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 November 4. (péntek)
Őszi Ifjúsági nap
14:00 órától
- kézműves foglalkozás a
könyvtárban
- sportrendezvények
futóverseny, erőpróbák,
kerékpár gyorsasági
verseny
foci, asztalitenisz
17:30-tól Fáklyás felvonulás.
 November 07-14.
Egészségügyi szűrő
vizsgálatok
(részletesen lsd 3.old.)
 december 06.
Mikulás műsor gyerekeknek a
Művelődési házban
 december 15.
Nyugdíjas Egyesület Karácsonyi ünnepsége
 december 21. 15:00 órától:
Falukarácsony a művelődési
házban
 december 24.
Ünnepi Szentmise a templomban
 december 31.
Szilveszter-Királyhegyes
a Művelődési házban
zenekar: Nowe-Band
(Megjegyzés: néhány időpont még nem végleges!)
(n

az I. és II. Világháborúban elhunyt hősi
halottaink emlékére rendezett

(fáklyát biztosítunk)

Gyülekező:
17:00 óra a művelődési ház előtt
Az útvonal:
Dózsa Gy. u, - Felszabadulás u., -József
A. u.,– Jókai u. – Emlékpark - Temető.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. szeptember 15. 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 és elfogadta a testület az Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
tájékoztatót.
- Módosította a Képviselő-testület a 67-es vendéglővel
kötött szolgáltatási szerződést. A módosítás alapján
2011. október 11. napjától emelkedtek az iskolai étkezés
után fizetendő díjak.
- Ezen az ülésén fogadta el a testület a Makói Kistérség
Közoktatási Feladat ellátási Intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét a 2011. -2017. évi időszakra. A
Terv Királyhegyes község vonatkozásában változást nem
tartalmaz, az oktatási és nevelési intézmények továbbra
is társulási formában fognak működni.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 27. napján tartott ülésén a
következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző
ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a
2011. évi adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról szóló tájékoztatót.
- Elfogadta a testület a Makói Kistérség Környezetvédelmi Program, valamint Hulladékgazdálkodási Terv
felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt.
- Elfogadta ezen kívül a Képviselő-testület az
önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét.
- Határozott a testület arról is, hogy a helyi általános
iskolába járó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermekek is ingyen kapnak
tankönyvet. Az önkormányzat erre a célra összesen
28.714.-Ft összeget utal át az iskola részére.

Tájékoztató a helyi adóztatási feladatokról, az adóbefizetések alakulásáról, a befolyt adók felhasználásáról:
A Körjegyzőségi Hivatalunk, mint önkormányzati adóhatóság a Képviselő-testület által bevezetett helyi adókkal
(magánszemélyek kommunális adója és iparűzési adó), valamint a központi adónemmel (gépjárműadó) kapcsolatos
adóztatási feladatokat végzi. Nyilvántartása alapján kérelemre adóigazolásokat, illetve adó-és értékbizonyítványt
állít ki. A helyi adóhatóság gondoskodik az adó és az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások behajtásáról,
végrehajtásáról, valamint a kimutató szerv részére való átutalásról.
Hatáskörünkben a tárgyalt időszakban érdemi jogszabályi változás nem következett be.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztató minden adónem esetében a
III. negyedéves zárási összesítő adatai az irányadók.
2010. ZÁRÓ
2011. III. NEGYED
(2010.12.31.)
(2011.09.30-ig)
Összes
Kivetés
Évközi
Befizetés
Teljesítés Összes
Halmozott
változás *
%
Halmozott
hátralék
(+ -)
2011.év hátralék
0,Kommunális adó
1.100.036,2.269.500,1.726.710,76.1
1.642.826,Iparűzési adó
1.822.280,4.306.201,- +233.317,- 5.416.286,125,8
945.512,Gépjárműadó
1.641.237,2.035.601,- -389.570,- 1.701.032,83,6
1.586.236,0,Jövedelem adó
0,21.298,21.298,100
0,-

Pótlék

1.278.528,-

360.089,-

-165.444,-

116.555,-

Összesen:

5.842.081,-

8.992.689,-

-321.697,-

8.981.881,-

32,4

1.356.618,5.531.192,-

- évközi változás: iparűzési adóbevallások feldolgozása, gépjármű havi változások feldolgozása valamint
cégbírósági végzéssel felszámolt adózók hátralékának törlése
2011.október 21. napjáig könyvelt befizetések (legutolsó adatok):
Magánszemélyek komm.adója: 1.897.520,Iparűzési adó:
5.683.647,Gépjárműadó:
1.789.202,Pótlék:
131.606,Összesen:
9.501.975,2

Benákné Bárdi Ilona körjegyző

Tisztelt Lakosok!
Királyhegyes Önkormányzata kiemelt
feladatának tartja a község Háziorvosi
Szolgálatának működtetését. Úgy véljük, az itt élő emberekről való gondoskodás elsődleges megnyilvánulása az
egészségügyi hálózat kiépítése, fenntartása. A kis létszámú települések között szinte egyedül állóan van önálló,
teljes állású háziorvosunk, asszisztenciánk.
Az egészségünk megőrzése elengedhetetlen a mindenkori teljes élethez. Az
egészség nem csak saját magunk számára
fontos, hiszen alapvetően meghatározhatja,
meddig tudunk gondoskodni magunkról,
családunkról, meddig tudjuk együtt élvezni
velük az életet. Ezért fontos, hogy néha
egy-egy pillanatfelvételt készítsünk saját
egészségünk állapotáról. A Háziorvosi
Szolgálatunk munkatársai igen nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, a megelőzésre, hiszen módszeres odafigyeléssel a
betegségek nagyobb része megelőzhető,
illetve korai szakaszban felismerve hatékonyan gyógyítható. Különösen fontos ez
manapság, ahol a népegészségügyi mutatók fokozottan indokolják a tünet-, és
panaszmentes időszakban is az egészségi
állapotot felmérő vizsgálatok elvégzését.
Községünk egészségügyi dolgozói ebben
az évben is megrendezik az immár szokásossá vált Egészségnapokat, aminek lényeges előnye, hogy az egy helyen, egy
alkalommal, ingyenesen, néhány óra alatt
elvégzett diagnosztika során átfogó képet
kap minden érdekelődő egészségi állapotáról, kiegészítve szakorvosi ajánlással.
Tapasztalataink szerint egyre népszerűbbek a megelőzést szolgáló szűrővizsgálatok, évről évre többen veszik igénybe.
Köszönetemet fejezem ki a házi orvosi
szolgálat dolgozóinak a szervezésért és a
lelkiismeres munkájukért.
Horváth Lajos polgármester
A vizsgálatokról:
A szív- és érrendszeri vizsgálat: vérnyomásmérés, vércukormérés, testzsír százalék
meghatározásából, rizikó-becslésből és
ezzel összefüggésben végzett életmód és
táplálkozási tanácsadásból áll. A szemészeti szűrés látásélesség-, szemfenék- és glaucoma- vizsgálatot jelent. Bőrgyógyász
szakorvos közreműködésével melanóma,
bőrrák vizsgálatára is sor kerül. A gyermek
ortopédiai szűrésekor elsősorban a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre koncentrálnak. A nőgyógyászati
rákszűrés pedig a daganatos megbetegedéseket szűri ki.

EGÉSZSÉGNAPOK
KIRÁLYHEGYESEN
Szemészet
 2011. november 7. ½ 3-tól
 A védőnői tanácsadóban

Szűrés
 2011. november 10. csütörtök 8 órától
 Vércukor-, koleszterin-, testsúlymérés
 A rendelőben

Bőrgyógyászat
 2011. november 10. csütörtök 13.30-tól
 Anyajegyek, bizonytalan foltok,
sebek…..
 A rendelőben.

Nőgyógyászati rákszűrés
 2011. november 14. hétfő 9.30-tól
 A védőnői tanácsadóban

Ortopédia
 2011. november 24. csütörtök 10 órától
 Gerinc-, csípő-, térdízületi problémák,
gyógyászati segédeszközök, ortopédiai
cipők
 A védőnői tanácsadóban.

Előzetes időpontkérés a rendelőben!
Mindenki megjelenésére számítunk!
Dr. Dobó Magdolna
Horváth Lajosné
Szűcs Ildikó
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Az iskolában legközelebb februárban lesznek ismét nyílt
tanítási napok, amikor 1-2. osztályos foglalkozásokat
tekinthetnek meg az érdeklődők. Remélhetőleg több szülő fog élni ezzel a lehetőséggel.

Az általános iskolai tagintézmény pedagógusai október 25-én nyílt tanítási napot tartott, elsősorban az itt
tanuló és az óvodáskorú gyermekek szüleinek. Mindez
lehetőséget biztosított arra, hogy jobban megismerjék a
helyi iskolában folyó oktató-nevelő munkát, módszereket. Betekintést nyerjenek a minden-napi életbe, teendőkbe. Ezzel biztosabb és hitelesebb képet kapjanak az
oktatás színvonaláról, a tanítók személyiségéről, gyermekeik osztályközösségben mutatott teljesítményéről. A
nap eseményei: 1. óra matematika óra 3-4. osztályban –
tanító: Englerné Búvár Terézia, 2. óra magyar nyelv és
irodalom óra 3-4.osztályban – tanító: Kádárné Kovács
Edit, 3. óra környezetismeret 3-4. osz-tályban – tanító:
Madár Anita. A tanítási órákat Horváth Lajos polgármester és Benákné Bárdi Ilona körjegyző is megtekintette, akik elismeréssel szóltak a látottakról.

az elmúlt két hónapban iskolánk diákjai. Szeptember 16án Makón, egy nagyiskolai Sportágválasztó Napon
vettek részt, majd október 17-én kisállat bemutatót tartottak, ahol az óvodásokat is vendégül látták. Nagy élmény volt, hogy kedvenc állataikkal telt meg az iskolaudvar. Október 18-án megtekintették a községünk határában épülő autópálya régészeti feltárást. Október 20-án
az Idősek Világnapja alkalmából a Nyugdíjas Egyesület
tagjait látogatták meg és szép versekkel köszöntötték.
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2011. október elsejétől a makói Maros Néptáncegyüttes kihelyezett tagozataként, az óvodás- és
általános iskola alsó tagozatos diákjainak néptánc oktatás indult. Oktató: Tóth Endre, aki idén
végzett a Táncművészeti Főiskolán, a Maros
Néptánc együttes tagja. Heti két alkalommal tart
foglalkozást a kicsiknek az óvoda egyik csoportszobájában. A szülők nagy örömmel fogadták a
kezdeményezést, felismerve a gyermekeik sokszínű képességfejlesztésének lehetőségeit. 12 óvodás és 8 kisiskolás várja izgalommal hétfőnként és csütörtökönként a jó hangulatú vidám
foglalkozásokat. Bízunk abban, hogy továbbra is
kitartóak lesznek és hamarosan megalakulhat a
Királyhegyes Néptáncegyüttes.
A falukarácsonyi ünnepségünkön népi gyermekjátékokkal bemutatkoznak be.

2011. október 14-től, Suhajda
Mihályné, Erdélián Erzsébet óvodai dajkának, - közös megegyezéssel - megszűnt a munkaviszonya,
mivel lakhelyén, Makón kapott
állást. Ezúton is szeretnénk megköszönni az óvodánkban végzett,
gyermekközpontú, lelkiismeretes
munkáját. További jó egészséget
és sikeres munkát kívánunk!
Az új dajka, Görbéné Ménési
Mária, a csanádpalotai anyaóvoda
által kiír pályázaton nyerte el a
királyhegyesi óvodai tagintézmény
álláshelyét.

A Térségi Könyvtár vezetőjének
szervezésében 2011. október 6-án, a
babáknak és mamáknak Fejlesztő
játékos foglalkozást tartott Szabóné Csikós Szilvia a helyi Könyvtárban. A foglalkozás során versek,
mondókák hangzottak el, melyeket
nagy élvezettel hallgattak az apróságok. A gyermekek értelmi és érzelmi fejlődéséhez nagyban hozzájárulnak édesanya, édesapa esti meséi, mondókái. Hiszen aki érzelmi
biztonságban, testi-lelki értelemben
ölelő melegségben nő fel, az gyerekként és később felnőttként is
jóval eredményesebben tudja megoldani és kiegyensúlyozottabban átvészelni az élet nehézségeit.

Szeptember 27-én (kedden) de 8:00 órakor mesés dramatikus játékkal indult
a helyi óvodások és iskolások napja. A Bishop Ildikó vezette békéscsabai
Bibuczi Gyermekszínház színvonalas előadását élvezhették a művelődési
házunkban gyermekeink. Köszönet Horváth Lajos polgármester úrnak, hogy
lehetővé tette az ingyenes előadás megtartását,
Szűcs Ildikó védőnő és Sepsik Andrásné, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője október 6-án
Baba-ruha börzét
szervezett a művelődési ház nagy termében. Kinőtt, már
nem használt baba
és gyermekruhák
cseréltek gazdát ezen a délelőtt.
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Szeptember 30-án (pénteken) Térségi
Nyugdíjas Találkozót szervezett a helyi
Nyugdíjas Egyesület vezetősége a Művelődési Házban. Makó és Térségből 14
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. A
rendezvényen meghívott vendégként
részt vett Vízi István, Török József,
Kispál Antal, Zsurzsucz Csaba, Boros
Gábor és Ludányi Mihály mezőgazdasági vállalkozók, valamint Kiss
Gyuláné, Daróczi Gáborné kereskedők,
akik anyagilag szponzorálják az egyesületet.

2011. október 1-től Beke Katalin
látja el, heti 8 órában Könyvtárunkban a könyvtárosi teendőket. Sikeres munkát kívánunk neki, egyben köszönetet mondunk Németh
Róbertnek eddigi tevékenységéért,
aki egyéb elfoglaltsága miatt kérte
felmentését a tisztség alól.

A köszöntők és a Himnusz elhangzása után a 150 fős vendégsereg elfogyasztotta a finom húslevesből és a különböző sültekből összeállított
vegyes tálas vacsoráját. (résztvevők fizették) Ezután kezdődött az éjfélig
tartó mulatság. A hangulatot a Nowe–Band zenekar biztosította.
Résztvevő nyugdíjas klubok/egyesületek: Makóról a belvárosi, újvárosi,
gerizdesi és vertántelepi Nyugdíjas Klubok, a Csanádpalotai Művelődési
Ház Klubja, Csanádpalotai Idősek Klubja, a csanádalberti, ambrózfalvi
pitvarosi, kövegyi maroslelei, nagylaki Nyugdíjas Klubok, valamint a
Nagyéri Nyugdíjas Egyesület képviselői. A helyi egyesületi tagok közül
38-an vettek részt a rendezvényen.

A könyvtárak összefogása a tudásért címmel a makói József Attila Városi Könyvtár és a Makó Térségi
Könyvtár szervezésében kézműves kiállítás volt a helyi Könyvtárban október 3. és 9.-e között.
A kiállítás hímzésekből, horgolt
kézimunkákból,
gobleinekből,
gyöngyökből készített képekből,
gyékénytárgyakból állt, melyeket
helybéli lakosok készítettek. A
kiállítást sokan látogatták és
elismeréssel szóltak az alkotókról.
Köszönetet szeretnénk mondani
Antal Ferencnének, Beke Mihálynénak, Kiss Ferencnének, Daróczi
Gábornénak, Daróczi Gabriellának, Szabó Lászlónénak, és Suhajda Mihálynénak, hogy felajánlották munkáikat a kiállításra. Valamint Beke Katalin könyvtárosnak a szervező munkájáért.
További, hasonló kezdeményezést
is szívesen látunk könyvtárunkban.
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„Elmegyek, mert el kell
mennem...
Vár rám az ismeretlen... hosszú
álom?
Míg éltem, szívem és lelkem
Néktek adtam... hát ne fájjon
halálom!”

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek
Világnapjává. A királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület tagjai is megemlékeztek erről az alkalomról. Az ünnepélyes taggyűlést, a nem
régen elhunyt Baka András tagtársukról való megemlékezéssel kezdték, majd a helyi általános iskolások verses összeállítását tekintették
meg. Több egyesületi tag is – Hajdu Róza, Beke Mihályné, Dinnyés
Sándorné, Kerekes Imre - verses köszöntővel készült erre az eseményre. Ezután szponzoraiknak köszönhetően süteményeket és gyümölcstálakat szolgáltak fel a megjelenteknek.
Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon. A
fiatalok és az öregek ha találkoznak, kölcsönösen segíthetik egymást
emberségükben. Több kezdeményezés is bizonyítja, hogy az idősek
termékeny talajra találnak a fiatalokban bölcsességük és tapasztalataik
átadására. A fiatalok pedig az idősek révén fedezik fel saját gyökereik
gazdagságát. Általuk tanulják meg az életüket felelősségteljesen
megtervezni. Általuk sajátítják el azt a képességet, hogy azt értékeljék,
ami valóban értékes és el nem múlik. További jó egészséget, hosszú,
boldog életet kívánunk községünk minden időskorú lakójának!

A 2011. szeptember 29-én, a
Kisteleken rendezett Térségi
Nyugdíjas Találkozón, a helyi
Nyugdíjas
Egyesület
vezetőségének javaslatára Beke
Mihálynét, kiváló közösségi
munkájáért, az egyesületben
végzett tevékenységéért kitüntetésben részesítették. A díszoklevelet a kisteleki nyugdíjas
egyesület elnöke adta át.
Gratulálunk Rózsikának, és
további jó egészséget, sikeres
egyesületi munkát kívánunk!
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A Hegyesi Dalkör tagjai fájó
szívvel vesznek végső búcsút,
október 19-én elhunyt
dalköri társuktól.
Az együttes alapító, és egyik
meghatározó személyisége
volt. A dal, a nóta lelkéből
fakadt, ami által örökös
életvidámságot sugárzott környezetére. Elődeinket
megidéző hangjából a népi
erő szólalt meg s betöltötte a
színpadot. 2006-ban egyéni
országos népzenei minősítő
versenyen kiváló minősítéssel
jutalmazták.

„ A remény éltet minket idelenn ,
hogy Te ott jól vagy a többiekkel
odafenn.
Hiányzol nekünk, de Te ezt úgyis
tudod,
Ezért csak annyit mondunk: légy
odafenn örökké boldog!”

Szeptember 24-én második alkalommal rendeztük meg a nagysikerű Hegyesi Lakodalmas játékunkat. Tavaly, a
feledhetetlen Fekete Ágnes menyasszony és Barta László vőlegény párossal, az idén pedig sorolás útján a
csikóspusztai Budai Alexandrával és Szabó Henrikkel. Vőfély Baranyi Csaba, szakácsok Zsurzsucz Csaba és
Horváth Zoltán, zenészeink az idén is a Nowe Band zenekar volt. Közreműködött még a makói Mötyke Néptánccsoport, valamint az apátfalvi népdalkör vezetője és képviselői. Köszönet minden szereplőnek és szervezőnek!

További képek a www.kiralyhegyes.hu honlapon tekinthetők meg.

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