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Nem mindennapi eseménynek lehettünk tanúi 2013. augusztus 2-án,
amikor is közel 200 külföldi vendég
lepte el főterünket, a községünkben
megrendezésre kerülő, 12. Nemzetközi Megyejáró Fesztivál alkalmából.
Horváth Lajos polgármester úr az
önkormányzati Hivatal nagytermében
fogadta a négy országból érkező
kulturális küldöttség vezetőit, tolmácsaikat és Miklós Károly fesztivál
szervezőt.
Fellépő együttesek:
Lagunt eta maita Néptánc Együttes
Dél-Franciaországból PAU városából
érkezett, állandó résztvevői a tradicionális Dél-Franciaországi fesztiváloknak. KUD Rakalj néptánc együttes tagjai pedig a horvátországi

Rakaljból, Isztria délkeleti részén,
található faluból érkeztek. Poloda Horváth Lajos polgármester és François Challet, a francia-Bask Lagunt eta
Piigad Néptánc csoport Észtország
délkeleti szegletében él, akiket setonal hívnak. Helgerid Néptánc Együttes műsorában hagyományos és saját
kreációs észt táncokat, mutatott be.
Rüblikud Néptánc Együttes – Észtországból. A csoport részt vett az
országos 2011-es Tallinn-i dal -és
táncfesztiválon, és a korosztályában
az első díjat hozta el.
Kozianie Néptánc Együttes – Lengyelországból, Kozy városából. A
csoport 27 tagot számlál. Nagyon sok
fellépést tudhatnak maguk mögött
Lengyelországban és külföldön is.
Az együtteseket a Hegyesi Dalkör
tagjai, valamint a helyi intézmények
dolgozói fogadták. A helyszínt a köz
foglakozatásban részt vevők alakították ki a helyi polgárőr-szervezet
tagjai pedig biztosították a területet.
További képek a honlapunkon.

maita Néptánc és Dal Együttes vezetője. Háttérben az észt néptáncosok.

Az együttesek a hagyományok megőrzése érdekében tradíciókat követő
népviseletben adták elő táncaikat. Hitelesen mutatták be, hogy valaha

hogyan éreztek a népeik és hogyan is éltek.

Francia, lengyel, lett és
horvát vendégeink
voltak.
Tájékoztató a képviselő testület döntéseiről
Paradicsom szezon az
önkormányzat
kertészetében
Látványosan épül az
M43-as autópálya
határunkban.
Elkezdődött a 2013/14es tanév
Új vezetők az
intézmények élén.
Országjárás elérhető
áron
Térségi Nyugdíjas
Találkozó
községünkben.
„Tudásklaszter” hírei
Megszülettünk!
Nyári szünidei
programok
Lomtalanítás
szeptember 26.
II. Lovasnap
szeptember 28.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.
június 27. napján soros ülést tartott.
A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta és elfogadta a testület a tagintézményként működő
helyi óvoda egy évi munkájáról szóló beszámolót. Ezen az ülésen
számolt be a szintén tagintézményt működő helyi általános iskola is a
tanévben végzett munkáról. A Képviselő-testület megköszönte mindkét
intézmény munkatársainak a településünkön végzett színvonalas munkájukat, a települési rendezvényeken a közösség érdekében végzett
tevékenységüket.
- Napirenden szerepelt a Közösségi színtér (Művelődési Ház)
működéséről szóló beszámoló is. A Képviselő-testület a beszámolót
elfogadta és megköszönte az intézmény vezetőjének a falu közössége
érdekében végzett lelkiismeretes, önzetlen munkáját.
- Az előterjesztések keretében elfogadta a Képviselő-testület a
Csanádpalotai székhelyű Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás
Szolgáltatási Intézményi Társulás megszüntetését, mivel a feladat
ellátására korábbi döntése szerint új társulást hozott létre.
- A testület egyhangúlag támogatta a helyi kisiskolás gyermekek
úszásoktatását. A költségekhez az önkormányzat 56 ezer Ft-al járult
hozzá. Hét gyermek vett részt az úszótanfolyamon.
- A testület módosította az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályiról szóló 3/2012.(II.28.) önkormányzati
rendeletét.
- A jogszabályok változása miatt új rendelet került megalkotásra a
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról.
- A rezsicsökkentés következményeként módosításra került a
települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló helyi
rendelet, csökkent a szolgáltatás díja.
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.
július 25. napján rendkívüli ülést tartott.
A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nagyéri nyári tábor
működéséhez 10.000.-Ft támogatást biztosított a testület. Emellett az
önkormányzat a közmunkaprogramban termelt terményekkel (paprika,
uborka, csemegekukorica) is hozzájárult a gyermekek ellátásához.
Királyhegyesről 3 gyermek vett részt a táborban.
- A Képviselő-testület rendeletet alkotott a közterületek elnevezésének szabályiról. A rendelet alapján a testület szeptemberben fog
döntést hozni a Lenin utca és a Felszabadulás utca átnevezéséről a
korábban lefolytatott lakossági fórumokon kialakult lakossági
véleménynek megfelelően.
- A testület zárt ülésen véleményezte a Napsugár Óvoda csanádpalotai intézményvezetői álláshelyre benyújtott pályázatot. A kiírásra
egyetlen érvényes pályázat érkezett, a testület a pályázót támogatta. A
helyi óvoda vezetői álláshelyére két pályázat érkezett, közülük egy
volt érvényes. A testület ezt a pályázatot nem támogatta. Az üres
álláshely óvónő felvételével betöltésre kerül, aki megbízás alapját
átmeneti időre ellátja majd a vezetői feladatokat.
Benákné Bárdi Ilona jegyző
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A levegős, jól szellőzött növényállomány és a kötődés elősegítése miatt
nagyon fontos technológiai munkafolyamat a kacsozás, a száraz levelek
eltávolítása, és a megfelelő páratartalom állandó szinten tartása.

Lassan rá sem ismerünk a kápolnai útkereszteződésünkre. Az
M43-as autópálya nyomvonalának építése szinte teljesen átalakította a térség megszokott
látképét. Makót és az országhatárt összekötő 23,1 kilométeres
szakasz a tervek szerint 2014
szeptemberére épül meg. Az
M43-as autópálya új kétszer
kétsávos, burkolt leállósávos
szakaszán három csomópont – az
egyik a Kápolnánál - és két vasúti
felüljáró épül. Értesüléseink
szerint az új útszakaszon két
pihenő is létesül.

Az önkormányzati kertészetben már túl vannak a zöldbab,
vöröshagyma, uborka, burgonya betakarításán. Csemege
kukoricából is jócskán termett, amiből a nemzetközi
néptánc fesztiválon résztvevőket is vendégül láttak.
Az önkormányzat a kertészetében megtermelt zöldség félékkel támogatta még többek
között a Csanádpalotai Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő központ munkatársai
által szervezett nagyéri gyermektábor élelmezését, ahol királyhegyesi gyermekek is részt
vettek.
A fólia sátor alatt több mázsa
paradicsom és paprika vár még
betakarításra. Amint elkezdődik a tanév a helyi óvodások és
iskolások is rendszeresen részesülnek a termésből.

Addig amíg elkészül a felüljáró új útvonalat építettek ki a
munkaterület elkerülésére.

FOKOZOTT FIGYELMET!!! Az autópálya építésével nagymértékben megnőtt településünk átmenő forgalma, főleg a teherautók, nehéz gépjárművek száma növekszik napról
napra községünk főútján. Felhívjuk lakosaink figyelmét a közlekedési szabályok fokozott
betartására, elsősorban a kerékpáros és gyalogos közlekedők fegyelmezettebb, körültekintőbb magatartására. Különös tekintettel a tanévkezdésre, az óvodába, iskolába járó
gyermekek szülői felügyeletének biztosítására. Ne várjuk meg míg baj történik!
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Farkas Éva
tankerületi Igazgató

Kincses Tímea
iskola Igazgató

2013. január 01-től iskolánk állami
fenntartója:
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) Makói Tankerület
igazgatója: Farkas Éva
munkatársai:
Dr. Debrey Attila tanügyigazgatási
referens,
Barna Gábor tanügyigazgatási referens,
Vargáné Nagy Éva pénzügyi referens,
Szabóné Józó Erika pénzügyi referens,
Banyó Zoltán műszaki ügyintéző,
Tóthné Náfrádi Anett titkársági referens
címe: Makó, Posta u. 4-6. (0662510144)

Kincses Tímea ez év augusztus 21-én
vette át Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkártól a Makói
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5 évre szóló
vezetői megbízását. Igazgatása alá
tartozik a makói Almási, Bartók - a
hozzákapcsolódó művészeti iskola valamint a királyhegyesi és a nagyéri
tagintézmények. Kincses Tímea a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főis-

A helyi általános iskolai tagintézmény 25 fős tanulói létszámmal kezdte meg a 2013/14-es
tanévet. Továbbra is összevont
osztályként, csoportbontásban folyik a tanítás. Tanítók: Kádárné
Kovács Edit tagintézmény vezető,
Berceliné Rácz Andrea és Englerné Buvár Terézia. Néhány változás a szervezési formában:

A KLIK Makói Tankerülethez tartozó
köznevelési intézmények: Makói József
Attila Gimnázium, Makói Általános
Iskola (Bartók, Almási) királyhegyesi,
nagyéri tagintézmények, az apátfalvi,
kiszombori, maroslelei, csanádpalotai és
pitvarosi - hozzátartozó csanádalberti,
ambrózfalvi - általános iskolák, valamint
két többcélú intézmény, mely utóbbiak
keretein belül két alapfokú művészeti
iskola és egy pedagógia szakszolgálat
működik. Valamennyi nevelési-oktatási
intézmény esetében mind a fenntartói,
mind a működtetői (gazdasági és szakmai) feladatokat a tankerület látja el.

kolán szerzett diplomát. 15 éven át
tanított az Almási iskolában magyartörténelem szakos tanárként. Hat éven át
vezette a KERI tagintézményt. Vezető
szakértőként dolgozott a tanfelügyelői
rendszer bevezetését megelőző országos
próbamérésben Korábban az 1000 Mester TISZK minőség-irányítási vezetőjeként is letette névjegyét.
Munkájához sok sikert és kitartást, eredményekben gazdag tanévet kívánunk!

A köznevelési törvény értelmében 2013. szeptember 1-től az általános iskolákban a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási
időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások
legalább tizenhat óráig tartsanak. A helyi iskolánkban is olyan iskolaszervezési forma került bevezetésre, amelyben a tanórai és egyéb foglalkozások du.16 óráig, egyenletesen lesznek szétosztva.
Lényeges elme, hogy a hagyományos értelemben vett házi feladatot,
azzal a szaktanárral oldják meg a tanulók, aki a délelőtti tanítási órát
is tartja. Így hatékonyabb lesz a délutáni tanulás. Házi feladatot nem
visznek haza a diákok, de még az iskolatáskát is csak hétvégén.
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Helyi óvodánk továbbra is a
Csanádpalotai Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény tagintézményekent működik.

Az elmúlt tanévben olyan óvónő
párostól köszöntünk el, akik 1995
és 2011.év közötti időszakban,
azaz 16 éven keresztül gondoskodtak községünk óvodáskorú
gyermekeinek neveléséről, oktatásáról. Stranszky Jánosné, Kati néninek az előző számunkban köszöntük meg az itt eltöltött 19 év
munkásságát nyugdíjazása alkalmából.
Szabó Lászlóné, Gitti néninek pedig 25 év szolgálati időért jár köszönet amit a helyi óvodánkban
illetve néhány évet a községi hivatalban töltött.

A csanádpalotai székhelyű
köznevelési intézménynek ez
év augusztusától szintén új
vezetője van Verébné Sulyok
Éva személyében. A helyi képviselő-testület is véleményezte
és támogatta a közel 30 éves
gyakorlattal és közoktatás vezetői képesítéssel rendelkező
óvónő kinevezését.
A helyi tagóvodai intézményünk 28 fős gyermeklétszámmal kezdte meg az idei tanévet,
akik nagy izgalommal várták
az új óvó néni érkezését, hiszen a megszokott óvónő párost egy új váltja fel szeptember 2-tól. Daduska továbbra is Görbéné Ménesi Mária.

Az új óvónő páros: Kissné Katona
Gabriella helyi lakos, aki már az elmúlt tanévben is bizonyította rátermettségét, és az újonnan kinevezett
Németh Angéla, aki 24 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 2013.
szeptember 1.-től megbízást kapott
átmeneti időre a helyi óvoda vezetői
feladatainak ellátására. Az óvodapedagógusi főiskolai végzettsége mellett gyógytestnevelési és sportoktatői szakvizsgát is tett. Angéla Makóról jár községünk óvodájába.
Kívánjuk nekik, hogy olyan hosszú
és gyümölcsöző legyen közös munkájuk, mint az előző párosnak!

Az „Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület” (EKKE),
a helyi közművelődési egységeink - Művelődési Ház és a
Könyvtár közreműködésével - ez évtől országjáró túrákat
szervez. Céljuk elsősorban felkeresni az ország nevezetességeit, közös kirándulási élményeket szerezni és
mindezt elérhető áron, gondolván a családok nehéz anyagi körülményeire is. A programokra bárki jelentkezhet.
Az első állomás Debrecen volt, augusztus 20-án. A 38 fős
kirándulócsoport megtekintette a Szent István király ünnepére rendezett 44. virágkarneváli menetet. Ezután a karneváli
bazársoron próbáltak eligazodni, majd Debrecen főterével
ismerkedtek meg. Itt található a kéttornyú református nagytemplom, a város legjellegzetesebb épülete., amit történelme
tett igazán híressé. 1849. április 14-én Kossuth Lajos itt olvasta fel a Függetlenségi Nyilatkozatot. A kiránduló csoport
élményekkel és újabb tapasztalatokkal érkezett haza. Kérjük
továbbra is kísérjék figyelemmel programajánlataikat!
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Augusztus 2-án (pénteken) Térségi Nyugdíjas
Találkozót szervezett a helyi Nyugdíjas Egyesület
vezetősége a Művelődési Házban. Makó és Térségből
11 nyugdíjas klub/egyesület képviseltette magát a
rendezvényen, mintegy 70 fővel. Makóról a belvárosi,
újvárosi, és vertántelepi Nyugdíjas Klubok. Csanádpalotáról az Idősek Klubja. A csanádalberti, ambrózfalvi, pitvarosi, kövegyi, maroslelei, Nyugdíjas
Klubok, valamint a helyi nyugdíjas egyesületi tagok
közül 45-en. A vendégek, ékezésük után megtekintették a községben vendégszereplő francia, lengyel,
észt és horvát néptáncegyüttesek 17:30 órakor kezdődő
szabadtéri műsorát, majd átvonultak a helyi művelődési házba, ahol már terített asztalok várták őket.
Tamasi Antal, a helyi egyesület elnöke nyitotta meg

a találkozót és köszöntötte az egybegyűlteket, majd
Horváth Lajos, községünk polgármestere köszöntötte
a térségi vendégeket. Ezután az egyesületek, klubok
köszönték meg a meghívást és adták át ajándékaikat
a házigazda elnöknek. A rendezvényen meghívott
vendégként részt vett még Virágh Istvánné és Urbán
Istvánné, Miklós Imre alpolgármester, Horváth Lajosné képviselő asszony, Kurunczi Mihály képviselő,
Vízi István, Török József, Kispál Antal, Zsurzsucz
Csaba, Boros Gábor, Daróczi Gábor és Ludányi
Mihály mezőgazdasági vállalkozók, valamint Kiss
Gyuláné, Daróczi Gáborné kereskedők, akik
anyagilag szponzorálják az egyesületet.
A többfogásos vacsora után élőzenével, tánccal és
jókedvvel fejezték be a hangulatos délutánt, estét.

Nemzetközi Néptánc Fesztivált és találkozót szerveztek Királyhegyesen 2013. augusztus 2-án. A Tudásklaszter
Nonprofit Kft. Tradicionális Értékek – Látható Eredmények című pályázat munkatársai ebből az alkalomból
szabadtéri programokkal várták a kicsiket és a nagyobbakat is egyaránt. A projekt megvalósítói több céljukat
is elérték azon a napsütéses délutánon, megismerték a királyhegyesieket, közvetlenebb kapcsolatot alakítottak
ki, népszerűsítették a jelenleg felújítás alatt álló Termelőiskolát és új jelentkezőket is sikerült toborozni.
A gyermekek több foglalkozás közül is választhattak. A
bátrabbak pónin lovagoltak, az ügyesebbek kézműveskedtek
(gyöngyfűzés, rajzolás, színezés, festés, stb.), többen vidám
arcfestéssel távoztak (egyes szülők szerint még másnap is a
kicsiken maradt az előző délután nyoma), a projektre
vonatkozó kérdőív kitöltői pedig lufikarddal, lufikutyával és
egyéb lufi figurákkal távoztak. A gyermekek foglalkoztatását és szórakoztatását a Kárpát-medencei Fiatalokért
Egyesület (Kafe) önkéntesei tették felejthetetlenné.
Egy helyszínen kihelyezett gyűjtőládában várták a helyiek
kedvenc fokhagymából készült ételeinek elkészítési módját a
mentorok. Nagyon sok recept érkezett, de még mindig
küldhetik a tájra jellemző finomságok elkészítésének titkait.
A beérkezett recepteket továbbra is gyűjtik, hamarosan füzet
vagy könyv formájában szeretnék sokszorosítani. Nagyon
sokan érdeklődtek a Bácsflóra Termelőiskola mazsoláshagymás, sütőtökös-sárgarépás-borsos és almás-fahéjas
lekvárjai iránt, szívesen kóstolták ezeket a különleges ízeket.
A királyhegyesi ingyenes képzések (tréningek, zöldség-és
gyümölcstermesztő, zöldség-és gyümölcsfeldolgozó, kerti
munkás, tradicionális feldolgozási ismeretek tanfolyamok)
hamarosan kezdődnek, de jelentkezni még mindig lehet.
Olyan nőket várnak, akik munkanélküliek, gyesen/gyeden
vannak, nem rendelkeznek szakmával, alacsony iskolai
végzettségük van, és szívesen szereznének mezőgazdasági
területen szakmai képesítést. (További információ a
www.facebook.com/KiralyhegyesTet oldalon található.)
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Szalma Blanka Zoé
született: 2013. július 18.
Szülei: Jani Lilla – Szalma Krisztián

Farkas Amanda Erika
született: 2013. július 17.
Szülei: Lázár Erika– Farkas Csaba

A felelős szülők elismerik és jól
tudják, hogy manapság gyermekeik egészséges, testi fejlődésének
egyik elengedhetetlen eleme az
úszás. A vakáció ideje alatt a helyi művelődési ház által szervezett
úszótanfolyam hasznos szabadidős
elfoglaltságot biztosított több kis
gyermek számára. A tanfolyami
költségek enyhítésére a községi
önkormányzat képviselő-testülete
a helyi általános iskolába járó, leendő második és harmadik osztályos tanulói számára személyenként 8.000 Ft-os hozzájárulást
szavazott meg. Ezzel a lehetőséggel hét szülő élt, akik gyermekeiknek így hasznos és élményteli
szünidei programot szereztek.
Az úszás már egészen kiskorban elkezdhető. 3-4 hónapos kortól már érdemes babaúszáson részt venni a gyermekkel,
mert nagyon jó képességfejlesztő és kiváló alapot nyújt a későbbi úszó tanfolyamokhoz. Az úszás egy speciális
mozgásforma, mely megmozgat minden izomcsoportot, anélkül, hogy nagymértékben megterhelné az ízületeket. Közben kiválóan fejleszti az állóképességet, de erőfejlesztő hatása sem elhanyagolható. Gyermekkorban nagyon fontos
szerepe van az úszásnak a gerincferdülés és egyéb gerincproblémák kezelésében.
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A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tájékoztatja Királyhegyes településének
lakosságát, hogy 2013 Szeptember 26-án csütörtökön kommunális hulladék gyűjtésének napján
lomtalanítást végez a város területén.

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a lakosokat,
hogy az elszállításra szánt lomot legkésőbb szeptember 26-án 6 óráig
helyezzék ki az ingatlan elé úgy, hogy az ne akadályozza a közlekedést.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (pl.
nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rongy, edény,
eszköz stb.) A későn kihelyezett hulladékok, valamint az építési törmelékek, komposztálható
hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minősülő hulladékok (pl. akkumulátorok, vegyszerek, üzem- és
kenőanyagok, gépjármű kerékköpenyek stb.) elszállítása nem áll módunkban.
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

Augusztus 20-án a királyhegyesiek bővelkedtek kirándulási
programokban, hiszen ezen a
napon lehetőségük nyílt iskolai
szervezés keretében Ópusztaszerre is ellátogatni. A 17 fős
csoport részt vett a történelmi
Emlékpark programjain, ami ezen a napon ingyenesen voltak
látogathatók. Így a híres Feszty
Árpád festette Honfoglalás című
körképet is megtekintették, majd
különböző hagyományőrző lovasbemutatóknak lehettek tanui.

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

Programok:
10:00 órától Fogathajtó verseny a Daróczi Tanyán
kb.16:00 óra: Eredményhirdetés
A helyszínen egész nap: szabadfőzési lehetőség,
büfé, tombola
20:00 órától: zenés, táncos lovasnapi zártkörű est
a művelődési házban
zene: Nowe-band
A rendezvény lebonyolításához segítséget,
támogatást és felajánlásokat szívesen veszünk!
Érdelődni: Daróczi Gábornénál (06306394115)

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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