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Mágori Józsefné országgyűlési képviselőasszony csupán kényszermegoldásnak tartja a közfoglalkoztatást, de a jelenlegi gazdasági válságban a kormány ezt az utat találta legcélszerűbbnek az egyre növekvő
munkanélküliség visszaszorítására.
A „START” Közmunkaprogram
2012. évi értékelő beszámolóját
tartotta november 9-én 16:00 órai kezdettel Királyhegyes önkormányzata a helyi művelődési
házban. A rendezvényen részt
vett Mágori Józsefné országgyűlési képviselőasszony, Budai
László a Csongrád megyei Munkaügyi Központ Makói kirendeltségének vezetője, Galgóczkiné
Krobák Mária Kövegy község
polgármestere és Guba István
Magyarcsanád polgármestere is.
Községünkben az idén 43 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. A
követlen önkormányzati foglalkoztatottak öt munkaterületen
végzett tevékenységét mutatta

be Horváth Lajos polgármester.
Ezek a területek: 1.) A közterületek, közintézmények tisztántartása, karbantartása 2.) Földutak, dűlőutak állagának javítása
3.) Belvíz elvezető csatornák kiépítése 4.) Mezőgazdasági mintagazdaság létrehozása az önkormányzati portán 5.) Szabadföldi
és melegházi növénytermesztés.
Budai László a munkaügyi hivatal
képviselője elismeréssel szólt az
elvégzett munkákról és eredményesnek értékelte a községünkben folyó munkaprogramot.
Bízunk abban, hogy a továbbiakban nagyobb anyagi és társadalmi megbecsülése lesz ennek a
foglalkoztatási formának.
.

- Módosította a testület a 67-es csárda szolgáltatói
szerződését és elfogadta a vállalkozó áremelési
javaslatát, amely az iskolai étkeztetésre vonatkozik.
- Döntött a testület arról is, hogy falumegújításra és –
fejlesztésre nyújt be az önkormányzat pályázatot. A
pályázatból utcajelző oszlopok kerülnek beszerzésre,
bekerítésre kerül a játszótér, bővül a főtéri fedett
piaci pavilon és fedett kerékpártároló is kialakításra
kerül.
- Ezen az ülésén fogadta el a testület az önkormányzat
2013. évi belső ellenőrzési tervét.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző
ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta és elfogadta Királyhegyes Község
Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Ennek során elfogadta először a Makói Kistérség Többcélú Társulás, a
helyi tagintézményi iskola, a csanádpalotai Alapszolgáltatási Központ valamint a tagintézményként
működő helyi óvoda I. félévi költségvetésének végrehajtását. Ezt követően az I. félévi teljesítésnek
megfelelően a testület módosította a 2012. évi költségvetési rendeletét.
- A Képviselő-testület a Makói Általános Iskola átszervezése miatt módosította az Iskola 2012/2013.
tanévi feladat-ellátási tervét.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 20. napján rendkívüli
együttes ülést tartott.
- A testületek elfogadták Magyarcsanád Község
Önkormányzat Képviselő-testületének felkérését és
hozzájárultak ahhoz, hogy Benákné Bárdi Ilona körjegyző helyettesítő jegyzőként ellássa Magyarcsanádon is a jegyzői feladatokat.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző
ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta és elfogadta a testület az ez évi
adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót. A
napirend tárgyalása során szó esett a várható központi
adóelvonásokról, melyek a gépjárműadót és az iparűzési adót érintik. A testület a nagy kintlévőség miatt
következő ülésén még tárgyal behajtás érdekében
szükséges intézkedéseket, valamint a helyi adórendeletek esetleges módosítását.
- Az előterjesztések között elfogadta a testület a
csanádpalotai Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását. A módosítás a helyi szolgáltatásokat nem
érinti.

- Mindkét Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát is, hogy Királyhegyes, Kövegy,
Magyarcsanád községek részvételével, Királyhegyes székhellyel közös önkormányzati hivatalt
hozzon majd létre.

Királyhegyes Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja a falu lakosságát
november 28-án 10:00 órakor
Csikóspusztán, ( orvosi rendelőben)
november 29-én 17:00 órakor
Királyhegyesen
(Hivatal Tanácstermében) tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA

A Parlament a napokban fogadta el a XX. századi önkényuralmi rendszerhez köthető elnevezések
tilalmáról szóló törvényt. Az névváltozás miatti költségeket az állam átvállalja.

megváltoztatására kötelez a törvény.
Kérjük az érintett utcák lakosait, hogy javaslataikat utcájuk új
elnevezésére legkésőbb, a 2012. november 29-én tartandó
Közmeghallgatáson tegyék meg.
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Az idei évben ismételten megrendezésre került az egészségnapok
szűrőprogram
községünkben. A vizsgálatok köre
megegyezett a korábbi időszakokban megszokott szakorvosi
ellenőrzésekkel.
A szűrések célja a megelőzés,
illetve a betegségek korai szak-ban
történő felfedezése, és ezzel
hatékony kezelés biztosítása.
Most is, mint a régebbi időszakban, a megjelent betegek
száma igen nagyarányú volt.
Több beteg esetében vált szükségessé további szakorvosi vizsgálat, illetve terápiás jellegű
beavatkozás.
Ezúton szeretnénk megköszönni
anyagi támogatásukat az alábbi
személyeknek, akik lehetővé
tették, hogy a résztvevő szakorvosok munkájukért elismerést
kapjanak:
-Királyhegyes Község Önkormányzata
-Apátfalvi Takarékszövetkezet
-Herzsán Jánosné Nikotin vendéglő
-Boros Gábor vállalkozó
-Ifj. Fejes János vállalkozó
-Katona István települési képviselő
-Miklós Imre települési képviselő
-Barta László erdész
-Daróczi Gáborné Er-Ga kft.
-Kiss Gyuláné vállalkozó
-Richter Gedeon Gyógyszergyár

Dr. Dobó Magdolna

2012. évi ŐSZI SZŰRŐVIZSGÁLATOKON
résztvevők száma
Vércukor-, koleszterin-, vérnyomásmérés - November 7-én,
Résztvevők száma: 43 fő
Szemészeti vizsgálat – November 7-én
Résztvevők száma: 35 fő
Memóriavizsgálat (Alzheimer szűrés) - November 8-án
(elsősorban 50-70 év közöttieknek ajánlatos vizsgálat)
Résztvevők száma: 9 fő

Nőgyógyászati rákszűrés - November 12-én,
Részvevők száma: 14 fő
Mammográfiás szűrővizsgálat
Részvevők száma: 25 fő
Bőrgyógyászat - November 15-én,
Résztvevők száma: 14 fő

Tüdőszűrő vizsgálat
Résztvevők száma: 111 fő

Három fajta vírus ellen nyújt védelmet.
Tapasztalatok alapján súlyos mellékhatás
nem szokott előfordulni. A járvány kialakulásának megelőzése érdekében
kérjük, minél többen jelentkezzenek az
injekció beadására, így védve magukat
és környezetüket.

Ingyenes védőoltásra jogosultak:
 a 65 év felettiek,
 a krónikus betegségben szenevedők pl asztma, szívérrendszeri problémák, máj és vesebetegek, cukorbetegek, stb.
 terhes kismamák
 terhességet tervező nők
 egészségügyi és szociális dolgozók
 baromfi és sertéstenyésztéssel foglalkozók.
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Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos
kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA.
A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a
gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az
új egységes köztestületnek. Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi
szolgáltatásokkal.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül
(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri
5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már
közel 100 ezren teljesítették kötelezettségüket.

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG,
MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A
NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KA-MARAI
VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZ-VÉTELRE
NÉZVE JOGVESZTŐ!

A NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a
hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok
aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a
200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál
is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉL-SZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT:
06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu.

Az Agrárkamara ezen felül november hónapban, regisztrációs fogadó órákat is
szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen,
helyben intézheti el regisztrációját.

Fehér Attila kamarai tanácsadó ügyfélfogadási időpontjai:
Novemberben hétfőnként 15-16 óráig,
Helye: Királyhegyes, Művelődési ház , Dózsa Gy. u. 15. sz.
KÉMÉNYSEPRŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
A Kéménytechnika Kft. értesíti Királyhegyes lakosságát, hogy a
kéményseprő
2012. december 4. napján (kedden) 16.00 – 18.00 óra között
ügyfélfogadást tart a Körjegyzőségi Hivatalban.
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Október 1-jén ünnepeljük az Idősek Világnapját. Ez a nap az idős emberekről, az ő
tiszteletükről elfogadásukról, támogatásukról szól. Szükségünk van mindarra a sok
élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek,
A mi világunk velük, szüleink, nagyszüleink
életével, munkásságával kezdődött. Ők építették
számunkra azt a jelent, amelyben a mi
generációnk, a későbbiekben pedig egy újabb
nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Az idősek
világnapja jelzi, hogy belátjuk és vállaljuk: az
öregedés, az öregkor hihetetlenül sokféle, kihívást,
felelősséget jelent a fiatalok számára is. Ebből az
alkalomból köszöntötte Horváth Lajos polgármester úr községünk időskorú tagjait 2012. október 18-án. a művelődési házban. A rendezvényen
részt vett Benákné Bárdi Ilona körjegyző asszony
és Miklós Imréné szociális gondozó is. Többen az
egyesület tagjai közül versekkel, szépirodalmi
alkotások felolvasásával készültek erre az
alkalomra. Az egyesület vezetősége jutalomban
részesítette Csécsi Ferencné tagtársukat és két
legidősebb tagjukat Daróczi Imrénét és Varga
Illésnét. Mindezt szerény fogadás és hosszas
beszélgetés követett.
Királyhegyes Község Önkormányzatának és a
Nyugdíjas Egyesület vezetőjének kezdeményezésére emléklappal és virággal köszöntötték
otthonukban településünk legidősebb nő és férfi
lakóját. Az idén Kovács Ilonát ( Felszabadulás u.)
és Kerekes Lászlót (Csikóspuszta) lepték meg
figyelmességükkel.
A község lakóinak nevében is jó egészséget és
családjuk körében még sok örömet és boldogságot
kívánunk!

„A legszebb művészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni.....
Nem lenni bús, reményevesztett,
Csendben viselni el a keresztet,
Kezed letenni ölbe
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erőd.
Nem vagy olyan, mint azelőtt.
S járni amellett szép vidáman,
Istentől rád szabott igában.
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan, ha ezt erősen hisszük,
Hogy a teher, amit vinni kell,
Az égi honra készít fel...”

Az Idősek Világnapja alkalmából,
legnagyobb tisztelettel és megbecsüléssel
Horváth Lajos
polgármester

2012. október 1.
Tamasi Antal
nyugdíjas e. elnöke

Augusztus végén 22 fővel a Mórahalmai Fürdőben rendezett kulturális bemutatón vettek részt
az egyesület tagjai. Ragyogó időben, jó hangulatban telt a kellemes rendezvény.
Szeptember 5-én Nagylakon, Térségi Nyugdíjas
Találkozón 5 fő képviselte községünk nyugdíjas
egyesületét.
Szeptember 20-án a csanádalberti nyugdíjas
klub szervezésében Szegedre látogatott egyesületünk küldöttsége, ahol a Fogadalmi templomot és
a Munkácsy kiállítást tekintették meg.
Szeptember 22-én Szegeden, a Vadasparkban
rendezte meg a megyei nyugdíjas szövetség Idősek
világnapi rendezvényét.

Október 5-én Csanádpalota – Idősek Otthona rendezett ünnepséget, ahova községünk nyugdíjas képviselőit is meghívták.
Október 13-án pedig Kövegy Kistérségi Találkozóján 5 fővel vettek részt.
November 17-én Csanádpalota Fészek Nyugdíjas
Klub jubileumi ünnepségére 7 fős küldöttség utazott községünkből.
Ebben az igazán mozgalmas, programokban bővelkedő időszakban az egyesület tagsága kedvére
válogathatott a térségi rendezvények közül.
Minden elismerésünk az egyesület vezetőségének
szervezői tevékenységéért!
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-Szeptember 29-én, szombaton, a
Szőregi Sárgarózsa Népdalkör meghívására Népzenei Találkozón vett
részt a Hegyesi Dalkör. Két népdalcsokorral, egy lovas-betyár és egy
mulatós dalösszeállítással léptek fel.

Napjainkban országszerte egyre népszerűbbek a lovas rendezvények. Az
ifjúság körében is egyre nagyobb teret hódit a lókultusz. Térségünk
településein sorra tartanak lovasbemutatókat, fogathajtó versenyeket.
Községünk lótulajdonosainak, fogathajtóinak és lókedvelőinek
összefogásával 2012. szeptember 22. én nálunk is megrendezték a
LOVASNAPOT, melynek a Daróczi Tanya adott otthont.
Királyhegyes község utcáin 25 lovas kocsi felvonulásával indult a
hétvégi program, majd Horváth Lajos polgármester megnyitója után
elkezdődött az öt település, Makó, Csanádpalota, Apátfalva, Kövegy és
Királyhegyes lovasainak részvételével a Fogathajtó verseny. Két
kategóriában osztottak díjakat, a nagy és a póni fogatok kategóriában. Az
első kategóriában 25, az utóbbiban pedig 13 fogat nevezett be. Nagy
lovak versenyében első helyezett Apátfalváról Varga László és Kardos
Dávid / Szilaj és Legény lovával, második helyezett Csanádpalotáról Deli
Dániel és Ifj. Olasz Lajos / Merci és Baba lovával, harmadik helyezett
Apátfalváról Varga Tamás és Kardos Dávid Szilaj és Legény lovakkal.
Póni kategóriában első helyezett Kövegyről Id. Bíró János és ifj. Bíró
János / Rezgő és Szellő lovával. A legfiatalabb fogathajtó külön díjat
kapott: Mari Lujza Csanádpalotáról.
A szép őszi napon nagyon sokan kilátogattak a rendezvényre, amit a
szervezők hagyomány teremtésnek is szántak.

-November 17-én, a maroslelei Őszi
rózsa Népdalkör XIII. alkalommal
rendezett Térségi Dalostalálkozót
településének művelődési házában,
amelyre meghívást kapott a Hegyesi
Dalkör is. Együttesünk két dalcsokorral készült erre a bemutatóra
is. Az egyik a már ismert „Betyár”
sorral , a másik pedig egy újabb
„Virágos” népdal összeállítással.
Szólót énekelt Beleznai Bernadett,
Nagy Emese és Haizer Mira.
Az egyre fiatalodó dalkör szép sikert.
és elismerést aratott mindkét településen.

A helyi óvoda és általános
iskolai tagintézmények
tanulói és dolgozói
ezúton is megköszönik
KISS MIHÁLY
zöldség és gyümölcs
kereskedőnek

Köszönetet mondunk Daróczi Gábornénak és családjának, Tóth
Zoltánnak és családjának, Vancsó Zoltánnak és családjának a sikeres nap szervezéséért és lebonyolításáért.
Valamint segítőiknek és támogatóiknak: Királyhegyes Község Önkormányzatának, a helyi Polgárőrségnek, Csányi Mihálynak, Miklós
Imrének, Kurunczi Mihálynak, Zsurzsucz Csabának, Boros Gábornak,
Antal Károlynak, Katona Istvánnak, Csikota Antalnak, Varga Viktornak,
Miklós Tamásnak, a helyi Nyugdíjas Egyesületnek, Thorstennek, Beke
Ádámnak, Englerné Buvár Teréziának, Daróczi Brigittának, Antal
Ferenc és családjának, Kis Gyulánénak, Vízi Istvánnak, Kurunczi
Emesének, Vancsó Andrásnak, Beke Katalinnak és Beke Mihálynénak.
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a péntekenkénti gyümölcs
adományait.

„Kisbaba, kis pólyásgyerek,
isten hozott, köszöntelek.
Elhagytad az anyaméhet,
kezdődik az emberélet.
Az ember elvész egyedül,
De téged jóság vesz körül,
Gondoskodó, bölcs szeretet
Ez is meleg, pólyás gyerek!
Majd megszokod a levegőt,
A rugdalóztató erőt,
A fényeket és hangokat,
Éhségedet, sírásodat,
A belső és külső zenét
Anyád szemét, apád szemét.
Örömvirág vagy, kisbaba,
köszöntsön az öröm szava:
azé, ki jól imádkozott.
Pólyásgyerek, Isten hozott!”

Boboicsov Jázmin
született: 2012.10.17.
szülei: Kiss Diána és Boboicsov Antal

Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy októberben az állatok világnapja alkalmából kisállat bemutatót tartanak, ahova tanulóink elhozhatják
kedvenc kisállataikat. A rendezvényt az ovisok is szívesen látogatják.

az itt töltött 16 évért, lelkiismeretes munkájáért!

Az idén megcsodálhattak és megbarátkozhattak: pónilovacskával, színes
papagájokkal, aranyhalacskákkal, cicákkal, kutyusokkal, afrikai óriás
csigával, kispipikkel.

Madár Anita tanítónő 1996-tól
tanított a királyhegyesi általános iskolában. Kedves, gyermekeszerető egyénisége valamennyiünkben örökre emlékezetes marad. 2012. szeptemberétől, új munkahelyén
sok sikert, kitartást és boldog
életet kívánunk!
Tanítványai és Munkatársai
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 december 07. 15.00 órától:
Mikulás műsor gyerekeknek a
Művelődési házban
 december 20. 9:00-tól
Nyugdíjas Egyesület Karácsonyi
ünnepsége
 december 21. 15:00 órától:
Falukarácsony a művházban
 december 31. 20:00 órától
Szilveszteri bál a Művelődési
házban

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

december 31-én,
20:00 órai
kezdettel
szilveszteri bálat
rendezünk

Belépő: 1200 Ft
jegyek elővételben
vásárolhatók

zenél:
NOWE – BAND
zenekar

Englerné Búvár
Teréziánál,
Horváth Lajosnénál,
Daróczi Gábornénál

(így tudunk helyet
biztosítani)

december 01-től
20-ig

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