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2014. július 23. - Útfelújítási munkálatok a Jókai utca Templom
mögötti részén.
Befejeződtek községünk belterületén az útfelújítási munkálatok első
szakasza. A lakosság régi vágya teljesült ezzel a beruházással, amit
önkormányzatunk saját erejéből valósított meg. Az anyagi forrást
elsősorban a jól gazdálkodó önkormányzatok számára kiutalt keretből
biztosította. A felújítás során 5 cm vastagságú új burkolat réteget
kapott a Jókai, a Kossuth és a Kis utca legjobban megrongálódott
szakasza, valamint az Ady Endre utca teljes hosszában. A beruházás
összköltsége 25 millió Ft.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a felújított útszakaszokon
fokozottan tartsák be a közlekedési szabályokat, mert az utóbbi időben
egyre gyakrabban találkozunk sebesen száguldozó járművekkel, különös tekintettel az utcákban játszó kisgyermekekre.
Az elkövetkezőkben minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy
folytatása legyen a beruházásnak és a fennmaradó többi útszakaszt is –
aminek elodázása részben a vízmű csatornarendszerének újra vezetékelése volt - minél előbb rendbe hozzuk.
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzata 2014. évben is kapcsolódott az állam közfoglalkoztatási
Startmunka programjához. A mezőgazdasági fóliasátor - évek óta zajló programban 13 főt foglalkoztat folyamatosan. A téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatásban, mint például a zöldségfeldolgozó helyiség kialakítása, gyümölcsfa telepítés – további 5 főt alkalmaz. Ezen időszakasz 2014.06.01-2014.10.31.-ig tart. A mezőgazdasági földutak rendbetételére, belvízmentesítésre 6-6 főt - 2014.08.01. és
2014.12.31. közötti időszakban, kulturális közfoglalkoztatásra
pedig 1 főt alkalmaz 11 hónapon keresztül 2014. szeptembertől.
Horváth Lajos polgármester

A Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei kormányhivatalok
munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „Nyári diákmunka elősegítése
2014” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indított. A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton,
tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal. Önkormányzatunk is élt ezzel a
lehetőséggel és augusztus hónapban 3 középiskolás korú tanulót
foglalkoztattunk a művelődési házban.
Horváth Lajos polgármester

2014. augusztusa, József Attila utca – vízvezeték rendszer
cseréje. A munkálatok szerencsére csak kisebb fennakadást
okoztak a közlekedésben.
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Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
augusztus 18. napján rendkívüli
ülést tartott.
- A Képviselő-testület megválasztotta Királyhegyes Helyi Választási
Bizottságát.
- A testület döntött a belterületi kamerarendszer kivitelezőjéről is. A
kivitelező a Globál Védelem Kft.
(6922 Földeák, Bajcsy-Zsilinszky E.
u. 22/A.)
- A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy együttműködési
megállapodást köt a helyi Polgárőr
Szervezettel.
- Határozat született arról is, hogy
az önkormányzat beiskolázási támogatást nyújt a helyi lakos általános
iskolás gyermekek részére. A támogatás összege 5.000.-Ft/fő.
Benákné Bárdi Ilona
jegyző

A Makó térségében megvalósuló
ivóvízminőség javító program keretében Királyhegyesen 186 milliós
beruházás valósul meg. A fejlesztés
két részből áll: rekonstrukciós (hálózat felújítási) munkálatok illetve technológiai fejlesztés.
A technológiai fejlesztés során a
község egész területén a vízvezeték
rendszer átmosása az elmúlt hetekben
megtörtént. Jelenleg az 5,1 km-es
távvezeték kiépítése van folyamatban
Makó-Rákosra. Így az ott lakók ezen
keresztül kapják majd Királyhegyesről az ivóvizet.
A vízmű jelenlegi területén egy új,
100 m2-es építmény épül fel beépített
tisztító berendezéssel. A jelenlegi
glóbuszt lebontják és helyette új épül,
ami 30 m magas és 100 m3-es lesz.

35 db kamera kerül kihelyezésre a közterületekre. A kamerák lefedik a településen az összes utat, a közintézményeket, a játszóteret,
a sportpályát és öltözőt, a temetőt, a vízművet, a fóliasátort.

Királyhegyes Község belterületén kamerás megfigyelő és
rögzítő rendszer épül ki a közbiztonság javítása érdekében,
belügyminisztériumi pályázaton
elnyert támogatásból. 2900 önkormányzat pályázott, közülük
176 nyert, így Királyhegyes Község Önkormányzata is.
A támogatás összege: 5.914.384.Ft. Kivitelező a földeáki Globál
Védelem Kft. A teljesítés határideje 2014. szeptember 10.
A kamerák rögzítik a felvételeket,
éjjel is „látnak”. Kizárólag a rendőrség tekinthet bele a felvételekbe ha eljárás indul náluk
közterületen történő rongálás
vagy más bűncselekmény felderítése érdekében.
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2014.(VIII.18.) Kt.h. számú határozatával
5.000.-Ft/fő összegű pénzbeli beiskolázási támogatást nyújtott minden Királyhegyesi lakos, általános
iskolába járó gyermek szülei részére, függetlenül attól, hogy a gyermek helybeli, vagy vidéki iskolába
jár. Összesen 53 gyermek részesült támogatásban. Az önkormányzat erre a célra 265.000.-Ft-ot
biztosított az idei költségvetésében. A támogatást augusztus 28-án mindenki megkapta, hogy a
beiskolázás terheit csökkentsük a gyermeket nevelő családok számára.
Horváth Lajos polgármester

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tájékoztatja Királyhegyes településének
lakosságát, hogy 2014. szeptember 6-án, szombaton kommunális hulladék gyűjtésének napján
lomtalanítást végez a város területén.

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a lakosokat,
hogy az elszállításra szánt lomot legkésőbb szeptember 6-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.
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Ezen a napon került megrendezésre községünkben,
immár második alkalommal a Megyejáró Nemzetközi
Fesztivál is. A téren több százan voltak kíváncsiak a
különleges produkciókra. Horváth Lajos polgármester úr
az önkormányzati Hivatal nagytermében fogadta a
három országból érkező 5 kulturális küldöttség vezetőit,
tolmácsaikat és Miklós Károly fesztivál szervezőt.
Fellépő együttesek: Trambali néptánccsoport Észtor-

2014. augusztus 7-én (szombaton) 14:00 órakor a
Hegyesi Dalkör szervezésében kilencedik alkalommal került megrendezésre a helyi Művelődési
Házban Térségi Népzenei Találkozó. A Dalkör
vezetője Horváth Lajosné. Résztvevő népdalkörök:
földeáki Bazsarózsa Nóta és Népdalkör, a makói
Nefelejcs Népdalkör, a hódmezővásárhelyi Pacsirta
Népdalkör, a maroslelei Őszirózsa Népdalkör, az
apátfalvi Kerekes Márton Népdalkör, Citerazenekar
és a házigazda Hegyesi Dalkör. Az együttesek
számtalan régebbi és újabb kori népi dalokkal,
színvonalas előadással örvendeztette meg a hálás
közönséget. A rendezvényt Horváth Lajos polgármester nyitotta meg, aki elismeréssel szólt az amatőr művészeti csoportok önként vállalt közösségi
tevékenységéről, a helyi hagyományok megőrzésére, ápolására tett erőfeszítéseikről.
A Hegyesi Dalkör köszönetet mond támogatóinak,
elsősorban Királyhegyes Község Önkormányzatának a
működési feltételek biztosításáért, és az idei 100 ezer Ftos anyagi hozzájárulásért.
Köszönet a helyi vállalkozóknak anyagi támogatásukért: Daróczi Gábor, Boros Gábor, Zsurzsucz Csaba,
Ménesi Gábor, mezőgazdasági vállalkozóknak és
feleségeiknek, Daróczi Gáborné, Kiss Gyuláné
kereskedőknek, Csikota Antalnénak, Kurunczi Mihály
képviselőnek,, valamint minden kedves vendégnek, akik
belépőt vásároltak, tombola tárgyat ajánlottak fel a
rendezvényen. A vacsora utáni zenét a Nowe-Band
zenekar szolgáltatta.
Köszönet a Hegyesi Dalkör tagjainak helytállásukért!
További sikeres munkát kívánunk!

szágból, Luunjaból, érkezett.2012 februárban kezdte meg működését 7 párossal. Ma 24 táncossal-12
párral rendelkeznek. Siller népzenei csoport Észtországból, Ilmatsaluból, érkezett. A csoport 1989-ben
alakult, Sokféle hazai zenét játszva, olyan hangszereket használnak, mint a hegedű, harmonika,
citera, nagybőgő, és egyéb ritmikus hangszerek.
Metsäkukat néptánccsoport Jõhvikből érkezett.
(Észtországból) Az együttes 1991 novemberében
kezdte meg működését.Őseik Oroszországban éltek,
de próbálják megőrizni és fenntartani hagyományaikat és kultúrájukat.
A Vtáčnik gyermek néptánc együttes Szlovákiból
Prievidza (kiejtve: Privigye) városából érkezett.
A "PROMYKI" Néptánc együttes pedig Lengyelországból, Mazovian tartományból érkeztek.
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Az együtteseket az önkormányzati Hivatal, valamint a
helyi óvoda dolgozói és a Hegyesi Dalkör tagjai
fogadták és patronálták. . A helyszínt a közfoglakoztatásban részt vevők rendezték be, a helyi polgárőrszervezet tagjai pedig biztosították a területet. Az iskola
épületének használatát a tankerületi igazgató asszony
hagyta jóvá.
Köszönet minden közreműködőnek ezért a szép napért!

2014. augusztus 22-23-án az
„Együtt Közösen Királyhegyesért
Egyesület” tagjai feledhetetlen
két napos erdélyi kiránduláson
vettek részt. A történelmi Erdélybe
a „Király-hágón” át léptek be, ami
valaha önálló autonóm terület volt.
A körösfői népi vásár megtekintése után a tordai sóbányába látogattak, amit 1690-ben nyitottak
meg, de ma már leginkább csak
idegenforgalmi látványosság. A
kézzel kivésett hatalmas tárnákat
látva sok fiatalban új értelmet kapott a fizikai munka. Ezután Gyulafehérvárra(képen),
Erdély ősi
történelmi fővárosába érkeztek, az
erdélyi érsekség székhelyére. Erdélyt már a magyar államalapítástól
kezdve innen kormányozták mint
különálló egységet. Püspökségét
Szent István alapította 1009-ben.
Este, Csernakeresztúron szálltak
meg, ahol nagyon szívélyes vendéglátásban volt részük.
A következő nap első állomása
Vajdahunyad (kép) vára, amit 1409
október 18-án kelt oklevelében
Luxemburgi Zsigmond Vajk kenéznek, Hunyadi János apjának adományozta a hunyadi birtokot, amelyről később a család a nevét is
vette. A család ezután építette a
mai vár elődjét, birtokközpontul.

„ Magos” Déva vára volt a kirándulás utolsó hajdani erődítmény,
amit meglátogattak kirándulóink.
Az Egyesület Nagy Jánosné Zsuzsikát, a PROKO Travel munkatársát
bízta meg az utazás szervezésével, aki Dobos Árpád idegenvezetővel
egy tartalmas, színvonalas kirándulást szerzett a 49 fős csoportnak.
Köszönet az Egyesület elnökének, Horváth Lajosnénak és a vezetőségi
tagoknak a szervező munkát, a helyi önkormányzatnak a támogatást.

Csikota Antal vezetésével 25
fő képviselte a helyi polgárőr
szervezetet a XVI. Csongrád
megyei polgárőr napon 2014.
augusztus 16-án, Tiszaszigeten. Batiz István, a Csongrád
Megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetségének elnöke több
polgárőrt is elismerésben részesített, így községünkből
Bringye Jánosné (Antal Bernadett) és Csányi Mihály vehette
át
a
kitüntetést.
Gratulálunk nekik és további
sikeres munkát kívánunk!
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A játszótéri elemek telepítését és az évenkénti
felülvizsgálat költségeit Királyhegyes Község
Önkormányzata vállalta fel.

A helyi általános iskolai
tagintézmény Szülői munkaközössége 2014. február
15-én rendezte meg a hagyományos
Jótékonysági
bálját. Az adományokból, a
belépő és támogatói jegyek
bevételéből az iskolások
udvari szabadidős és sport
tevékenységének eszközparkját kívánták bővíteni.
Ez valósult meg a nyár folyamán az iskola udvarában létesített játszótéri
csúszdás torony és mászókák telepítésével.
Szeptember elsején az itt
tanuló kisdiákok a boldogan vették birtokukba az új
létesítményt.

a Szegedi Tudományegyetemen, okleveles
jogász diplomájának
átvétele alkalmából.
Ez, Gábornak a Rendőrtiszti
Főiskola elvégzése után a
második felsőfokú diplomája

KIRÁLYHEGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Gyermekrajz pályázatot hirdet
címmel
A pályázaton részt vehet minden helyi
5-16 év közötti gyermek saját munkájával, általa
választott technikával.
A beérkezett pályamunkákat díjazzuk és kiállítjuk
a Művelődési Házban
Az idei jótékonysági bál bevételének összegéből bővíteni tudtuk óvodánk, udvarunk játékainak, eszközeinek számát. Ezzel gyermekink örömét, fejlesztését szolgálva. A legnagyobb beruházás az idén a homokozó praktikus és látványos faszerkezetű építménye
volt, melyet Szőke Csaba készített nekünk
jutányos áron, a jótékonyságát, igényes, esztétikus munkáját itt is szeretnénk megköszönni!
A szállításnál és az udvari elhelyezésnél
többen segédkeztek, szülők, nagyszülők,
nagybácsik, közmunkások. Az óvodába nyáron járó gyermekek örömével és mosolyával
szeretném megköszönni mindenkinek, aki
hozzájárult ehhez a nemes tetthez!
Németh Angéla óvodai tagintézmény vezető

Beadási határidő: 2014. szeptember 23.
Eredményhirdetés október 04. 10:00 óra a
falurendezvény színpadán.
Érdeklődni Englerné Buvár Teréziánál.

2014. október 18.-án
A helyszínen egész nap: szabadfőzési
lehetőség, büfé, tombola
20:00 órától: zenés, táncos lovasnapi zártkörű est
a művelődési házban
A rendezvény lebonyolításához segítséget,
támogatást és felajánlásokat szívesen veszünk!
Érdelődni: Daróczi Gábornénál (06306394115)
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Haizer Róbert András
született: 2014. 07.21.
Szülei: Gera Angéla, Haizer András
Halász Bella Zoé
született: 2014. 08.24.
Szülei: Haizer Mária, Halász Gábor
„Nagyon friss az élmény,
alighogy születtem,
Anyukám, apukám
írjatok helyettem.
Ne sokat,csak annyit:
eggyel több a létszám,
Hogyha szeretni kell,
számítsatok énrám!

Azért mert szerettek
jöttem a világra,
Lettem új fénycsillag,
szülők boldogsága.
Szeressetek mindíg
ilyen szeretettel,
A kincsetek vagyok,
pici kincs, de ember!”

Kiss Virág
született: 2014. 07.25.
Szülei: Katona Gabriella, Kiss Gábor

A Kis utcában felújításra kerülő épület hamarosan elkészül, és a továbbiakban zöldséggyümölcs feldolgozó üzemként funkcionál.
Ezzel párhuzamosan a Tudásklaszter Nonprofit
Kft. TÁMOP 1.4.3-12/1-2012-0072 számú projektje keretében zöldség-gyümölcs feldolgozó
képzés indult augusztus elején. Az OKJ-s tanfolyamot 15 helyi és makói hölgy kezdte el. A
várható befejezés október közepe.
Az üzem bemutató kertje is szépen fejlődik
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AZ OKTÓBER 4-I
FŐZŐVERSENYRE
jelentkezni lehet:
2014. október 3-ig a
Hivatalban
Mindenki a hozott
anyagból főz!

A termékbemutató időpontja:

2014. október 4-e szombat
Helyszín: Királyhegyes, Művelődési ház

Rendezvényünkön ingyenes kiállítási lehetőséget biztosítunk
azon helyi vagy térségi termék előállítóiknak, akik részt
kívánnak venni.
Jelentkezni lehet: Horváth Lajos polgármesternél 09.23-ig.

A kategóriákat a
jelentkezés alapján
jelöljük ki.
A helyezéseket zsűri
bírálja el 12,00 órakor.

A Maros-völgyi LEADER Egyesület, és
Királyhegyes Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja a falu lakosságát
közös rendezvényére

09:00 óra: Térzene Deák Sándor
vezetésével Makói Fúvószenekar
09:45 óra: Helyi termékbemutató
Vállalkozók kiállításának megnyitója
10:00 óra: Ünnepélyes megnyitó a
szabadtéri színpadon

13:30 óra: Szabadtéri műsorok
- Deák Sándor fúvószenekara
- Maros Néptánc együttes
16: 00 óra: Pataky Attila műsora
17:00 óra : MA-ROCK ifjúsági
zenekar koncertje
19:00 óra: Premier zenekar – élő
koncert (szabadtéren)

Újszülöttek köszöntése
Házassági évfordulósok köszöntése
„Az én falum” képzőművészeti pályázat
eredményhirdetése
Közreműködők: helyi gyermek csoportok,
Hegyesi Dalkör, fúvószenekar

Egész nap: kiállítások megtekintése,
kispályás labdarugó mérkőzések, büfé,
euro-jumping, óriás csúszda, élő csocso

12:00 óra: Főzőverseny zsűrizése

„A rendezvény programjainak megtekintése díjtalan”

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