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Kéri János: Nőnapi köszöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Magam és képviselőtársaim nevében
községünk minden nőtagjának boldog
Nőnapot, egészségben és szeretetben
gazdag életet kívánok!
Horváth Lajos polgármester

A kialakult vészhelyzetben nagyon sok önkéntes vett részt a védekezésben és nem csak a saját ingatlanának mentesítésében.
Az önkormányzat az új foglalkoztatási rendszer lehetőségével élve
2011. február 10. napjától a TIMÁ-val közös program keretében
igyekszik megoldani a belvíz elvezetési rendszer korszerűsítését.

Az elmúlt hónapokban községünkben is,
csak úgy mint a térség településein, eddig
soha nem tapasztalt harcot kellett vívni a
belvízzel. Okozója elsősorban a tavalyi év
rendkívüli időjárása, de nem feledkezhetünk meg saját felelőségünkről sem.
Községünkben az 1960-as években épült
ki a vízelvezető csatornarendszer, aminek
gondozásáról, mélyítéséről a ’80-’90-es
évek szárazságai alatt az ingatlantulajdonosok ugyancsak
megfeledkeztek.
Nemkülönben a külterületi termőföldek
vízelvezetőiről is. Mivel eddigi felhívásaink, figyelmeztetéseink eredménytelennek bizonyultak, az egységes csatornarendszer felújítása érdekében hathatósabb
intézkedéseket fogunk életbe léptetni
azokkal a lakó és telektulajdonosokkal
szemben akik továbbra sem fordítanak
gondot a csatornák tisztítására.
Horváth Lajos polgármester

Tisztelt Királyhegyesiek! 2011. január 7. napján a magas belvízszint és a hirtelen olvadás következtében
a településre zúduló nagy mennyiségű belvíz által előállt veszélyhelyzet miatt I. fokú belvíz védekezési
készültség elrendelésére kényszerültünk. A belvízelvezető csatornák telítettsége 100 %-os lett, a mélyebb
fekvésű területeket elöntötte a víz.
Ezen a napon a TIMA tulajdonában álló
munkagép végezte a szikkasztó árok tisztítását,
mélyítését a József Attila utca teljes hosszában.
A munkagép és az ott lakók felbontották a
bejárókat, tisztították az átereszeket, hogy a
belvíz gravitációs úton elfolyhasson. Ezeknek a
beavatkozásoknak köszönhetően sikerült a
József Attila utcában felszaporodott belvizet a
folyóéri csatornába eljuttatni.
A külterületről érkező egyre nagyobb menynyiségű belvíz miatt a veszélyhelyzet fokozódott, a belterületi lakóingatlanok veszélyeztetettsége miatt 2011. január 8. napján a II. fok
elrendelése vált indokolttá.
A csatornák és átereszek tisztítása folyamatosan
történt a következő napokban is önkéntesek
által. Az elvégzett csatornamélyítések, tisztítások ellenére nagymennyiségű belvíz utánpótlás
Küzdelem a belvízzel
miatt a vízszint emelkedett, minden nap folyamatos készültséget kellett tartani.
2011. január 11. napján jelentősen nőtt a belvíz mennyisége Királyhegyes-Csikóspuszta lakott területen, így ott a TIMA és a
Makói Tűzoltóság beavatkozására volt szükség. A TIMA tulajdonában lévő munkagép és 2 db, a makói Tűzoltóság tulajdonában lévő szivattyú állt munkába. A meglévő belvízelvezető csatorna kotrása, mélyítése, áteresz bontása történt meg
munkagéppel a Lenin utca páros oldalán. Az érintett lakóépületek udvarából, kertjeiből a belvíz átemelése az érbe több napon át történt.

2011. január 13. napján a kritikusan magas belvízszint
miatt Királyhegyes, Kossuth utca mentesítése érdekében
nagy létszámú (20 fő) önkéntesekből álló csapat
valamint a TIMA tulajdonában álló 1 db munkagép
végezte el Kossuth utcában a csatorna és az átereszek
tisztítását, bontását kézi és gépi erővel. Ezen a napon a
Dózsa Gy. páros oldalán (Kossuth utcától végig) a
belvízelvezető csatorna mélyítése, átereszek bontása
történt meg. Ezzel a Kossuth utca egy részéről és a
Dózsa Gy. utcáról gravitációs módon folyamatosan folyt
le a belvíz.
A következő napokban külterületi elzárással a
belvízszintet sikerült csökkenteni, a belvíz elvezetése
gravitációs úton folyamatos volt. A lakóépületben,
műtárgyakban és önkormányzati közutakban keletkezett
károk felmérése folyamatosan történt a készültség alatt.
Egy lakóház – nem laktak benne - vált életveszélyessé
amit a polgárvédelem felé jelentettünk. Az önkormányzati alapfeladatokat ellátó épületek közül a sportpályán
lévő öltöző használhatatlanná vált, részben összedőlt.
2011. január 15. napjától a készültségi fokozat
módosításra került, elegendővé vált az I. fok fenntartása.
A következő napokra is elmondható volt, hogy a
beavatkozások valamint a kedvező időjárás hatására a
belterületen a belvízszint ugyan magas volt, de lassan

csökkent, ezért az első fokú készültség fenntartására még egy
ideig szükség volt. A készültség alatt a védelemvezető
részére jelezve lett, hogy a Királyhegyesi folyóéri csatorna
kotrásának elvégzése soron kívül szükséges lenne a
Csanádpalotai út és a Makó-Rákosi út közötti szakaszon. A
szükséges munkálatokat a TIMA a következő napokban
elvégezte, amelynek hatására folyamatosan, nagy
mennyiségben tudott területünkről lefolyni a víz. 2011. január 25. napján 13.00 órától az I. fokú védekezési készültség is
megszüntetetésre került. Az időjárás változásával, a fagy
beálltával a belvíz utánpótlás megszűnt ezért a belterületi
belvízszint nem emelkedett. A belvízelvezető csatornák jól
működtek, a belvíz ekkor már nem jelentett veszélyt a
belterületi lakóingatlanokra.

A készültség alatt heteken át nagyon sok önkéntes
vett részt a védekezésben és nem csak a saját
ingatlanának mentesítésében. A veszélyhelyzetben
példaértékű összefogásról tettek tanúságot a helyi
lakosok. Királyhegyes Község Önkormányzata
részéről ezúton mondok köszönetet mindenkinek,
aki a belvíz elleni küzdelemben részt vett és
segítséget nyújtott ebben a rendkívül súlyos
helyzetben.
Horváth Lajos polgármester
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Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27. napján tartotta soron következő
ülését.
A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés
óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetés
tervezetét és elfogadását a következő ülésére halasztotta.
A tervezet alapján megállapította testület, hogy az elmúlt
évhez képest – figyelemmel az inflációra is hozzávetőlegesen 10 %-kal csökkent az önkormányzatot
megillető normatívák összege. Emellett számolni kell a
saját bevételek, elsősorban az iparűzési adó csökkenésével
is. Változott a közmunka rendszere, szűkültek a
lehetőségek, és a foglalkoztatáshoz az önkormányzatnak ez
évtől nagyobb saját erőt kell biztosítania. A tervezet szerint
a bérköltségek nem változnak, a juttatásokat viszont
csökkentette az önkormányzat. A dologi kiadások
minimális szinten kerültek betervezésre.

- Elfogadta a testület a helyi iparűzési adóról szóló
rendeletének módosítását. Az iparűzési adó mértéke nem
változott. A módosítás szerint a továbbiakban nem
fizetnek iparűzési adót a vásározók, kiskereskedők,
erről központi jogszabály rendelkezett. - Szintén rendeletmódosítással döntött arról is a testület, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló szántó ingatlanok
haszonbérleti díja ez évtől 4 Ft/m2, a legelő művelési
ágúaké pedig 2 Ft!m2. A haszonbérleti szerződések
tartalma is megváltozott, a szerződő felek jogai és
kötelezettségei, azok elmulasztásának következményei
részletesen meghatározásra kerültek.
- A testület határozattal döntött arról is, hogy a
Művelődési Ház helyiségeinek, valamint az iskola
ebédlőjének bérleti díjait 50%-al megemeli. Szabályozta
azt is, hogy mire nem lehet a helyiségeket használni és
meghatározta azoknak a szervezeteknek a körét, akik
térítésmentesen használhatják a helyiségeket.
Benákné Bárdi Ilona körjegyző

Királyhegyes Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat vagyonába tartozó Művelődési Ház,
Sportfoglalkoztató és Általános Iskola ebédlő (továbbiakban: önkormányzati ingatlanok) hasznosítására és
bérleti díjaira az alábbiakat határozza meg:
1/ Az önkormányzati ingatlanok alaptevékenysége: az önkormányzat, a képviselő-testület, a Körjegyzőségi Hivatal
hivatalos rendezvényeinek lebonyolítása.
2./ Az önkormányzati ingatlanok a helyi egyesületek, civil szervezetek, oktatási intézmények, alapítványok által saját
rendezvényeikre térítésmentesen igénybe vehetőek.
3/ Az 1-2. pontokba nem tartozó esetekben az önkormányzati ingatlanok a működési költségek megtérülése érdekében
bérbeadás útján az alábbiak szerint hasznosíthatóak:
Művelődési Ház
- nagyterem fűtéssel alkalmanként
15.000.-Ft
- nagyterem fűtés nélkül alkalmanként
10.000.-Ft
- klub helyiségek fűtéssel alkalmanként
9.000.-Ft
- klub helyiségek fűtés nélkül alkalmanként
4.500.-Ft
- előtér fűtéssel alkalmanként
9.000.-Ft
- előtér fűtés nélkül
4.500.-Ft
Sportfoglalkoztató
- fűtéssel alkalmanként
6.000.-Ft
- fűtés nélkül alkalmanként
4.500.-Ft
Iskolai ebédlő
- fűtéssel alkalmanként
7.500.-Ft
- fűtés nélkül alkalmanként
4.500.-Ft
A terem használati díj a bérelt terem és a mellékhelyiségek rendeltetésszerű használatát foglalja magába, egyéb
szolgáltatási díjat nem tartalmaz.
4./ Vásározók részére csak a Sportfoglalkoztató épülete adható bérbe.
5./ Az ingatlanok bérbeadása során a bérlővel helyiségbérleti szerződést kell kötni.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi döntése alapján ismételten értékesítésre hirdetjük meg
a Királyhegyes, Jókai u. 27. szám alatt található, úgynevezett „orvosi szolgálati lakás” ingatlant. A lakás 3 szobás,
összkomfortos, gázfűtéses.
Az önkormányzat értékesíteni kívánja a Királyhegyes külterület 07/2 helyrajzi számú sporttelep (focipályát),
amelynek területe 8.621 m2 és az ugyanitt található 07/2 helyrajzi számú lődombot, amelynek területe 1.050 m2.
Az érdeklődők keressenek bővebb információkért.
Horvárh Lajos polgármester
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2011. február 15.-i rendkívüli ülés napirendjén a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
elfogadása szerepelt. Az előző ülésen megtárgyalt tervezethez képest további kiadást csökkentő módosítások történtek.
A testület a 2011. évi költségvetést 130.646.000.- Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadta el, oly módon, hogy a
bevételi főösszegben 24.818.000 Ft forráshiány szerepel. Az elfogadott költségvetés szerint ez évben csak a megkezdett
fejlesztések befejezésére kerülhet sor. Megvalósul az óvoda vizesblokkjának felújítása, valamint a faluközpont
felújításának befejezése. A tavalyi évben megnyert IKSZT pályázat megvalósítását ez évben nem tervezi az
önkormányzat, ezt későbbre halasztotta.
A testületi ülés anyagai és a hozott határozatok teljes terjedelemben megtekinthetőek településünk honlapján.
(www.kiralyhegyes.hu)
Benákné Bárdi Ilona körjegyző

Az új Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív
korú, nem
foglalkoztatott
személyek
részére
megállapított rendelkezésre állási támogatást a
bérpótló juttatás váltja fel, melynek összege a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege, jelenleg
28.500.-Ft, azaz összegszerűen nem változott.
Alapvetően a jogosultsági feltételek sem változtak.
Új elem: a bérpótló juttatás továbbfolyósításának
feltétele, hogy egy év időtartam alatt 30 napnyi
részvételt kell igazolni az alábbi tevékenységek
valamelyikében:
közfoglalkoztatás,
keresőtevékenység az elsődleges munkaerőpiacon (ideértve a

háztartási munkát és az egyszerűsített közfoglalkoztatást), munkaerő-piaci program, képzés, mindezek
hiányában pedig önkéntes tevékenység.
2011. január hónapban Királyhegyes községben 35 fő
volt jogosult rendelkezésre állási támogatásra, illetve új
nevén bérpótló juttatásra az önkormányzattól. A
közfoglalkoztatásba azok a személyek kerülhetnek be,
akik ebben a juttatásban részesülnek és az orvosi
vizsgálaton alkalmas minősítést kapnak. Az előző évi
közfoglalkoztatás eredményeként 10 fő munkanélküli
ellátásra szerzett jogosultságot községünkben.

A közfoglalkoztatás rendszere 2011. január 1-től átalakult.
Az eddigi közfoglalkoztatási rendszert az „Út a
munkához” programot az új Közfoglalkoztatási Program
váltotta
fel,
melynek
keretében
a
települési
önkormányzatok mellett, az állami infrastruktúrát kezelő
gazdálkodó szervezetek, egyházi és civil szervezetek,
valamint kis- és középvállalkozók is részesülhetnek. A
pályázatokat az illetékes Munkaügyi Központhoz kell
benyújtani, ott kerülnek elbírálásra.

Program keretein belül a TISZA-MAROSSZÖGI
VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT pályázatot nyújtott
be és velük közösen 8 fő került foglalkoztatásra
Királyhegyesen napi 8 órás munkaidőben 6 hónap
időtartamban (valószínűleg lehetőség lesz újabb 6 hónap
hosszabbításra).
A hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében az
önkormányzat 1 főt kíván alkalmazni, 12 hónapra,
napi 8 órás munkaidőben. Erre vonatkozóan fogunk
pályázatot benyújtani, és az előzetes egyeztetések alapján
remélhetőleg biztosítják ehhez a támogatást.
A rövidebb időjű közfoglalkoztatást két időszakban
szeretnénk megvalósítani 8-8 fő részvételével:
1. időszak: 2011. április 1-től július 31-ig,
2. időszak: 2011. augusztus 1-től november 30-ig.
Tevékenységek:
- településüzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása,
- parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás,
- temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele,
- parlagfű-mentesítés.
Ezek a tevékenységi körök az elmúlt évi programunk és a
tavalyi évben gyakorlatban megvalósított feladatok
alapján kerültek összeállításra. Ez a lista a Képviselőtestület javaslatai által módosíthatóak, bővíthetőek.

A közfoglalkoztatás típusai:
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Időtartam: legalább 2, legfeljebb 4 hónap,
Munkaidő: napi 4 óra,
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:
Időtartam: legalább 2, legfeljebb 12 hónap,
Munkaidő: napi 6-8 óra,
Áthúzódó közfoglalkoztatás, amennyiben 2010. november 1. előtt közcélú munkára kötött, határozott idejű
munkaszerződés 2010. december 31-ét követően szűnt
meg.
Az előző évi közfoglalkoztatás eredményeként 10 fő
munkanélküli ellátásra szerzett jogosultságot, ők
valószínűleg április elején kerülnek vissza az
önkormányzati rendszerbe.
Az új foglalkoztatási rendszer lehetőségével élve 2011.
február 10. napjától az Országos Közfoglalkoztatási
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A Háziorvosi Szolgálat az Önkormányzat támogatásával megszervezte a Gyermek Mozgó Szakorvosi Szolgálat működését
Királyhegyesen.

Dr. Tóbiás Erzsébet gyermekgyógyász minden hónap utolsó hétfőjén 14-15 óráig rendel a védőnői
Tanácsadóban.
A rendelésen részt vehet minden olyan kiskorú, aki Dr. Dobó Magdolna háziorvos praxisába tartozik
A rendelésen a doktornőt bármilyen, gyermekekkel kapcsolatos problémával fel lehet keresni, akár vizsgálat, akár
tanácsadás céljából.
Az első alkalommal, január 31-én 14 csecsemőt és kisgyermeket vizsgált meg a gyermekorvos, s februárban pedig 8
gyermek édesanyja élt a felkínált lehetőséggel.

Baba-mama klub hírei: A jó idő beköszöntével új foglalkozások várnak a kisbabás édesanyákra, és mindenki
másra, aki a témák után érdeklődik. A makói Könyvtár szeretné megtartani a Baba-Mama klubra tervezett programját,
valamint egy előadást szeretnénk a Homeopátiáról. A homeopátia napjainkban egyre divatosabb fogalom, sokat
hallunk róla és mégis keveset tudunk. A Boiron cég képviselőjétől hallhatunk hasznos tanácsokat a homeopátiás
készítményekkel kapcsolatban. Az előadást nemcsak a kismamáknak ajánljuk! A programok szervezése folyamatban
van, Mindenkit szeretettel várunk:
Szűcs Ildikó védőnő és Sepsik Andrásné Csilla, családgondozó.

Ezúton szeretnénk az Önök figyelmét felhívni a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás fontosságára, ugyanis a munkánk során évek óta azt
tapasztaljuk, hogy az ingatlanok
tulajdonosai nem merik, vagy nem
akarják beengedni házaikba a
kéményseprőket, nem tartják fontosnak a tüzelőberendezéseik és
kéményeik szakszerű leellenőrzését,
és szükség szerinti kitisztítását.
A tüzelőberendezés, a kémény szabálytalan használata, valamint a
kéményvizsgálat és a tisztítás

elmaradása miatt ország szerte,
évente több halálos baleset is
történik. Ezeket a baleseteket
könnyedén meg lehet előzni, ha a
lakosság az előírásoknak megfelelően használja a kéményeket,
és megengedik, hogy az 1995. évi
XLII. törvény alapján az évente
előírt
kötelező
kéményellenőrzést, szükség szerinti tisztítást a
kéményseprők elvégezzék az
otthonukban. A kötelező közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki.

A lakásban és más helységben épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek
elvezetésére szolgáló kémény - ideértve a tartalékkéményt is - valamint tartozékainak műszaki
felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására. Mesterséges égéstermék elvezető
berendezések füstgázelemzése műszerrel történik.
A törvény előírásának megfelelően kéményseprőink minden évben 2 alkalommal, az év első felében, és
az év második felében járják le a településeket. A helyi önkormányzatok közreműködésével, 8 nappal az
ellenőrzés megkezdése előtt történik a lakosság kiértesítése plakátok kihelyezésével, és a helyi újságban
történő közzététellel. Ezen felül minden év végén, november vagy december hónapban egy alkalommal a
cégünk alkalmazottja ügyfélfogadást tart a településen.
Szeretnénk felhívni szives figyelmüket, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően, az éves kéménydíjat,
minden használatban lévő és tartalékkémény után kötelező kifizetni, amelyről a tulajdonos számlát kap,
attól függetlenül, hogy a lakos kitisztítatja-e a kéményét, vagy sem. A lakosok minden olyan esetben, amikor
megszüntetik a kémény használatát, lakatlanná válik az ingatlan, tulajdon váltás történik, új kéményt vagy
tüzelőberendezést létesítenek, kötelesek a szolgáltatót írásban, telefonon, vagy a kéményseprő ottlétekor
értesíteni.
A kéményszerkezet egyszerűsége miatt ne becsülje le a veszélyt. Ne feledje, a kémény állaga romlik a
leggyorsabban egy épületen belül. Az Ön családja, valamint az otthona biztonsága érdekében kérjük,
hogy a jövőben sziveskedjenek kéményseprőinkkel nagyobb bizalommal és kézségesen együttműködni,
hisz igyekszünk lelkiismeretesen, a legjobb tudásunknak megfelelően szolgálni Önt.
Tisztelettel: Kéménytechnika Kft. 6900 Makó, Tompa u. 47
5

Nemzeti identitásunk, hovatartozásunk legfőbb meghatározója anyanyelvünk és népdalkincsünk, amit
évszázadok óta szájhagyomány útján örökítettek őseink. Nekünk is kötelességünk mindezt
folytatnunk, továbbadni gyermekeinknek, az ifjúságnak. Ennek szép példáját láthattuk a 2011.
március 5-én tartott Népdalkörünk jubileumi ünnepségén. A Dalkör 10 éves tevékenységét az
önkormányzat részéről Horváth Lajos polgármester méltatta és köszöntötte az együttes tagjait.
10 évvel ezelőtt 2001-ben, egyre inkább
erősödött az az igény, hogy legyen egy
saját művészeti csoportunk, hogy
mentsük meg azt a népdalkincset, népi
kultúrát amin szüleink, nagy szüleink
nevelkedtek és amit örökül hagytak
nekünk.
A Királyhegyesi Dalkör életre hívása
egy újsághirdetéssel kezdődött, ami
2001. februárjában, a Hegyesi Hírekben jelent meg. A dalkör szakmai
irányítását Mátó Mátyás tanár úr
apátfalvi zenész vállalta fel, aki 6 éven
keresztül volt együttesünk művészeti
vezetője.
Az első alakuló összejövetel 2001,
február 20-án volt, ahol 16-an jelentek
meg. Olyan kiváló tagjaiknak, nagy
„öregjeiknek” tudására, ismereteire
épült a dalkör, mint Fazekas Marci
bácsi, Baka Bandi bácsi, Kerekes Imre
bácsi, Ágota néni, Váli Jani bácsi.
Törekvésüket az idő igazolta, hiszen
bebizonyosodott, nem
csupán egy
múló fellángolás, hanem igazi kitartó,
értékteremtő együttes alakult akkor,
ami 10 év után is töretlen lendülettel
működik.
Az elmúlt tíz évben közel 80 fellépést
tudhatnak maguk mögött, amikor is
képviselték községünket, népi kultú-

Négy generációt hozott össze a szombati előadás – erről szól a népzene
ahol helye van a legfiatalabbnak és legidősebbnek egyaránt.
ráját, hagyományait.
de a hátáron túli Zsombolyával is
Két országos ezüst minősítéssel voltak közös kulturális programjaik.
büszkélkedhet az együttes. A térség A jubileumi ünnepségen részt vett
több népzenei csoportjaival ala- Mátó Mátyás tanár úr is, aki 2007
kítottak ki szorosabb kapcsolatot. szeptemberéig volt az együttes vezeElsősorban Apátfalva, Földeák, tője, valamint többen a volt dalköri
Csanádpalota, Maroslele, Mind- tagok közül.
szent, Szeged népdal együtteseivel,
Az ünnepséget megelőzően a helyi
temetőben megkoszorúzták Fazekas
Márton és Kiss József egykori daltársuk síremlékét is.
Az előadáson Váli Jánosné dalkörvezető által összeállított két nagyszerű
dalcsokorral lepték meg a közönséget
amit óvodásaink és iskolásaink népi
tánca színesített. A műsorban fellépett
még Váli Krisztina Cecília szóló
énekével és Váli Zoltán zenei közreműködésével. Busa Boglárka és Busa
Juditka több zeneművet is előadott
hegedűjátékukkal.
Az est további részében a Nówé Band
zenekar teremtett remek hangulatot a
közönség körében.
Köszönet minden dalköri tagnak a
kitartó és sokszor áldozatos munkájukért! További sikereket és jó egészséget kívánunk nekik!
Köszönet támogatóiknak is akik seA Hegyesi Dalkör 10 év alatt összegyűjtött oklevelei, „ereklyéi”.
gítik az együttes törekvéseit.
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Igazi kis majomparádéval
vette kezdetét az iskolások farsangi délutánja
február 18-án, a művelődési házban. A gyerekek Anita nénivel a technika órákon már hetek
óta készítették a farsangi maszkjukat, s még
egy kis dzsungel tánccal is színesítették
produkciójukat. Persze, hogy ők vitték el az első helyezettnek járó tortát, de a másik két
táncos csoport is kitett magáért Molnár Anikó
és Szabó Enikőnek köszönhetően. Az egyéni
jelmezesek is sok ötlettel leptek meg, amit
díjakkal és ajándékokkal jutalmazott a zsűri.
A Kistérségi Mozgókönyvtár vezetőjének,
Benkéné Sándor Barbarának szervezői közreműködésével a „Haramia” duó zenés farsangi
műsora szórakoztatta a vidám közönséget.
Sokan pályáztak a Tombola fődíjára egy mini DVD
lejátszóra, amit Miklós Tamás, az Alkony Security Bt
ügyvezetője ajánlott fel. A csoportos jelmez fődíját
Darócziné Erzsike, a gyerek pezsgőket Kissné Gizike, az
üdítőket Böngyik Rozália ajánlotta fel. A szülők sok
finom süteménnyel járultak a rendezvény sikeréhez
csakúgy mint az ovis farsangon amit egy héttel később
rendeztek az óvoda dolgozói. Az apróságok is régóta
készülődtek a nagy napra, amikor is tündérekké,
varázslókká vagy éppen kedvenc állatfiguráikká
változhattak át egy pár órácskára. A játékos, ügyességi
versenyekbe Kati néni még az apukákat is bevonta, akik
láthatóan jól érezték magukat, hát még gyermekeik!
A rendezvények bevételeit a iskolai illetve óvodai kirándulások támogatására fordítják.

Az Önkormányzati Minisztérium bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázatán
6.500.000.-Ft támogatást nyert az óvodánk 2010. tavaszán. A támogatáshoz 722.222.-Ft önerőt biztosít az önkormányzat,
így egy több mint 7.200.000.-Ft-os fejlesztés valósulhat meg az intézményben. Korszerűbb, energiatakarékosabb fűtés kerül
kialakításra az épületben, teljesen megújul és megszépül a vizesblokk és a legkisebbek számára külön csoportszoba kerül
kialakításra. A munkálatokat Görbe Sámuel makói építési vállalkozó végzi. A munkaterület átadása megtörtént, a
befejezési határidő 2011. április 30. A munkákat szakaszosan végzi a kivitelező oly módon, hogy az óvoda az épületen
belül folyamatosan működni tudjon. Az építési munka okozta kényelmetlenségek miatt kérem a kedves szülők megértését,
türelmét és az intézmény területén a fokozott elővigyázatosságot!
Horváth Lajos polgármester
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Közlemény
a Búcsúnkról

2011. február 19vekben végzett
én ünnepelte alamunkájuk eredkulásának 20. évményeit.
fordulóját a KiAz ünnepségen
rályhegyesi PolHorváth
Lajos
gárőr szervezet.
polgármester is
Elnökük, Csikota
részt vett és köAntal foglalta öszszöntötte a szersze az elmúlt évezet tagjait.
években
végzett
Az egyesület a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetséggel
szinte egy időben alakult, 1991. február 15.-én. A kis
létszámú szervezetből mostanra már 27 fős polgárőr
egyesületté fejlődött fel, akik közül 10-en alapító tagként
végzik tevékenységüket. Önkéntes munkájukat a közösségért, a közbiztonság érdekében vállalták fel.
Tevékenységi körük:
- Biztonsági ügyeletet tartanak hetente 2-2 fő részvételével. Körzetük: Királyhegyes község területe,
Csikóspuszta külterülete, nyáron a környező határ.
A járőrözést saját személygépkocsijukkal oldják
meg.
- Állandó kapcsolatot tartanak a helyi körzeti
megbízottal. Észrevételeiket, a faluban tapasztalt
rendellenességeket - mint például az idegen személyekről, autókról, illegális fakereskedelemről is neki jelentik.
- Biztosítják az ünnepségek, rendezvények zavartalan lebonyolítását is.
- A rendőr őrsparancsnok felkérésére a környező
településeken is vállalnak rendőri járőrözés mellé
kisegítést, s ez fordítva is igaz.
A 2007. év novemberében megoldódott az ügyeleti szolgálati helyük is. Az önkormányzat átadta a felújított volt
tűzoltószertár irodahelyiségét.
Vezetőségi tagok: Kerekes András, Berceli Sándor, Antal
Ferenc
Köszönet munkájukért!

Királyhegyes községi Búcsúját
az idén május 8-án tartjuk.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki
Keresztúri Istvánnak
az Újévi malac felajánlásáért.
... és akinek az új évben először „malaca”
volt, az nem más mint Romek Jenő
Gratulálunk!

1848–49-es forradalom és szabadságharc
Magyarország újkori történetének meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Ugyanakkor a
nemzetiségekkel való konfliktusok már előrevetítették a történelmi Magyarország fölbomlásának lehetőségét. Szerves része volt az
1848-as európai forradalmi hullámnak, azok
közül viszont lényegében egyedül jutott el
sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét
mi sem mutatja jobban, hogy csak a cári
Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni.

Az egyesület címe: 6911 Királyhegyes,
Jókai u. 38.
Elérhetősége: 0630591-5986

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