkészült elképzeléseket,
terveket vitatta meg ezen a rendkívüli testületi ülésen.
2/ Előterjesztések:
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestülete
valamint
Ambrózfalva,
Csanádalberti,
Királyhegyes, Nagyér és Pitvaros községek önkormányzati
társulásban működtetik a csanádpalotai székhelyű
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
egységeit. A jelenlegi szolgálati Opel típusú
személygépkocsijuk lassan 10 éves , így fenntartása már
nem gazdaságos műszaki állapota miatt. Ezért egy jó
műszaki állapotú Skoda Fabia személygépkocsi
beszerzését tervezi a társulás, melynek értéke: 2.150.000
Ft. A társult önkormányzatok lakosságarányosan járulnak
hozzá a vételhez, ami Királyhegyes esetében 208.878 Ft
hozzájárulást jelent.
A képviselő-testület elfogadta az előterjesztést.
- Alapító okiratok módosításainak elfogadása.

A kiadások vonatkozásában ez 37, 46 %-os teljesítést
mutat, ami nem haladja meg az időarányost. A
bevételeknél a teljesítés alakulása 38, 88 %-os, ami szintén
nem haladja meg az időarányos teljesítést.
A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt a
Támogatások, ezen belül is a Normatív hozzájárulás
jogcím melynek összege 10. 380 e Ft, illetve a Szociális
feladat-kiegészítőtámogatás jelenti, melynek összege 11.
346 e Ft. A normatív hozzájárulások jogcím bevétele az
időarányos teljesítésnél kedvezőbben alakult.
A II. negyedéves gazdálkodás során
- a költségvetési hiány ellensúlyozására ez idáig
likviditási hitel felvételére nem volt szükség
- ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem
keletkezett.
3/ Előterjesztések:
- Az idei tankönyvtámogatás rendjéről:
A Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a királyhegyesi iskolai tagintézményben tanuló,
kedvezményre nem jogosult tanulók – 4 fő – részére
36.984 Ft tankönyvtámogatást nyújt az intézmény részére.
Így, a tagintézményünk minden tanulója ingyenesen jutott
a tankönyveihez.
-Támogatási megállapodás az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériummal települési önkormányzat
javára, településőri feladatok ellátásához.
A Minisztérium, településőri feladatok ellátására egyszeri
80.000 Ft-os támogatást nyújt a szolgálat beindításának
dologi kiadásaira, valamint a településőr munkabéréből
havi 71.500 Ft és annak járulékai fedezetére. Az első
támogatási kör 2009. október 01-december 31-ig tart.
A településőr feladatai:
- a hivatalos személyek munkavégzésének támogatása
- hivatalos jelző tevékenység
- közvagyon védelmében való közreműködés
- helyi rendeletek betartásának hatékony támogatása
- helyi rendezvények rendfenntartásának biztosítása
- veszélyhelyzetekben közreműködés a segítségnyújtás
- egyéb helyi feladatok a közbiztonság javítása érdekében
- IKSZT pályázat benyújtására előterjesztés
- A Makói Kistérség Közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 20092015 közötti időszakra. A terv elfogadása.
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott közmunkaprogram idei első szakaszának
záró értékelését tartotta önkormányzatunk képviselő-testülete szeptember 25-én 18,00 óra kezdettel, a
programban résztvevőkkel.

A munkaértekezleten jelen volt Dr Buzás Péter országgyűlési képviselő,
Makó város polgármestere, Benákné Bárdi Ilona körjegyző asszony,
Tamasi Éva szociális ügyi főelőadó és a képviselő-testület tagjai.
Községünkben 17 főnek ajánlott fel a helyi
önkormányzati hivatal ez év elején, határozott időre
munkalehetőséget, amit a már megítélt szociális
segélyükhöz mérten, 6 vagy 8 órai munkaidőben
végezhető, - az érvényes minimál bér arányában
bérezhető - tevékenységet. Az érintettek kivétel nélkül
éltek ezzel a lehetőséggel és a szükséges feltételeknek
eleget téve 2009. május 15-től munkába is álltak.
Több brigádban dolgozhattak, külön női részleg és
külön két férfi csoport alakult. A napi eligazításokat,
a tevékenységek megszervezését maga a polgármester
végezte, ami eleinte nem volt zökkenőmentes a
szokatlan
összetétel
és
az
intézmények
feladatköreiben járatlan
munkavállalók miatt.
Azonban hamarosan szemlátomást tisztultak az
elhanyagolt porták előtti területek, tűntek elő a
gyommal, földdel beterített valamikori járdák,
temetőkerítések. Mindez a tevékenység tovább
motiválta az itt élők saját házaik és annak
környékének szépítésére tett erőfeszítéseiket is. Az
iskola belső udvari ablakainak, ajtóinak, a szolgálati
lakás és sportfoglalkoztató épületének festése,
felújítása szintén e tevékenység eredményességét
bizonyítják. A vízelvezető csatornák mélyítésének,
vagy a közel húsz kritikus járdaszakasz, átjáró újra
betonozásának szükségességét és annak eredményes
kivitelezését senki sem vonhatja kétségbe. A
közterületek napi tisztán tartása is eddig időnként
gondot okozott, ami ily módon megoldásnak
bizonyult.

A közmunkaprogramot a következő
társadalmi és gazdasági jelenségek
hívták életre. A
munkaerőpiacon
rosszabbodtak az elhelyezkedési esélyek,
szűkültek az alkalmi munka lehetőségei,
megnövekedtek
a
kiadások,
így
nehezebb a megélhetés a munkanélküliek és családjaik számára.
A program alapvető célja, hogy
határozott
idejű
munkalehetőséget
teremtsen a regisztrált álláskeresők,
köztük legalább 40%-ban szociális
segélyezettek számára úgy, hogy
értékteremtő
munkájukat
helyi
önkormányzati, vagy kistérségi célok
érdekében végezzék.
Horváth Lajos polgármester összegezte
a községünkben, és a külterületi
Csikóspusztán
is
megvalósult
közmunkaprogram tapasztalatait és elért
eredményeit .

A program II. része év végéig folytatódik, és
reményeink szerint az elkövetkező években sem vetnek
véget ennek a nagyon is ésszerű rendelkezésnek,
intézkedésnek. Ennek adott hangot Dr Buzás Péter
országgyűlési képviselő is felszólalásában.
A közmunkaprogram első részében résztvevők
mindegyikének az önkormányzati hivatal felajánlotta az
év végéig való foglakoztatást, de egyéb okok miatt nem
mindenki vállalta ezt a kötelezettséget, így helyükre új
munkaerők jelentkeztek október elsejétől.
A záró értékelés közös vacsorával és egyetértésben
fejeződött be. Köszönet Zsurzsucz Csabának a vacsora
elkészítéséért!

3

Dr. Kiss-Rigó László 1955. április 6-án született
Budapesten. Gyermekkora egy részét Indiában
töltötte. Két év sorkatonai szolgálat után
Esztergomban és Budapesten végezte teológiai
tanulmányait. 1981. június 14-én szentelték pappá
Esztergomban. 1982-ben teológiai doktorátust
szerzett a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián,
Budapesten. Szécsényben, majd a budapesti Haller
téri templomban volt káplán. 1983-tól 1985-ig a
római Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasa volt. A
Lateráni
Egyetemen
szerzett
egyházjogi
licenciátust. 1985-től az esztergomi Szent Anna
Plébánia káplánja, 1997-től plébánosa. 1986-tól az
Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára, 2003-tól
főigazgatója. 1991-től 2004-ig az EsztergomBudapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai
Főhatóságának igazgatója.1998-tól a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának
tanára.
II. János Pál pápa 1994-ben pápai káplán címmel
tüntette ki. 2004. február 21-én szentelték püspökké
Esztergomban.
Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke:
2006. augusztus 26-tól

Püspöki szentmise, katolikus templomunk Búcsújának, a Szent
kereszt megtalálásának tiszteletére. A képen Antal Ferenc egyházi
képviselő köszönti a püspök urat.

Szeptember 6-án, vasárnap községünkbe látogatott Dr Kiss-Rigó
László megyéspüspök, aki 10,00 órai kezdettel a helyi katolikus
templomban búcsúi szentmisét tartott. Beszédében a Szent
kereszt jelentőségéről, a ma élő emberekhez szóló üzenetét,
értelmezését emelte ki, valamint az emberek közötti párbeszéd
fontosságára hívta fel mindannyiunk figyelmét. Jelmondata:
Erő, szeretet, józanság (vö. 2Tim 1,7: "...hiszen Isten nem a
félénkség lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta
nekünk.")
A püspök úr ez alkalommal mutatta be községünkben újonnan
kinevezett plébános urat Jánosi Szabolcsot. és méltatta eddigi
tevékenységét. Augusztus 1-től látja el Apátfalva, Királyhegyes
és Magyarcsanád községek egyházi teendőit. Tisztelettel és
szeretettel köszöntjük, és kívánunk sok sikert munkájához!

Antal Ferencné „Mária-szíve” felajánlása
A búcsúi szentmise végén Antal Ferencné
(Kocsis
Katalin)
adományozó,
családja
támogatásával, községünk templomának ajánlott
fel egy „Mária-szíve” szobrot, amit ez alkalomból
Dr Kiss-Rigó László püspök úr is megáldott. A
szobor hazaszállításában és az ünnepség
szervezésében jelentős szerepe volt Németh János
nyugalmazott rendőrezredesnek és feleségének,
akik maguk is ajándék oltárkővel és Emléklappal
ajándékozták meg a püspök urat, valamint
templomunkat. A házaspár, mecénása egy olyan
rendőr amatőr művészkörnek, ahol maguk is
alkotásaikkal részt vesznek, s amelynek képei
láthatóak még két hétig a templom előterében
Az Antal család évtizedek óta nagy igyekezettel
és szorgalommal látja el a templomunk körüli
teendőket, amivel valamennyinkből őszinte
tiszteltet és megbecsülést vívtak ki maguknak.
Ők kezdeményezték nem régen a templomkerítés
festését is, aminek megvalósításához a községi
önkormányzat jelentős anyagi segítséggel járult,
valamint a hívek felajánlásaiból valósulhatott
meg. Ezúton is szeretnék megköszönni az egyházközség nevében, minden támogató önzetlen
segítségnyújtását!
A püspök úr megtisztelte hajlékukat és Jánosi
Szabolcs plébános úrral, valamint Nándori Gábor
.kántor úrral együtt részt vett a család ünnepi
ebédjén.
Az egyházi főméltóságot Horváth Lajos polgármester úr
is fogadta hivatalában.
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A 2009/2010 –es iskolai tanév a következő
gyermek létszámmal indult:
1. osztály 9fő
2. osztály 4fő
3. osztály 8fő
4. osztály 2fő
Összesen: 23fő
Tantestületünk létszáma négy fő.
Pflaumné Rácz Zsuzsanna a 4 osztály osztályfőnöke, ezen kívül 1-2. osztályban
magyart, 1-4. osztálynak rajzot, testnevelést
tanít.
Kádárné Kovács Edit a 3-4. osztályt oktatja
magyar tantárgyból.
Englerné Búvár Terézia a 3-4. osztályban
oktat matematika tantárgyat valamint 1-4.
osztályban a technikát, éneket.
Hajdu Szilárdnak ez az utolsó éve közöttünk,
ő az 1-2. és 4. osztályban tart matematikát,
környezetet, mindenkinek az informatika
tantárgyat. Helyét januártól a GYES-ről
visszatérő Madár Anita veszi át.
Iskolánk tisztaságáért továbbra is Németh
Zoltánné a felelős.
Igy megállapítható, hogy a tanév kezdéséhez
a személyi, és a legszükségesebb tárgyi
feltételek adottak. Oktató - nevelő munkánkat
ezután is igyekszünk legjobb tudásunk szerint
végezni tanulóink érdekében.
Kis létszámunk miatt már harmadik éve a
négy évfolyam egy osztályként, (1-4.)
tantárgycsoportos bontással működik, (1-2.o.
és 3-4.o.) ahol a készségtantárgyak oktatása
együtt történik. Nem egyszerű így a
követelményeket
teljesíteni,
de
úgy
gondolom, nem lehetetlen. Következetes,
kitartó munkával sikerült elérnünk, hogy a
tőlünk elkerülő tanulóink a visszajelzések
szerint megállják a helyüket az 5. osztálytól.
Programjainkat igyekszünk úgy alakítani,
hogy összhangban legyen a Makói Általános
Iskola többi tagintézményének programjával.
Természetesen
helyi
programokat
is
igyekszünk szervezni: kirándulások Makóra,
esetleg még messzebbre. Erre a pénzt
hulladékgyűjtésből és osztálypénz beadásával
teremtjük elő. Egyéb versenyeket is
szeretnénk tartani: versmondó, mesemondó,
helyesírási, matematika. Ehhez kívánunk
tanulóinknak, szüleiknek és saját magunknak
is tartalmas jól eltöltött tanévet.
Kádárné Kovács Edit
tagintézményvezető

A tanév rendje:
A szorgalmi idő első tanítási
napja 2009. szeptember 1.
(kedd), és utolsó tanítási
napja 2010. június 15.
(kedd).
A tanítási napok száma: 183
Első félév: 2009. szeptember
1- től 2010. január 15-ig tart.
2010. január 22-ig szülők
értesítése az első félévben
elért tanulmányi eredményről.
Tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2009. október 26-től október 30-ig tart. (Szünet előtti
utolsó tanítási nap október 22 (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap november 2. (hétfő).
Téli szünet: 2009. december 28-tól 2009. december 31-ig tart.
(Szünet előtti utolsó tanítási nap 2009. december 23. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap 2010. január 4. (hétfő).
Tavaszi szünet: 2010. április 1-től április 6-ig tart. (Szünet előtti
utolsó tanítási nap március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap április 7. (szerda).
Országos kompetencia mérés az anyanyelvi és matematikai
alapkészségek fejlődéséről (negyedik osztály) 2010. május 26-án.

Mint már előző számunkban hírül adtuk, hamarosan megújul az
óvodánk is. Az átalakításai munkálatok várhatóan október közepén
megkezdődnek és remélhetőleg decemberre már a szépen megújult
óvoda épülete várja vissza lakóit. Az építkezés ideje alatt, az általános
iskola épületében található szolgálati lakásba költözik az óvodánk.
Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy ez az átmeneti időszak a
lehető legkisebb problémát okozzon mind a gyermekeknek, mind a
nevelőknek, szülőknek. Ám ha mégis adódnak ilyen helyzetek kérjük
szíves türelmüket, segítő szándékukat!
Horváth Lajos polgármester
2009/2010-es tanév az óvodában
Ebben a tanévben sok új kispajtás érkezett.
Kis csoportosok
1/Halustyik Zsófi
2/Halustyik Orsolya
3/Halustyik Beáta
4/Filipkó Mike
5/Lakatos Márió
6/Nagy Ágnes
7/Kiss Róbert Richárd
8/Zsurzsucz Boglárka
9/Tóth Molli Boglárka

Középső csoportosok
1/Kozma Richárd
2/Szegi Loránd
3/Stranszky Petra
4/Mészáros Maja
5/Filipkó Margaréta

Nagy csoportosok
1/Perneki Tamás
2/Pántya Balázs
3/Marosvölgyi
Dominika
4/Farkas Tamás

Erre a tanévre előjegyzett minisek
száma: 7 fő

A gyermekek közül gyógytestnevelésre jár 7 fő, logopédiára 5 fő. A
foglalkozások csütörtök délelőtt 9,00 órától, 11,00 óráig lesznek.
Ebben a tanévben is terjesszük a Mini Manó és a Tappancs óvodai
gyermekújságok. Továbbra is részt veszünk a makói színházi
előadásokon. Október elsején 16,00 órai kezdettel szülői értekezletet
tartunk, melyre minden szülőt szeretettel várunk!
Óvó nénik
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Mindezt be is bizonyították a térségi nyugdíjas klubok,
egyesületek küldöttségei szeptember 18-án, 18,00 órai
kezdettel, a helyi művelődési házban megtartott Térségi
Nyugdíjas Találkozón. A helyi Nyugdíjas Egyesület
vezetőségének szervezésében a makói térségből 10 nyugdíjas
klub/egyesület képviseltette magát a kitűnő hangulatú
rendezvényen. Tamasi Antal, a helyi egyesület elnöke
nyitotta meg a találkozót és köszöntötte az egybegyűlteket,
majd Horváth Lajos, községünk polgármestere méltatta az
esemény jelentőségét és egyben tájékoztatást adott
Királyhegyes helyzetéről, jelentősebb fejlesztéseiről,
terveiről. A Himnusz elhangzása után a közel 160 fős
vendégsereg elfogyasztotta a különböző sültekből
összeállított vegyes tálas vacsoráját (amit a résztvevők
fizettek), és ezután kezdődött a hajnali kettőig tartó mulatság.
Az est folyamán tombolahúzást is tartottak, aminek fődíját
Németh János, Királyhegyesről elszármazott budapesti lakos
ajánlott fel: két személyre szóló pesti színházjegyet, valamint
egy szintén budapesti étteremben elfogyasztható két
személyes vacsorát.
A fődíjat a makói újvárosi klub egyik résztvevő tagja
nyerte, nagy-nagy örömére. A kitűnő zenét Suhajda
Zsolt és Miklós Tamás zenészek szolgáltatták.
Rendhagyó módon, a csoportokat már a bejáratnál
vidám zeneszóval fogadták, ami rögtön közvetlen,
barátságos légkört teremtett a nagyteremben.
Résztvevő nyugdíjas klubok/egyesületek: Makói
Belvárosi Klub (26 fő), Makói Újvárosi Klub (20fő)
Csanádpalotai
Művelődési
Ház
Klubja
(4fő)
Csanádpalotai Idősek Klubja (9fő), Csanádalberti
Nyugdíjas Klub (7 fő), Pitvarosi Klub (9fő), Kövegyi
Klub (5 fő), Nagyéri Egyesület (10 fő), Királyhegyes (40
fő). A rendezvényen meghívott vendégként részt vett
még Németh János és felesége, Kiss Gyuláné, Daróczi
Gábor és felesége is, akik anyagilag szponzorálják az
Egyesületet.

További képek: www.kiralyhegyes.hu

A Királyhegyesre betelepült két házaspárnak az évek
folyamán 10 gyermekük született, a későbbiekben pedig
53
unokájuk. A családi találkozót mintegy számadásnak is
Augusztus 29-én, szombaton nagycsaládi találkozóra
tekinthetjük,
miszerint 160 év elteltével, 2009-ben hol tart
került sor a helyi művelődési házunkban. A múlt évben
a családfa, mennyire erős még a közös ősi kötelék,
már hírt adtunk, a Sarró Család nagytalálkozójáról, az idén
gyermekeinkbe fel tudjuk-e ébreszteni az összetartozás
pedig a Búvár család szervezett hasonló összejövetelt.
érzését. A hívó szóra, aki csak tehette, erre a napra az
Királyhegyes község újkori története az 1850-es években
ország minden részéről hazajött, közel 140 fő.
említi a Búvár család betelepedését. Két házaspár, Búvár
„Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az
Imre és Engedi Anna, valamint Búvár János és Rikács
anyaföldben,
ahol tegezik az embert, ahol nagyapja ültette
Erzsébet
Bekából (Bökényből) költöztek a jobb
a diófát”
megélhetés reményében az újtelepes faluba. Hamarosan a
A
család
tagjai
sok-sok
év elteltével újból örülhettek az
legtöbb kincstári bérelt föld birtokosai közé tartoztak, ami
együttlétnek, újraéledtek a már majdnem elfeledett
felett később örökváltságért, tulajdoni jogot szereztek. A
kapcsolatok, s ott lebegett körülöttük elhunyt szeretteik
családot gyakran „orosz” ragadványnévvel illették, ami az
emléke
1750-es években
Makóra telepített ruszin eredetű
Köszönet a Hegyesi Dalkörnek a szép műsoráért,
származásukra utal. Eredeti nevük Bovári, ami később
és Nagy Jánosnak a finom főztjéért!
Buvár, egyes anyakönyvezésekben pedig Búvár-ra (1777Fényképek
a
rendezvényről megtekinthetők:
től) változott.
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www.buvarcsalad.eoldal.hu honlapon

Csányi Sára Márta 2009.02.04.
Szülei: Csányi (Varga ) Ramona – Csányi Tibor

Stranszky Gréta 2009.08.27.
Szülei: Kávai Anikó- Stranszky Róbert

Suhajda Evelin 2009.06.03.
Szülei: Suhajdáné Nagy Ildikó – Suhajda Csaba
Varga Balázs 2009.03.16.
Szülei: Miklós Ágnes – Varga Viktor

Tóth János Imre 2009.09.10.
Szülei: Tóth Mária Mónika -Tóth János

Mándoki Renáta 2009.09.10.
Szülei:Telek Anikó - Mándoki Tibor
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Regisztráljon Ön is az
ÜGYFÉLKAPUN!

Hírek röviden

Az ügyfélkapu a köz-, ill. államigazgatási szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges elektronikus azonosító.

2009. szeptember 12-én, a nagylaki nyugdíjas
egyesület térségi találkozót rendezett a művelődési
házukban. A helyi Nyugdíjas Egyesületünket,
Tamasi Antal elnök úr vezetésével, 5 tagú küldöttség képviselte a nagyszabású rendezvényen.
A Hegyesi Dalkör szeptember 05-én a Földeáki
Népdalkör és Citerazenekar meghívására, a
földeáki művelődési házban vendégszerepelt 18
fővel. Műsorukat az Elindultam szép hazámból
kezdetű dallal indították Váli Krisztina Cecília
szólójában, majd a dalkörvezető Váli Jánosné által
összeállított dalcsokrot adták elő.

Országos

Nagyi Könyvtári Napok

2009. október 6.-án 10,00 órai
kezdettel
a helyi művelődési házban

www.magyarország.hu kormányzati portál használatával rengeteg információs adathoz és szolgáltatáshoz
juthat!

Öröklés- és betegjogok

Ügyfélkapu regisztrációt lehet kérni:
A makói okmányirodában, érvényes személyi igazolvánnyal, adókártyával és e-mail címmel.

címmel
Előadást tart: dr. Stenszky Miklós
ügyvéd
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tanácsadással és ingyenes internet hozzáféréssel
állunk minden érdeklődő rendelkezésére a helyi
Művelődési Házban!
KIHOP (Közösségi Internet Hozzáférési Pont)

KÖZÉRDEKÜ INFORMÁCIÓK
Helyi házi orvosi szolgálat:
Telefonszáma: 62/ 287- 940
házi orvos:
Busáné Dr. Dobó Magdolna

Hasznos linkajánló

· http://www.mnb.hu
· http://www.bankkartya.hu
· http://www.tavszamla.hu
· http://www.biztonsagosinternet.hu
· http://kozadattar.hu/
· http://www.afsz.hu
· http://www.allamkincstar.gov.hu
· http://www.apeh.hu/
· http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=anonim
· http://www.ekk.gov.hu/hu
· http://www.emagyarorszag.hu
· http://www.felvi.hu
· http://www.kozlonyok.hu
· http://www.magyarorszag.hu
· http://www.nyilvantarto.hu
· http://www.oep.hu
· http://www.onyf.hu
· http://www.szmm.gov.hu
https://ebev.apeh.hu/

elérhetősége: 06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 474-374
hétköznapokon 16,00 órától, másnap reggel 8,00
óráig, valamint hétvégeken és ünnepnapokon
(péntek du. 16,00-hétfő reggel 8,00 óráig)

Mentők állandó hívószáma: 104
Tűzoltóság hívószáma: 105
Rendőrség hívószáma: 107
Apátfalvi Rendőrőrs Körzeti megbízottjának
elérhetősége:
06 20 209 5320
Helyi Polgárőr szövetség elérhetősége:

06 30 591 5986

Kiadó: Királyhegyes Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
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