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Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az október 12-i önkormányzati választásokon
szavazataikkal elismerték eddigi munkásságomat, a falu érdekében tett intézkedéseimet és
ismét felhatalmaztak arra, hogy folytassam tevékenységemet. Megnyugtató érzés, hogy a
községünkben élő felnőtt lakosság nagyobb része reálisan látja lehetőségeink határait és
nem ad helyt megalapozatlan, minden szakmai tudást nélkülöző elképzeléseknek, amik
településünket a leépülés felé sodorhatná. Továbbra is a kiegyensúlyozott, megfontolt
községi irányításra törekszem, egy stabil intézményi háttérrel, térségi és magasabb szintű
együttműködéssel, valamint az Önök segítségével. Ehhez kívánok erőt, kitartást és sikeres
elkövetkező öt évet!
Horváth Lajos polgármester

Az újonnan megválasztott helyi
önkormányzati
tisztségviselők:
polgármester:
Horváth Lajos
alpolgármester:
Miklós Imre
képviselők:
Horváth Lajosné
Farkas Beáta
Katona István
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. október 22. napján tartotta alakuló
ülését. A megalakult képviselő-testület számos, a működéséhez fontos döntést hozott: elfogadta a polgármester programját. Megválasztotta a település alpolgármesterét Miklós Imre személyében.

Döntött a Településfejlesztési és Szociális Bizottság létrehozásáról. Elnöke: Horváth Lajosné, tagjai: Farkas Beáta és Herzsán Zsolt Attila
Elfogadta az önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Benákné Bárdi Ilona jegyző

Királyhegyes Község Helyi Választási Bizottsága a 2014.
október 12. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményéről az
alábbiak szerint ad tájékoztatást:
Helyi önkormányzati polgármester jelöltek:
1 Horváth Lajos független jelölt
211 szavazat
2 Mátó Imre független jelölt
123 szavazat
Helyi önkormányzati egyéni listás képviselő jelöltek:
1. Horváth Lajosné
179 szavazat
2. Katona István
170 szavazat
3. Miklós Imre
167 szavazat
4. Farkas Beáta
158 szavazat
5. Herzsán Zsolt Attila
6. Budai Róbert Csaba
7. Varga Viktor
8. Dávid József
9. Nagy Sándor Zoltán
10. Beleznai Péter

134 szavazat
109 szavazat
91 szavazat
38 szavazat
29 szavazat
24 szavazat

A 2014. év október 12-i
önkormányzati
választásokon a
Helyi Választási Iroda (HVI)
vezető: Benákné Bárdi Ilona
vezetőhelyettes:
Oláh-Wébel Csilla
tag: Szirbik Sándorné
Helyi Választási Bizottság(HVB)
összetétele volt:
elnök: Lakatos Lajos
elnökhelyettes: Kávai Anikó
tag: Kocsis Irén
001. számú szavazókör
Királyhegyes, Jókai u. 38.
szavazatszámláló bizottság tagjai
elnök: Beke Katalin
elnökhelyettes: Ifj. Antal Ferenc
tag: Varga Mihályné

Királyhegyes, 2014. október 12.
Lakatos Lajos
HVB elnöke
Királyhegyes község megválasztott polgármestere – a helyi
önkormányzati képviselők- és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdés alapján – a
legtöbb érvényes szavazatot szerző Horváth Lajos független
jelölt.
Királyhegyes községben az egyéni listán megválasztott helyi
önkormányzati képviselő-testület tagjai a megválasztható 4
képviselők száma szerint a legtöbb szavazatot elérő jelöltek
kapták meg.
A helyi önkormányzati választásokon való részvételi arány
községünkben 61,2 % -os volt.

Megbízott tagok:
Sarró Mihály, Beke Jánosné,
Mátóné Farkas Karolina
002. számú szavazókör
Királyhegyes-Csikóspuszta,
Fő utca 14.
szavazatszámláló bizottság tagjai
elnök: Kovács János
elnök helyettes: Farkas János
tag: Ménesi Jánosné
tag: Esser Ágnes
Megbízott tag:
Kurunczi Erzsébet

1994-től az idei választásokig, 20 éven keresztül volt a Királyhegyes Községi
Önkormányzat képviselő-testületének tagja. Gyakran vállalt társadalmi munkát,
személyszállítással és adományokkal segítette a helyi Nyugdíjas Klub Egyesület
és a Hegyesi Dalkör működését. Falurendezvényeken is részt vett és egyéb
szállítmányozási feladatokat is felvállalt. Az idei önkormányzati választásokon,
az utóbbi időkben felmerülő egészségügyi problémái miatt nem indult.
Köszönet sok éves képviselői munkájáért, jó egészséget és további boldog
életet kívánunk családja körében!
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A miniszter szerint Királyhegyes jó példa, hogy egy 700 fős településen megfelelő irányítással, jó gondolkodással, támogató civil
háttérrel, élhető körülményeket lehet teremteni. Végezetül az október 12-i választásokra is kitért és jó szívvel ajánlotta a helyiek figyelmébe Horváth Lajos polgármestert, akit a jövőben is támogat.

2014. október 4-én, községi rendezvényünkön Dr Lázár János országgyűlési képviselőnk, a Miniszterelnökséget vezető miniszter köszöntötte a megjelenteket.
Lázár János elsőként megköszönte a királyhegyesiek bizalmát, hiszen az áprilisi országgyűlési képviselő választásokon a körzetben a
legtöbb szavazati arányt kapta az
itt élőktől. A politikus kijelentette:
a magyar kormány számára megtisztelő lehetőség, hogy támogathatja a királyhegyesiek törekvéseit
és a megkezdett munkát a következő időszakban is folytatják.
Gratulált a községi térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez, amelyre 6 millió Ft-ot nyert a falu. Lázár
János megjegyezte, 2200 település
közül 177 nyert ezen a pályázaton,
melyek között Királyhegyes is ott
van, ami elismerést érdemel.

10 óra 30 perckor a település polgármestere
köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a
színvonalas Helyi termék kiállítást, melyet
egész nap megtekinthettek a látogatók. A szépen kialakított standokon megjelent többek
között a királyhegyesi Green Land Kft., illetve
Boros Gábor is a fokhagymájával, vörös- illetve lila-hagymájával, de részt vett a kiállításon
a szintén királyhegyesi székhelyű Vizi István
zöldség-termelő-, feldolgozó vállalkozó is. A
nap leglátványosabb bemutatkozója a makórákosi Dani János juhtenyésztő volt, aki a juhsajtok, juhgomolya kóstoltatása mellett juhász
és kolompkiállítással emelte a rendezvény fényét. De bemutatkozott Beke Mihályné helyi
lakos lekvárjaival, befőttjeivel. Kiss Diana
helyben készített tehéntej alapú különféle ízesített sajtokkal, Dinnyés Sándorné óriás fözőtökkel, Oláh József makói méhészetéből szár- Külön érdekesség volt a kiállítók között a helyi közmunkában
mazó édes mézekkel, valamint a tótkomlósi megtermelt zöldségek-gyümölcsök kiállítása, ami jól mutatta a
Rózsa Fürdő prezentálta szolgáltatásait.
településen működő közmunkaprogram jelentőségét.
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A falunapi megnyitó előtt Horváth Lajos
polgármester és Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter átvágta azt
a szalagot, amellyel átadták a 25 millió
forintból megújult belterületi utakat a
lakosságnak. A település első embere
hangsúlyozta, 10 millió forintot azért
kapott a község, mert nem volt hiánya,
10 milliót Lázár János lobbizott ki, valamint a falu is hozzá tudott tenni 5 millió önerőt és így újult meg 7000 négyzetméter út Királyhegyesen. Olyan elhasználódott gyűjtő utakat újítottak fel,
melyek 30-40 éve épültek.

Horváth Lajos polgármester ezen a
napon Királyhegyesért, sok éves
közösségi munkájukért kitüntetéseket
adott át Tamasi Antalnak a helyi
Nyugdíjas Egyesület vezetőjének,
Horváth Lajosnénak az EKKE és a
Hegyesi Dalkör vezetőjének, Csikota
Antalnak a helyi Polgárőr Szervezet
vezetőjének, Daróczi Gábornénak a
Lovas-napok megszervezéséért, Busáné Dr Dobó Magdolnának a
községi Egészségnapok megszervezéséért, Kávai Anikónak az óvodai,
Szabóné Császár Évának az iskolai
szülői munka-közösség vezetőinek,
Stranszky Jánosnénak a „Királyhegyesért Közalapítvány” vezetőjének, Vizi István és Boros Gábor mezőgazdasági
vállalkozóknak a falu lakosságának nagyarányú foglalkoztatásáért és Radvánszky István gyógyszerésznek.

A falunapi rendezvényt színesítette (és ízesítette) a
szabadtéri főzőverseny is. Az elkészült ételeket hárman
zsűrizték: Palicz András Makó város rendőrkapitánya,
Busáné dr Dobó Magdolna háziorvos és Stranszky
János hivatásos szakács. Valamennyien azon a véleményen voltak, hogy nemcsak változatos, de ízletes
ételek készültek, így nagyon nehéz volt a sorrendet
megállapítani. Végül mégis megszületett a döntés, amit a zsűri elnöke hirdetett ki a szabadtéri színpadon.
Első helyezett Németh Róbert és csapatának birkapörköltje, második helyezett a Királyhegyesi Földtulajdonosok Vadásztársaságának őzpörköltje és harmadik
helyezett Németh György pacal pörkölt csülökkel elnevezésű remekműve lett. Különdíjas az egyetlen női csapat Antal Ferencné és Bringye Jánosné halászléje lett.
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Hagyomány községünk Falunapján az újszülöttek és a házassági évfordulósok köszöntése.
Az idén 5 újszülöttet, Kozma Kristófot, Filipkó Maximilánt, Kiss Virágot, Haizer Róbertet,
Halász Bella Zoét köszöntötte és 10 ezer Ft-os
babakötvényt adott át szüleiknek Horváth
Lajos polgármester. 50. házassági évfordulójuk alkalmából Benákné Bárdi Ilona jegyző
asszony köszöntötte Suhajda Mihályt és Sarró
Ilonát, Nagy Jánost és Csécsi Irént, Suhajda
Jánost és Farkas Erzsébetet, Keresztúri Józsefet és Batik Erzsébetet. A Hegyesi Dalkör
vidám dalcsokorral kedveskedett az ünnepelteknek és közösen elénekelték az „Ez a
föld az enyém, itt élt az apám” kezdetű dalt.

A Királyhegyes Községi Önkormányzat által kiírt
„Az én falum” című gyermekrajz pályázat zsűritagjai, Kincses Tímea (lsd. a képen) a Makói Általános Iskola intézményvezetője és Molnárné Bárdi
Andrea rajz szakos tanár egybehangzó véleménye
alapján a következő sorrend született. III. helyezést ért el Bácsalmási Norbert 8. o. tanuló, vele
holtversenyben szintén harmadik helyezést ért
Horváth Viktor 2.o. tanuló. II. helyezést ért el
Tóth Molli Boglárka 2. o. tanuló, vele holtversenyben szintén második helyezést ért el Suhajda
Evelin nagycsoportos óvodás. A zsűri I. helyezettként Görbe Zsófi középiskolás tanulót nevezte
meg, aki azonban visszalépett a versenytől és
ezzel nagylelkűen esélyt adott fiatalabb pályázónak, Szabó Hunor( lsd. képen) 3.o. tanulónak,
hogy elnyerhesse a fődíjat, egy TABLETET.

A kispályás labdarúgó tornára 8 csapat adta le
nevezését, akik két csoportba lettek sorsolva, és
kétszer tíz perces találkozókon dőlt el, hogy kik
lesznek a csoportokból az első két helyen
továbbjutók. A csapatok Makóról, Kiszomborról,
Apátfalváról és Marosleléről érkeztek, valamint 3
helybeli is. Játékvezető Hajdu Szilárd tanár úr volt,
akinek köszönet és elismerés munkájáért!
Helyezések: 1. Olympic (Kiszombor) 2. Aranycsapat (Makó) 3. Alkony (Királyhegyes) 4.
Shenkick SC (Apátfalva) 5. Monsters (Maroslele)
6. Pince-gyöngye (Királyhegyes) 7. Gólvadászok
(Makó) 8. Vad Lovagok (Királyhegyes)
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Az idei falunapi rendezvényen sztár vendéget is tudtunk
fogadni. Pataky Attila előadó művészt, rock-zenészt, az EDDA
frontemberét köszönthettük színpadunkon.

Szűrés
 november 14. (péntek) 8 órától a
rendelőben
 Vércukor-, koleszterin-, testsúlymérés
Bőrgyógyászat
 november 14. (péntek) 11:00-tól
Nőgyógyászati rákszűrés
 november 19. (szerda) 9.30-tól
Szemészet
 november 19. (szerda) 14:30-tól

Október 1-jén ünnepeljük hivatalosan
az Idősek Világnapját, ez a nap az idős emberekről, az ő tiszteletükről
szól. A tisztelet magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket. Szükségünk van mindarra a
sok élettapasztalatra, arra a higgadt
bölcsességre, amivel rendelkeznek. A
mi világunk velük, szüleink, nagyszüleink életével, munkásságával
kezdődött.
Ebből az alkalomból köszöntötte
Horváth Lajos polgármester községünk mintegy 120 időskorú tagját
2014. október 01-én a Művelődési
Házban, majd az elmúlt 20 év
falufejlesztéséről számolt be egy
képes összefoglalóval.

Ezután vidám zenés operett műsor és
a Hegyesi Dalkör szórakoztatta a
megjelenteket. Egy finom babgulyás
elfogyasztásával zárult a kellemes
délelőtt.

Előzetes időpontkérés a rendelőben!
Felhívom kedves Betegeim figyelmét, hogy hamarosan
az 50 és 70 év közötti személyek vastagbélrák szűrése
(ami vizeletből történik) meghívó levelet fognak kapni.
Mivel a vastagbélrák gyakori betegség, ezért kérem
jelentkezzenek! Hasonlóan jelentkezzenek a többi
szűrővizsgálatra is a méhrák és bőrrák nagyarányú
előfordulása miatt!
Mindenki megjelenésére számítunk!
Dr. Dobó Magdolna háziorvos
Haizer Csilla asszisztens
Szűcs Ildikó védőnő

A meglepetés előadók: Páli Petra és
tánckara
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Tamasi Antal a Nyugdíjas Egyesület elnöke, Vizí István az Agro-Maros
Termelőszövetkezet elnöke és Horváth Lajos Királyhegyes község
polgármestere ajándék kosarakat adtak át az alapító tagoknak: Csányi
Mihálynénak, Csikota Józsefnénak, Ferencsik Andrásnénak, Kiss
Lajosnénak, Keresztury Jánosnénak, Katona Györgynek és Bakai
Andrásnénak. Valamint a 20 éves tagságukat ünneplőknek: Dinnyés
Sándornénak, Szalma Mihálynénak, Tamasi Antalnénak, Katona
Györgynének, Kiss Andrásnak és Tamasi Antalnak.
Az ünnepség Tamasi Antal elnök megnyitójával kezdődött, majd Horváth
Lajos polgármester és Urbán Istvánné a megyei Nyugdíjas Szövetség
elnöke köszöntőjével folytatódott. Emléklapokkal és sok szép ajándékkal
lepték meg az alapító tagokat a 20 éves tagságukat ünneplőket, a
segítőket és támogatókat. Az Egyesület 18 térségi nyugdíjas klubbal tart
fenn kölcsönös kapcsolatot, akik képviselői ajándékokkal és jó
kívánságokkal halmozták el a jubiláló nyugdíjas Egyesületet. Ezután Vizi
István az Agro-Maros Termelőszövetkezet elnökének visszaemlékezése
következett a 30 évvel ezelőtti megalakulás körülményeiről, aki továbbra
is elkötelezettséget érez a Nyugdíjas Egyesület iránt. Vidám kulturális
műsorral folytatódott az ünnepség, elsőként Németh Kyra hegedű
szólóját, majd a Hegyesi Dalkör műsorát, végül pedig Németh János
Antal meglepetés vendégét Dr Komáromi István előadó művész,
Budapest volt rendőr parancsnokának nagy sikerű műsorát élvezhették a
jelenlévők. A finom birka és marha pörkölt elfogyasztása után házi
készítésű süteményekkel és jó kis mulatsággal tették emlékezetessé ezt a
napot. Köszönet minden szervezőnek, segítőnek, közreműködőnek!
.
Erre
az alkalomra a Királyhegyesi Nyugdíjas
Egyesület az elmúlt 30 év történéseiről, főbb
eseményeiről jubileumi kis füzetet adott ki
Tamasi Antal elnök összeállításában.
A kiadvány és a rendezvény az „Emberi Erőforrások Minisztériumának” pályázati valamint
az Agro-Maros Termelőszövetkezet, Vizi István
és a tagság támogatásával jött létre.
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A nyugdíjas klubot 1984. december 6án, az akkori Makói Lenin TSz királyhegyesi közel egykorú tagságának
nagyszámú nyugdíjba vonulása hívta
életre. Célja: élményt nyújtó, hasznos
tevékenységek a magány, a napi gondok
leküzdéséhez való segítség. Első tisztségviselők: elnök Buvár János,
klubvezető: Kerekes Imre, pénzügyi
felelős: Csányi Istvánné, Tsz kapcsolatfelelős: Horváth István, tagokkal
való kapcsolatfelelős: Buvár Mihály.
Az alakuló közgyűlésen részt vett a
Termelőszövetkezet elnöke, Vízi István,
és az akkori tanácselnök Bakai Istvánné
is. A szervezet fejlődésének virágzása a
80-as évek vége, 90-es évek eleje,
amikor is a tagság létszáma 70-80 főre
duzzadt. Abban az időben fő gazdasági
háttere elsősorban a Makói Lenin Tsz
volt, ami volt tagjairól való gondoskodásnak tartotta a nyugdíjas klub anyagi
támogatását. Változatos klubélet alakult, ebben az időben vált rendszeressé
a heti két klubfoglalkozás, a nőnapi és
karácsonyi megemlékezések, ajándékozások. Térítésmentes kirándulások szervezése az ország nevezetességeinek
megtekintésére. Színház és hangverseny
előadásokon vettek részt, író-olvasó
találkozókra jártak küldöttei. A klubélet
fellendülése az akkori vetőségnek,
főként Kerekes Imre klubvezetőnek volt
köszönhető, aki 20 évig dolgozott fáradhatatlanul, kitartó önzetlenséggel és
következetességgel. A 90-es évek elején és vége felé a termelőszövetkezetek
szétzilálásával egyre inkább megszűnt a
klub anyagi támogatottsága. Ez a szerep
is mint sok minden más, a helyi önkormányzatra hárult. A klub működtetésének otthont adó helyiségek fenntartását biztosítja, évenkénti anyagi és
erkölcsi támogatással segíti munkájukat
a királyhegyesi önkormányzat. A klub
vezetősége sem maradt tétlen a helyzet
kezelésében és 2003.évben döntött, az
addig klubként működő szervezet
egyesületté való átalakulásáról. Az
egyesületi bejegyzéssel jogot szereztek
több civil pályázat benyújtására, amivel
évenként több százezer forint támogatáshoz jutnak, Az elnöki tisztséget
ettől kezdve Tamasi Antal látja el,

Helyi iskolások előadása

Helyi óvodások előadása

Makói Ált. Iskola Fúvószenekara

Maros Néptánc együttes

Dani János

Filipkó Napsugár és Boros Erik

MA-ROCK együttes

Németh Róbert

PREMIER zenekar

Boros Gábor zöldség bemutatója

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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