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Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban,
iskolánkban
Palánta ültetvényezések a fóliasátorban
Útkarbantartási
munkálatok
Egészségügyi
szűrővizsgálatok
Ingyenes gyermekétkeztetés a nyári
szünetben
Kalandos szünidei
programok –
csikóspusztai sátortáborozás
2012-13 as tanévnyitó

Tisztelt királyhegyesi Lakosok!
Nem sok lehet azon kistelepülések száma, ahol szeptember elején helyi
óvodai, iskolai tanévnyitóra készülődnek. Hát még ahol az intézmények
gyermeklétszámának növekedéséről számolhat be a község polgármestere. Önkormányzatunk következetesen kitart az oktatási intézményei
fenntartása mellett. A 110 éves hagyományt, amit elődeink 1902-ben
megalapoztak - és megépítették a ma is fennálló iskolánkat - mi is
folytatni kívánjuk. Gyermekeink oktatását, nevelését, egészségügyi
ellátását, a róluk való gondoskodást továbbra is elsődleges szempontnak
tekintjük, csak úgy mint a megélhetéshez szükséges munkahelyteremtést.
Igaz, mindez igen komoly anyagi terhet jelent községünk költségvetésére, de önkormányzati stratégiánk helyes irányát látszik igazolni az
óvodásaink egyre növekvő létszáma, az egyre fiatalodó lakosságunk.
Mint gyerekeknek, mint pedagógusoknak, szülőknek sikeres 2012/13-as
tanévet, kölcsönös együttműködést és megértést kívánok! Tegyünk
mindannyian azért, hogy minél színvonalasabb, eredményekben gazdag
oktatásban, nevelésben részesüljenek gyermekeink.
Horváth Lajos polgármester

Óvodában Baba-ház
avató
A Hegyesi Dalkör
Földeákon
Nyugdíjas Egyesület
hírei
VOLÁN –menetrend
Őszköszöntő Szüreti
Bál
Gyerekeknek
Trambulinos nap
Az önkormányzati kertészetben a 8m x 30m alapterületű fóliasátor
felállításával melegházi növénytermesztésre is nyílik lehetőség

Az önkormányzat kertészeti telepén felállított fóliasátorban
megkezdődtek a palánta ültetvényezések. Községünkben a melegházi technológia nem igazán
elterjedt, hiszen leginkább szabadföldi
növénytermesztésre
rendezkedtek be gazdáink. A fóliás kertészet igen komoly szakértelmet igényel, azonban egy
intenzívebb és minőségibb termelést eredményez. Ezzel a
módszerrel ismerkednek a közmunkaprogram résztvevői, akik
dísznövény és zöldség-palánták
ültetésével kezdték meg a
munkálatokat. Az ősz folyamán
ezernél is több krizantém és árvácska palántát fognak a melegházban hajtatni.

Az önkormányzat vezetői bíznak abban, hogy az elkövetkező években lesz folytatása a mezőgazdasági
közmunka-programnak, hiszen a kertészeti berendezések idei kiépítésével számtalan lehetőség kínálkozik
kihasználtságuk növelésére. Tavaszra, a tervek szerint elsősorban primőr zöldségnövény-, valamint
közterületi parkjainkba szánt dísznövény palánták telepítésére kerül sor a kb 200m2 alapterületű
fóliasátorban.

Községünk belterületének közúthálózata az utóbbi időben ugyancsak megrongálódott. Legutóbb
2004-ben történt nagyobb útfelújítás, közel 5 millió Ft értékű
beruházással. Akkor kapott szilárd burkolatot az Ady Endre útca, valamint ekkor nyílt mód a
Kossuth, és a Béke utca teljes
hosszának felújítására is. 2010ben pedig elkészült a központba
tervezett buszforduló is.
A többi útszakasz állaga azonban
továbbra is rohamosan romlik.
Főleg a Dózsa György utca
művelődési ház felöli szakasza
vált balesetveszélyessé a kialakult
hatalmas kátyúk miatt.
A közúthálózat fenntartója és
felügyeleti szerve a Csongrád megyei Közútkezelő Kht. aminek
működéséhez önkormányzatunk
is
is hozzájárulást fizet, ez év júliusában útkarbantartási munkálatokat végzett az említett
útszakaszon. A toldozással,
foltozással azonban nem igazán javítottak a helyzeten, hiszen most már a kihagyott területek jelentenek
kátyúveszélyt az úton közlekedőknek. Az önkormányzat megtette észrevételeit a Kht felé.
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2012. július 24-én kihelyezett tüdőszűrő vizsgálatot tartott a szegedi Tüdőgondozó
Intézet az önkormányzat anyagi támogatásával. Az 40 év feletti helyi lakosoknak a
szűrés ingyenes, a 18-39 éves korig térítéses volt. A szervezett egészségügyi
szűrővizsgálaton 111 fő vett részt, ebből 97-en térítésmentesen. 4 főt további
vizsgálatra idéztek be. Többen munka alkalmassági vizsgálat céljára vették igénybe
a szolgáltatást

Szép, humánus és önzetlen cselekedet manapság is a véradás. A vér a legnemesebb
adomány, amelyet embertársainknak felajánlhatunk. Az önkéntes véradással életeket
menthetünk meg. Sohasem tudhatjuk mikor
szorulunk mi magunk is vagy családtagjaink
gyors segítségre. Községünkben, augusztus 7én a Háziorvosi Szolgálatban a Vöröskereszt
felhívására 7-en vállalkoztak véradásra.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetősége volt önkormányzatunknak a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezésére. Ez évben a pályázati rendszer
lehetőséget biztosított arra, hogy a forrásokat a települések helyzetének, teljesítőképességének és vállalásainak figyelembevételével ossza el a nemzeti erőforrás
miniszter. A rosszabb szociális helyzetben lévő települések nagyobb arányú támogatását szolgálja a leghátrányosabb és hátrányos helyzetű települések megkülönböztetése. Községünkben 43 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek részesült kilenc héten – 45 napon – keresztül ingyenes meleg
ebédben 2012. június 20-tól.
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A Krónika újság májusi számában
jelent meg az önkormányzat felhívása,
miszerint a közterületi parkjainkból
lecserélt régi padokra igényt nyújthatnak be lakosaink utcai kiülőknek.
Az újságunk megjelenése után 8-an
éltek ezzel a lehetőséggel. Az önkormányzat vállalta a padok helyszínre
szállítását és a rögzítését is. Azóta még
inkább közkedveltek lettek a délutáni
utcai beszélgetések, igazi kis klubfoglalkozások alakultak ki a község
több pontján. Ezen figyelmességért az
új padtulajdonosok köszönetét tolmácsoljuk az önkormányzat felé, egyben szeretnék közzétenni, hogy beszélgetéseik során elhatárolódnak minden
féle rosszindulatú pletykázástól.

Július 31-én Makóra, a helyi művelődési
ház szervezésében látogathattak el a
királyhegyesi gyerekek a marosparti
Kaland-partra. A folyó menti nyárfák
között az ötletes és komoly erőpróbát
igénylő kötélpályákat a gyerekek életkorához és ügyességéhez mérten alakították ki. Igazi kihívás volt ez számukra,
amihez nem kevés bátorságra, ügyességre és leleményesség volt szükség.
Kár, hogy kevésen éltek ezzel a
lehetőséggel. Talán jövőre!

Augusztus 9-én Budapestre utazott
községünkből a 29 fős kirándulócsoport.
Sok gyereknek már az utazás is nagy
élményt jelentett, hiszen eddig még
sohasem utaztak vonaton. A nagyvárosi
közlekedés, a zsúfoltság, az utcai forgalom sok-sok érdekességet rejtett egy
kisfaluban élő számára. Megtekintettük
az ország legszebb épületét, a Parlamentet, ahol idegenvezető kalauzolta a
hatalmas termeken keresztül kis csoportunkat. Fáradtan, de sok tapasztalattal
információval gazdagabban tértünk haza
csendes, nyugodt kisfalunkba.

Aki ezen a táborozáson részt vett, azoknak nem kell bizonygatni, hogy közvetlen
környezetünk is tartogat számtalan meglepetést, élményteli programokat, csak
észre kell vennünk.
Augusztus 16-án indult a 22 fős
túracsapat kerékpárral Csikóspusztára,
kemping sátrakkal és számtalan kellékkel
felszerelkezve. Az orvosi rendelő előtti
önkormányzati portán alakítottuk ki táborhelyüket, és innen indultunk felfedező
útjaikra, a közeli erdőbe, a helyi állattartó
gazdák birtokaira. Az esti szalonnasütés,
éjszakai kalandtúra, a másnap délelőtti
kocsikázás még sokáig lesz élményforrás
gyermekeink számára..
Köszöntet mondunk segítőinknek, Horváth Lajos polgármesternek, Daróczi Gábor, Kovács László(Tútor) vállalkozóknak, Budai Alexandrának, Fekete Istvánnak, Szőke Anikónak, Beke Katalinnak,
Varga Viktornak és minden támogatónknak!
Englerné Búvár Terézia
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Az új Nemzeti Köznevelési
törvény sarkalatos pontjai:

Az utóbbi időkben hozzászoktunk már az intézmények
rendszerének többszöri átalakításához, de talán az idei az
eddigieknél is nagyobb arányú változásokat tartogat. Elsősorban az új közoktatási törvény fokozatos bevezetése okoz alapvető eltéréseket az iskolák fenntartói jogkörének gyakorlatában. De más lényeges változtatásokat is tartalmaz a törvény,
amit a mellékletben kiemeltünk.

az Almási és a Nagyéri iskolákkal közös igazgatásban. 2013.
január elsejétől állami fenntartásba kerül, de működtetéséhez
az önkormányzatnak is lesznek kiadásai.

Kedves helyi iskolába járó gyerekek!
Első tanítási nap:
szeptember 03. (hétfő)
Gyülekező 7:30 óra az iskola udvarában,
ünneplő ruhában.
Hozzátok magatokkal a teljes iskolai
felszereléseteket!

7:50 órától helyi tanévnyitó műsorunkkal
kezdjük az új tanévet.
majd Makóra, a 9:00 órakor kezdődő
központi tanévnyitóra utazunk.
Tankönyvosztás az első tanítási napon lesz az
iskolában.

Szeretettel várunk benneteket!

- 2013. január 01-től az iskolák állami vagy
egyházi fenntartásba kerülnek.
- Kistelepüléseken nyolc gyermek esetén a
szülők kérésre óvodát illetve alsó tagozatot
kell szervezni (2013 szeptember 01-től)
- A szakképzésben a 2012 szeptemberében
kezdődő tanévtől a szakiskolák három évfolyamosak lesznek.
- Választható iskolatípus lesz az egész napos
iskola, ahol a foglalkozások 16 óráig tartanak,
a tanulók felügyeletéről pedig 17 óráig (vagy
ameddig szükséges) kell gondoskodni.
- 3 éves kortól lesz kötelező az óvoda. (2014.
szeptember 01-től)
- A tankötelezettség korhatárát 18 évről 16ra szállították le. Először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a
2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak
- A közismereti oktatást kapó osztályoknak
heti öt testnevelésórájuk lesz, ebből legfeljebb heti két óra meghatározott feltételek
mellett kiváltható.
- A hetediktől tizenkettedik évfolyamba járó
diákoknak a Nemzeti Összetartozás jegyében
határon túli tanulmányi kirándulásokat
fognak szervezni, ezeket a központi költségvetés támogatja.
- Mindenhol kötelezően kell hit- és
vallásoktatást biztosítani, de a foglalkozások
a gyerekek számára fakultatívak.
- Az érettségi megszerzéséhez legalább 50
óra közösségi szolgálatot kell teljesíteni.

a tanító nénik

Minden időkben nagy élményt jelentett a gyerekeknek
ha vándorcirkuszosok érkeztek egy településre.
Magukkal hoztak valamilyen különleges, távoli, ismeretlen világot, ami felkeltette figyelmüket, érdeklődésüket. Ezt tapasztalhattuk meg június 25-én is amikor
községünkbe is ellátogatott egy kisebb cirkuszos
kolónia. Az előadásra a gyerekeknek, az önkormányzat
támogatásának a jóvoltából ingyenes volt a belépő, így
minden érdeklődő részesülhetett az élményben.
Terveink szerint hamarosan kirándulást szervezünk a
fővárosi Nagycirkusz előadására is.
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Kedves Gyermekek, kedves Szülők !
Még néhány nap, és véget ér az óvodai
szünet, megkezdődnek a „dolgos hétköznapok”. Mindenki újult erővel várhatja a
szeptember 3.-ai tanévkezdést. Az elballagott 6 nagycsoportos kisgyermek
helyébe ebben a tanévben 14-en lép-nek,
8 kiscsoportos kispajtás várja már, hogy
középsős legyen. Nagyon örülünk annak,
hogy a kicsik száma ebben a tanévben 14
fő lesz. Óvódás csoportunk teljes
létszáma május végére 36 fő lesz.
Kedves Szülők! Kérem Önöket, éljenek a
szülős beszoktatás lehetőségével, pici
gyermekeikkel töltsenek néhány órát,
néhány napot – igény szerint az
óvodában, ezzel is megkönnyítve az új
környezetbe való beilleszkedésüket. Úgy
gondolom, hogy ebben a korszerűen
felújított, minden igényt kielégítő
óvodában öröm óvodásnak lenni. Minden
igyekezetünkkel azon leszünk, hogy
kisgyermekeik szerető, családias légkörben töltsék mindennapjaikat, számukra az óvodai élet minden perce örömöt jelentsen.
Tehát szeptember 3.-án találkozunk!
Legyen mindannyiunk számára mottó ez
a kínai bölcs mondás:
„Életre szóló boldogtalanságot előzhetünk meg, ha úgy hajlítjuk a facsemetét, hogy felnőve egyik irányba se dőljön meg.”
Stranszky Jánosné tagint. vezető

Óvodánk udvarában

Baba-ház avatásra

Farkas Csaba
született: 2012. 07. 04. Szülei: Lázár Erika– Farkas Csaba

a makói Szent István Egyházi iskola nö-

vendékei. Augusztus 1-én látogatott községünkbe a 48 fős csoport, akiknek először a művelődési házunk vezetője tartott kiselőadást a község történelmi múltjáról, majd a Tájházba kalauzolta el őket,
ahol megismerkedhettek a régi falusi
életben használatos eszközökkel, berendezési tárgyakkal. Ezután a helyi Katolikus Templomban fogadta a csoportot
Antal Ferencné gondnok. A volt tűzoltószertárban az egykori Tűzoltó Egylet
történelmét és ereklyéit mutatta be
Horváth Lajos polgármester. Természetesen Csikóspusztát sem hagyták ki
útvonalukból. Köszönet a szervezőknek,
kiemelten Farkas Ferencné pedagógusnak aktív közreműködéséért!

A csanádpalotai
Gyermekvédelmi és
Családsegítő
Alapszolgáltatási Egység
az idén is június
hónapban
megszervezte a térség hátrányos helyzetű kisgyermekeinek a nyári
tábort Nagyéren a
Zöldbéka Fogadóban.
Királyhegyes községből négy általános
iskolai tanuló vehetett részt az élménydús, öt napos táborban.

kerül sor

szeptember 04-én
(kedden)

10:00 órai kezdettel.
A Baba-ház elkészítését
Haizer László és Haizer
András felajánlásként vállalta.
Ezúton is köszönjük jelenlegi
és leendő óvodásaink
nevében!

Augusztus 25-én, szombaton, a Földeáki Citerazenekar és Pávakör
meghívására Népzenei Találkozón vett részt a Hegyesi Dalkör. Két
népdalcsokorral, egy Betyár dalok és egy Lakodalmas összeállítással
léptek fel. A 12 fellépő együttes között dicsérettel helytállt a mi
községünk dalköre is.
Résztvevő dalköri tagok: Horváth Lajosné, Fekete Istvánné, Englerné
Buvár Terézia, Tóth Lászlóné, Mátó Mihályné, Csizmás Pálné, Nagy
Péterné, Gera Mihály, Haizer Mária, Daróczi Gáborné, Farkas Betti,
Beleznai Bernadett, Kiss Balázs
Tisztelettel megköszönjük az együttes tagjainak önkéntes, kitartó
részvételét községünk közösségi, kulturális életében.
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A tavaszvégi és nyári időszak nem a „legeseménydúsabb” része évi tevékenységünknek – bizonyítják ezt a heti
főfoglalkozások csökkenő résztvevői is. Ennek ellenére a következő rendezvényeinket tartottuk az elmúlt
hónapokban:
Június 21.-én Dr Buzás Péter polgármester úr meghívására a makói Hagymatikum fürdőt látogattuk meg 3 fős
küldöttséggel.
Június 25-én a makói tsz nyugdíjasokkal közösen határszemlén vettünk részt. A Szövetkezet két tábláját,
elsősorban a 40 hektáros csemegekukoricát és Vízi István és fiai vállalkozásában a legkorszerűbb technika
felhasználásával termesztett többfajta vöröshagyma, fokhagyma tábláit, egyéb növényeit. A házigazda finom
ebéddel látta vendégül a nyugdíjas csoportot.
Július 21.-én Ambrózfalván 5 fővel képviseltük egyesületünket a térségi találkozón.
Augusztus 24-én, a Mórahalmi Fürdőben szervezett Nyugdíjas Találkozón 23 fővel vettünk részt.
Köszönetet mondunk támogatóinknak, és a szervezésben résztvevők munkáját!
Tamasi Antal a királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület elnöke
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Közhírré tétek, hogy
2012. szeptember 22-én, szombaton, 19:00 órai kezdettel
a Királyhegyesi Művelődési Házban
Őszköszöntő Szüreti Bál lészen.
„Időben szólunk hát, hogy nehogy elkéss, mikor eljöve a bál napja,
legyen talpon kicsiny falunk apraja nagyja!
Lesz ott minden, hogy tátva marad mindenkinek a szája,
Csak hideg nem lesz attól ne félj, így hát gyere kisgatyába!
Bárki táncra perdülhet hogyha szól a nóta,
megmutathatod hát, ki a legény ottan.
Hajnalban, ha kakas szóla, elindulhatsz haza.
Tekinted éber legyen, járásod meg laza,
Ha majd megöregszel, jusson eszedbe a szüreti bál napja!”

Belépő vacsorával: 2000 Ft /fő vacsora nélkül: 1000 Ft /fő
6-14 éves korig 500 Ft a belépő
vacsora: 67-es csárdából rendelt sült vegyes tál

Belépőjegy vásárolható szeptember 18-ig

a helyi művelődési házban Englerné Búvár Teréziánál,
vagy Horváth Lajosnénál, Daróczi Gábornénál,

Tombolatárgy
felajánlásokat szívesen
veszünk

Zene: NOWE –BAND
A helyszínen büfé,
tombola.

Királyhegyes Község Önkormányzata
községünk gyermekeinek

2012. szeptember 22-én (szombaton)10:00-16:00óráig
ingyenes trambulinozási lehetőséget kínál a művelődési ház
udvarában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
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