XIII. évf. 1. sz.

2016. március

www.kiralyhegyes.hu

"Megérteni egymást örömben, szenvedésben,
segíteni ha csak egy szóval, egy gondolattal is,
nagyobb művészet, mint végig barangolni a
világot.”

Magam és Királyhegyes Község Önkormányzatának férfi tagjai nevében községünk minden nő és leány lakosának boldog
Nőnapot kívánok!
Horváth Lajos polgármester

Az idei évben is Önkormányzatunk elsősorban a stabil
működőképességre törekszik. Költségvetését úgy állította
össze, hogy az tükrözze a realitásokat, az ésszerűséget.
Továbbra is fenntartjuk a Háziorvosi Szolgálatot
községünkben, ami ilyen kis települések közül talán
egyedül álló a térségben, az országosan is komoly gondot
jelentő orvoshiányról nem beszélve. Ragaszkodunk a
helyben működő óvodánkhoz, általános iskolához.
Igyekszünk a falu lakosságának kulturális, közösségi
igényeit figyelembe venni és támogatni, bővíteni lehetőségeit. Minden erőfeszítésünkkel azon vagyunk., hogy
pályázati forrásokhoz jussunk fejlesztési terveinkhez.
Sajnos az elmúlt évben ez nagyon kedvezőtlenül alakult
településünkön, de nem adjuk fel a reményt és továbbra is
megragadunk minden lehetőséget, amit kínál az országos,
vagy EU-s pályázati rendszer. Mindehhez kérjük az Önök
támogató együttműködését, bizalmát!
Horváth Lajos polgármester

- Elfogadta a testület a Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását.
- Határozatot hozott a Képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal, a
Csanádpalota Térségi Köznevelési Társulás és a
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról.
- Döntés született arról, hogy az önkormányzat
2016. évben mely kormányzati funkciókat használja a működéséhez kapcsolóan.
- Határozatban fogadta el a testület Horváth
Lajos polgármester ez évi szabadságának ütemezését.
- Határozatot hozott a képviselő-testület arról
is, hogy elutasítja a betelepítési kvótát.
- A testület módosította a települési támogatás
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeiről, valamint az ellátások megállapításának,
kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét
valamint a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályairól szóló rendeletét.

- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos
polgármester polgármesteri tájékoztatóját.
- A Képviselő-testület elfogadta a Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal – amelynek
keretében működik a királyhegyesi hivatali
kirendeltség - 2016. évi költségvetését.
- A testület rendeletet alkotott a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
- Elfogadásra került a Csanádpalota Térségi
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás 2016. évi költségvetése. Ennek a
társulásnak a keretében látja el önkormányzatunk a
családsegítő és gyermekjóléti feladatokat és a
szociális alapfeladatokat.
- A Csanádpalota Térségi Köznevelési Társulás
2016. évi költségvetése is meghatározásra került,
ebben a társulásban működik a királyhegyesi
óvoda.
- A Makói Kistérség Többcélú Társulás ez évi
költségvetése is elfogadásra került. Itt a belső
ellenőrzési feladatokat és az orvosi ügyeletet látja
el az önkormányzat.

A közel 100 éves főtéri fák
már kisebb szélvihar idején is balesetveszélyt jelentettek az arra közlekedőknek. Ezért rendelte el
a helyi önkormányzat a
közterület fenntartási munkálatokat. A különféle vezetékhálózatok mentén növő óriási fák gallyainak és
ágainak szakszerű eltvolítását az önkormányzat
Bíró Gergely hódmezővásárhelyi vállalkozó cégével végeztette el. A levágott gallyak és ágak eltakarításában a helyi közmunkaprogramban részt
vevők közreműködtek.
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is folytatódik a közmunkaprogram településünkön 2016. március 1-től 1 éven keresztül.
Az elmúlt évek tevékenységének eredményeivel nap mint nap
találkozhatunk: fólia sátrat építettünk, felújításra kerültek a belvíz
csatornák, külterületi földutak kerültek karbantartásra, intézményeink és közterületeink gondozottak, szépek lettek.
Az idén összesen 25 fő tartósan munkanélküli személy kerül
fog-lalkoztatásra az alábbi programokban: mezőgazdasági fóliasátor, közutak és mezőgazdasági földutak karbantartása. A programok 100%-os állami támogatással valósulnak meg.
A mezőgazdasági fóliasátor programunk idén is folytatódik,
zöldségtermesztéssel, valamint a közterületeink betelepítésére alkalmas dísznövények és virágok nevelésével. A rendelkezésre álló
szabad területen elsősorban burgonyát, fokhagymát, vöröshagymát
fogunk termeszteni. Az elmúlt évekhez hasonlóan a megtermelt
zöldség elsősorban a közétkeztetésbe kerül, valamint a helyi közintézményekben tanulók egészséges, vitamindús táplálkozásának
segítését szolgálja és ha lesz több termény szociálisan rászoruló
családok részére kerül kiosztásra
A program másik elemében az önkormányzat kezelésében lévő
szilárd burkolatú közút javítása, karbantartás történik 6 fő részvételével.
A mezőgazdasági földút program keretében a mezőgazdasági utak,
árkok karbantartásával segítjük a mezőgazdasággal foglalkozó emberek munkáját.
Horváth Lajos polgármester

A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a földi élet alapja.
Földünk felszínének nagy részét, 71%-át víz borítja. De valóban elegendő ez a
vízmennyiség arra, hogy a Föld népességét eltartsa? Szakemberek és tudósok
egyértelmű véleménye, hogy sajnos nem. A Földnek hatalmas vízkészletei
vannak, azonban több mint 97 százaléka sós víz, ami a növények
öntözésére és emberi fogyasztásra alkalmatlan, a maradék 3%-nak is
80%-a nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető.
Az ivóvizünk a természetből, a természetes vizekből, a talaj alatti vizekből ered.
Ezért nagyon fontos, hogy ugyanúgy odafigyeljünk a környezet tisztaságára, mint
amikor otthon leülünk vacsorázni egy tiszta asztalhoz. A környezetünk az
ivóvizünket tálalja elénk és nem mindegy, hogy mennyit ad belőle és milyen
minőségben.
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A modern parlamentáris Magyarország megszületésének a napja.
Az 1848. március 15-ei forradalom célja a Habsburg-uralom
megszüntetése, a függetlenség és
az alkotmányos berendezkedés
kivívása volt.
Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve.
Társadalmi reformjaival a polgári
átalakulás megindítója, önvédelmi
harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az
1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres
katonai ellenállásig.
Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári
Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha
ekkora hadserege addig nem járt
még külföldön. Gyakorlatilag az
1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is.
Március 15-e jelképpé vált,
nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni
vágyát fejezi ki.

2016. február 27-én a helyi művelődési ház szabadidős program szervezésében 20 királyhegyesi kisgyerek vett részt a szegedi Nemzeti Színház Árgyélus
királyfi című mesés daljátékán.
A daljáték egyszerre szól gyerekekhez és
felnőttekhez, minden korosztály tud azonosulni valamely szereplővel. Tündér
Ilonával, Árgyélus királyfival vagy akár
a bajkeverő ördögökkel. A csodálatos
látványvilág, a díszletek és a jelmezek
színes fantáziavilágba varázsolták el
gyermekeinket. Mindez karöltve az élő
zenekar hatásával. Terveink szerint az
elkövetkezőkben gyakrabban szervezünk
ilyen igényes szabadidős programot érdeklődő gyermekeink számára. Köszönet Kádárné Kovács Edit és Kiss Goldina pedagógusok közreműködéséért!
Englerné Buvár Terézia művház vezető

Ez évben az Egyesület január
28.-án megtartott közgyűlése
volt legfontosabb eseménye
közösségünk életében. A múlt
év őszén megváltozott törvényi
előírásoknak eleget téve az elnökség a tagság elé terjesztette
az egyesület új Alapszabályát,
amit a megyei Törvényszék ezt
megelőzően, némi változtatásokkal, módosításokkal, már elfogadott. A kifogásolt részek
elsősorban a tagsági viszonnyal,
az elnökség, a felügyelőbizottság működésével, felelőségével
kapcsolatos kérdések voltak, Az
elnökség végül is szakértők
segítségét kérve készítette el a
végleges, legújabb törvényi előírásoknak megfelelő Alapszabályát, amit 30 napos határidővel
kellett elfogadnia a közgyűlésnek. E napirendi pont mellett a

szervezet vezetősége beszámolt
az Egyesület múlt évi tevékenységéről. pénzgazdálkodásáról, és
egyben előterjesztette az idei
költségvetését is. Az előterjesztett napirendi pontokat a közgyűlés elfogadta, - így a március
10.-re összehívott közgyűlésnek
már csak személyi kérdésekről, a
fiatalítás jegyében előterjesztett
vezetőségválasztással kell foglalkoznia, s több idő jut a Nőnapi
ünnepségre.
A pénzgazdálkodásunkat illetően, az elmúlt évben is sikerült
biztosítanunk az Egyesület gazdasági stabilitását, - köszönhetően a helyi Önkormányzatnak, az
Agro-Maros Szövetkezetnek és
támogatóinknak, a helyi vállalkozóktól kapott jelentős anyagi
segítségnyújtásnak.
Tamasi Antal egyesületi elnök
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Február 6-án, szombaton
14:00 órától, ismét kézműves
foglalkozáson vehettek részt
az érdeklődő gyerekek a helyi
Művelődési Ház Könyvtárában Beke Katalin könyvtáros
szervezésében. A szabadidős
program a Farsang jegyében
zajlott, sok ötletes álarcot
vágtak, ragasztottak, festettek
és vihettek haza a résztvevő
gyerekek.

Az utóbbi időben községünkben is egyre nagyobb igény mutatkozik a tartalmas, élménygazdag
utazásokra. 2016. január 29-31.-e között 25 fős királyhegyesi csoport vett részt Nagyné Zsuzsika
vezetésével, a Proko Travel Utazási Iroda által szervezett Velencei karneválon. A csodálatos
szigetvilág, a Dózse-palota, Szent-Márk tér, a Rialdo híd, a gondolák, a szűk sikátorok, a lagunák, a
rengeteg érdekes jelmez, üvegfújás a Burano szigeten, a Murano szigeti csipke a tenger sós levegője
életre szóló élményt nyújtott minden résztvevőnek.
A várost sokszor illetik az
„Adria királynője”, a „víz városa” és a „fény városa” jelzőkkel. Az Adriai-tenger északi részén fekvő mocsaras Velencei
lagúnában fekszik. A 6. században a népvándorlás zűrzavara
elől egyre többen menekültek a
lagúnák szétszórt szigeteire, ahová már nem ért el a szárazföldet meghódító lovas népek
tényleges hatalma. A letelepültek itt halászattal és sólepárlással keresték kenyerüket,
akik hamarosan egyre nagyobb
kereskedelmi forgalmat teremtettek és gazdag kereskedődinasztiák alakultak ki. EközDózse-palota a dóben a város tengeri hatalommá
zse rezidenciája és
fejlődött. Kereskedelmi kapaz állam hatalmi
csolatai már a Keletrómai
központja volt több
Birodalom egész területét beszáz éven keresztül.
hálózták, sőt az arab államokra
A mai építését 1340is kiterjedtek. A Velencei Közben kezdték el, s
társaság erejét a török biro1420-1440 között fedalom terjeszkedése, valamint
jezték be. A múlt vétöbb természeti csapás gyengígig ott lebegett e kütette meg, hatalma 1100 évig
lönleges város felett.
tartott.
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2016. január 8-án Karkas Mihály a Givaudan Hungary Kft. makói kirendeltségének ügyvezető igazgatója 3 db Laptop számítógépet ajándékozott a helyi általános iskola számára. A tanulók zenés, verses műsorral köszönték meg az adományt. Az elmúlt év
decemberében óvodánkat is meglepték egy db hasonló Laptoppal a KFT képviselői. Ez úton is
hálás köszöntet mondanak az óvoda és iskola tanulói, padagógusai a Givaudan Kft-nek.

Boros Zsombor és Horváth Viktor
„szaxizik”
A KLIK Makói Tankerülete (igazgató: Czellár Mónika)
a királyhegyesi Tagintézménynek a
következő pedagógusi munkaköröket
biztosítja a 2015/16-os tanévben:
tanítók:

Kádárné Kovács Edit tagint.v.
Englerné Buvár Terézia osztf.
Kiss Goldina Patrícia

angol:

Gál Csilla

hitoktató:

Jánosi Szabolcs (heti 3 óra)

fejlesztő:

Szabóné Híres Anikó (heti 4 óra)

fejlesztő:

Fekete Irén (heti 2 óra)

logopédus: Bánfi Katalin (heti 3 óra)
gyógytorn.: Czirbus Beáta (heti 1 óra)

Karkas Mihály ügyvezető igazgató úr beszélt tanulóinknak
iskolai élményeiről

A királyhegyesi általános iskolai tagintézmény
nevelő-testülete szeretettel vár minden érdeklődőt

2016. március 21.-én (hétfőn)
08:00-08:45 óra: magyar nyelv és irod. 1-2.oszt.-ban
09:00-09:45 óra: matematika1-2. osztályban

2016. március 22.-én (kedden)
08:00-08:45 óra: matematika óra 3-4. osztályban
09:00-09:45 óra: magyar nyelv és irod. 3-4.oszt-ban

A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Királyhegyesi Tagozata meghívja a község lakóit
2016. március 18.-án (pénteken) 15:00 órai
kezdettel a helyi művelődési házban tartandó

Művészeti oktatók:
furulya:

Perczel Tamás (heti 17 óra)

zongora:

Benkő Zoltán (heti 6 óra)

néptánc:

Fülöp Boglárka (heti 4 óra)

szolfézs:

Fehérné Pásztor Katalin (2 óra)

Fővédnök: Szilágyi Réka
a Művészeti Iskola tagintézmény vezetője

A Makói Általános Iskola intézményvezetője:

Borkáné Dudás Mónika
6

Így a 2016/17-es tanévet már a makói József Attila Gimnáziumban kezdhetik meg,
bebizonyítva, hogy a
helyben tanuló iskolásoknak is van esélyük
a magasabb szintű továbbhaladásra.

TAVASZI SZÜNET AZ
ISKOLÁSOKNAK

2016. március 4.-én
Makón Városi Szavaló versenyen vett
részt
és
méltón
képviselték kis iskolánkat. Felkészítő tanítójuk Kiss Goldina
Patricia.

MÁRCIUS 24. –től (csütörtök)
(a szünet első napja)
MÁRCIUS 29.-ig (kedd)
(a szünet utolsó napja)

Február utolsó péntekén farsangi mulatságot tartottunk az óvodában. Sok vendég
és érdeklődő megjelent és elfogadta meghívásunkat, erre az ovisoknak fontos és
várt eseményére. A farsangot megelőző
napok során alkotásokkal igyekeztünk
környezetünket is megvidámítani, a farsangi hangulatot fokozni. Nagy, vidám
bohócot krepp és színes papírokból készítettük, majd a teremben helyeztük el
közösen a gyerekekkel. Színes papírokból
farsangi szemüvegeket vágtunk, díszítettünk. Nagyon szép jelmezek készültek
és lettek bemutatva az „ovis kifutónkon”.
A farsangi jókedv, mulatság ünnep a kisgyerekeknek, a tél temetése és a tavasz eljövetele felett érzett öröm kifejezése. Bemutatkoztak a gyermekek és felnőttek is,
megnéztük ki minek öltözött, a tanult
versből, énekekből, táncokból ízelítőt adtunk a szülőknek, vendégek. Az óvoda
dolgozói rövid jelenettel kedveskedtek a
vendégeknek és a gyereknek.

Majd elkezdődött a mulatság. Közben a szülők, nagy szülők,
a helyi boltok, és kedves hozzájárulók által hozott
süteményeket és üdítőket fogyasztottuk, amit nagyon szépen
köszönünk mindenkinek. Vidám délutánunk élményekkel
teli évszakzáró volt.
Németh Angéla tagintézmény vezető
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Hozzávalók a tésztához:
35 dkg liszt
15 dkg vaj
2 dl tej
6 tojássárgája
25 g élesztő
2 evőkanál cukor
A tetejére
6 tojásfehérje
20 dkg porcukor
3-4 evőkanál dió
baracklekvár
Az élesztőt cukros langyos tejben
futtasd fel. A lisztet morzsold el a
vajjal, majd a többi hozzávalóval
együtt gyúrj belőle tésztát.
A tésztát oszd kétfelé, simítsd egy
tepsibe az egyik részét, majd kend
meg a lekvárral, tedd rá óvatosan
a másik tésztarészt, majd hagyd
pihenni egy fél órát. Ezután forró
sütőben süsd meg az alapot. Amíg
sül készítsd el a habot. A
porcukrot és tojásfehérjét verd
kemény habbá.
Ha a sütemény aranybarna, vedd
ki a sütőből, kend a tetejére a
habot, szórd meg dióval, és told
vissza 10-12 percre a sütőbe,
majd oltsd el a lángot, támaszd ki
egy fakanállal a sütőt, és még 10
percig szárítsd a habot. A diót a
tésztára is szórhatod közvetlenül.

Ha igazán bűnbe szeretnél
esni, akkor süss a
barátnőidnek egy tepsi női
szeszélyt!

Helyi házi orvosi szolgálat:
Telefonszáma: 62/ 287- 940
háziorvos: Busáné Dr. Dobó
Magdolna
06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 474-374
Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

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