2014. május

XI. évf. 2. sz.

www.kiralyhegyes.hu

Ez év április végén, május elején kerültek kihelyezésre Királyhegyes
köztereire, útkereszteződésibe azok
az információs és utca jelző táblák,
amik, segítséget nyújtanak a helyismerettel nem rendelkező idelátogatóknak a tájékozódásban. Az 1,7
millió forintos beruházást a jól gazdálkodó önkormányzatok támogatására kiutalt keretből valósítottuk
meg. Az oszlopos utca jelzők hozzájárulnak a község egységes arculatának kialakításához.
Hamarosan elkészül községünk két
útbejáratnál elhelyezésre kerülő vendégüdvözlő és elköszönő tábla is,
hasonlóan színvonalas kivitelben.

Mint már hírt adtunk előző számunkban az óvoda előtti régi diófa
sor, balesetveszély miatt kivágásra
került. Azóta ezt a területet a helyi
közmunka program keretében felújítottuk, kiépítettük a belvíz elvezető csatornarendszert, a bejáró pedig két nyomtávolság szélességben
került kibetonozásra. Térburkoló lerakásával három autó parkolására is
elegendő helyet alakítottunk ki az
óvoda bejárata előtti területen, ami
egyben kerékpár tároló elhelyezésére is alkalmas. A kivágott diófák
helyére 10 db park fát ültettünk.
Bízunk abban, hogy lakosaink
vigyázzák és óvják új létesítményeinket!
Horváth Lajos polgármester

A testület határozatban köszönte meg Nagy
Csaba falugazdásznak a településen végzett
szín-vonalas, segítőkész munkáját.
Elfogadta a testület a 2013. évi ellenőrzési jelentést.
Döntött arról a testület, hogy belépőjegyek vásárlásával segíti a helyi óvoda jótékonysági
bálját. A támogatás összege a gyermekek
létszáma és a belépőjegyek ára alapján 30.000.Ft.
Határozatot fogadott el a testület arról, hogy
előzetes igényfelmérés készül Tamasi Mihály
volt királyhegyesi lakos Királyhegyesről készült
kiadványával kapcsolatosan és ennek függvényében később dönt a testület arról, hogy támogatható-e az önkormányzat részéről annak
kiadása.

2014. április 24.-i soros, nyílt ülés napi
rendi pontjai:
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete először elfogadta a polgármester tájékoztatóját.
Ezt követően tárgyalta az önkormányzat és a
Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását. Az előterjesztett módon módosította mind
a Hivatal, mind az Önkormányzat tavalyi költségvetését.
A költségvetések módosítását követően a testület
elfogadta a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletét.
Tájékoztatót kapott a Képviselő-testület a helyi
falugazdász – Nagy Csaba – elmúlt évi munkájáról és az aktuális feladatairól.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok és használók!
Felhívom a figyelmüket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése
alapján minden ingatlantulajdonos, illetve használó kül- és
belterületen egyaránt az adott év június 30-ig köteles a parlagfű elleni
védekezésre, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe
jutásának folyamatos megakadályozására. Felhívom a figyelmet arra
is, hogy a parlagfüvön kívül az egyéb allergén növények –
pl.:csalánfélék, pázsitfűfélék, libatopfélék, útifűfélék - irtásáról is
gondoskodni kell, kül- és belterületen egyaránt, így az utcán és a
kertekben is! Ennek elmulasztása szintén súlyos következményekkel
jár!
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, illetve a jegyző
növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb összege 15. 000, -Ft, legmagasabb összege
5. 000. 000,-Ft. A bírság ismételten is kiszabható. A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt
terhelő kamat, adók módjára behajtható.
Az enyhe időjárásnak köszönhetően a természet több héttel előrébb van, amire figyelni kell !!!
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a 17/2013.(XII.20.)számú önkormányzati rendelet értelmében
az aktívkorúak ellátásában részesülők - beleértve a közmunkán foglalkoztatottak is – amennyiben nem
tartják rendben lakókörnyezetüket és az ingatlanuk előtti közterületet, a támogatásuk megvonásra
kerül!!!
Kérem, hogy mint ingatlantulajdonos illetve használó haladéktalanul és folyamatosan tegyen
eleget a parlagfű és az allergén növények elleni védekezési kötelezettségének és ingatlanának
környezetét tartsa tisztán!
Királyhegyes, 2014. április 30.
Benákné Bárdi Ilona jegyző
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2014. április 6-án országgyűlési képviselő választások zajlottak
országunkban. Ez volt az első olyan választás, amit már az új
Alaptörvény rendelkezései szerint tartottak meg. A rendszerváltás
óta először az eddigi 386 képviselő helyett csak 199-en juthattak a
Parlamentbe, a választás egyetlen fordulóból állt, és először szavazhattak a határon túli magyarok.
Választási eredmények: ismét kétharmados parlamenti többséget
szerzett a Fidesz-KDNP, nekik 133, az MSZP-Együtt-DK-PMMLP-nek 38, a Jobbiknak 23, az LMP-nek pedig 5 mandátuma lesz
az új parlamentben. A többi 14 országos listát állító párt nem érte el
az ötszázalékos küszöböt, így nem jutott be az Országgyűlésbe.
Csongrád megye, az eddigi 7 egyéni választókerület helyett most
csak 4 egyéni választókerületre lett felosztva. A 4. számú egyéni
választókerületébe tartozó települések:
Hódmezővásárhely, Makó, Apátfalva, Ambrózfalva, Csanádpalota,
Csanádalberti, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Kövegy,
Magyarcsanád, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Maroslele, Pitvaros,
Algyő, Mártély, Székkutas. Csongrád megye 4. számú egyéni
választókerületének mind a 19 településén, és mind a 111
szavazókörében győzött Dr. Lázár János, a Fidesz-KDNP közös
országgyűlési képviselőjelöltje. A képviselő így 4. ciklusát kezdheti
meg a Parlamentben.

Információs táblák a
kereszteződésekben
Parkosítás, csatorna
építés az óvoda előtt
Önkormányzati
képviselő-testületi ülések
összefoglalói
Felhívás parlagfű elleni
védekezésre
Országgyűlési választási
eredmények
Európai Parlamenti
választásokról
Az önkormányzati
kertészeti gazdaság hírei
Gazdálkodók figyelmébe
Jótékonysági bál az
ovisokért

Május 25-re, vasárnapra írta ki Áder
János, Magyarország köztársasági elnöke az európai parlamenti választás
időpontját. A szavazópolgároknak a
szavazás megkezdése előtt igazolnia kell személyazonosságát és
lakcímét. Az erre alkalmas igazolványok az alábbiak:
1./ Régi típusú érvényes személyi igazolvány, amennyiben a
lakcím változatlan.
2./ Lakcímigazolvány és az alábbiak közül még valamelyik
okmány:
- kártya formátumú érvényes személyi igazolvány
- érvényes útlevél
- 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú érvényes
vezetői engedély.
Ezért fontos, hogy mindenki időben ellenőrizze az igazolványa(i) meglétét, érvényességét és a szavazáskor vigye magával
A választás egyfordulós listás szavazás, amelyre 5 évente kerül sor,
és Magyarországon csak pártok indulhatnak rajta. Az induláshoz a
pártoknak 2014. április 22-ig 20.000 támogató aláírást kellett
benyújtaniuk a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB). Az egész
ország egy körzetnek számít. A mandátumok elosztása arányos
rendszerben történik. Az egyes listákról a jelöltek a pártok által
eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz. Magyarország mandátumainak száma 21.
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Az iskolai tagintézmény
programjairól
Hegyesi Dalkör fellépései
Nyugdíjas egyesület hírei
Új szociális gondozónk
köszöntése
Felhívás ballagó diákok
részére
Sütmény-gála a
könyvtárban
Tudásklaszter hírei
Édesanyák köszöntése
Meghívó önkormányzati
Gyermeknapra

Az önkormányzati kertészetben már
március közepétől naponta több láda
hónapos retket csomóztak be, ami a
helyi óvodában, iskolában kerül felhasználásra. Így közoktatási intézményeinkben biztosítottabb a gyermekek
egészséges táplálkozása.
Az idén is a mintakertészet akkora
területen gazdálkodik, mint az elmúlt
évben. A fólia sátorban a korai retken
és salátán kívül magról keltetett
palántákat is nevelnek: zellert, uborkát, fehér paprikát, kígyó uborkát,
paradicsomot, amiket azután melegházas vagy szabadföldi növényként
gondoznak tovább.
Kora tavasszal már elveteményezték a zöldborsót, fokhagymát, vöröshagymát, burgonyát, sárgarépát,
spenótot. Ez évben földieper ültetvényezésére is sorkerült. A napokban pedig a bab és a csemegekukorica
veteményezését tervezik. A 6 fős brigád tagjainak harmadik éve ad munkalehetőséget a mintagazdaság.
2013. május elejétől pedig újabb 6 fő képzése kezdődött, ami a mezőgazdasági program kiszélesítését
jelentette. A gyakorlati munka mellett az elmúlt héten tettek ők is sikeres elméleti vizsgát.

A Nyugdíjas Egyesület életében a legjelentősebb
esemény a 2014. március 20-án megtartott évi
közgyűlés és az utána következő nőnapi ünnepség
volt. A közgyűlés 9 órakor kezdődött – a vezetőség
beszámolt az egyesület elmúlt évi tevékenységéről,
jóváhagyásra került a szervezet ezévi költségvetése és
meghatározásra került, hogy a vezetőség legfőbb
feladata az idén a klub megalakulásának harmincéves
évfordulójának méltó módon történő megünneplésének
megszervezése lesz.
A nőnapi ünnepség 11 órakor kezdődött, az óvodások
aranyos, színes műsorával, majd átadták a jelenlévőknek az általuk készített ajándékokat. Utána
Horváth Lajos Polgármester Úr mondott rövid ünnepi
köszöntőt, ezt követően az egyesület férfi tagjai
átadták a jelenlévő női tagoknak, a vendégeknek az
egy-egy szál virágot.
Egyesületünk Budapesten élő lelkes tagja Németh
János egyéni színekkel egészítette ki az ünnepséget,
amikor saját novelláját mondta el az eseménnyel
kapcsolatban.
Ezt követően szerény vendéglátás keretében került sor
Sarró Mihály tagtársunk által készített finom marhagulyás feltálalásával. Az ünnepség a terített asztal
melletti evés-ivással, beszélgetéssel folytatódott, jó
hangulatban fejeződött be a délután folyamán.

TISZTELT TERMELŐK!!
ÉRTESÍTEM ÖNÖKET, HOGY A NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI KAMARAI BEVALLÁSOKAT 2013. ÉVRE, 2014. MÁJUS 15. ÉS
JÚNIUS 15.-E KÖZÖTT KÉSZÍTEM EL A
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁNONKÉNT.

Kizárólag a 2013. évi árbevétel szükséges
a bevalláshoz
Tisztelettel: Nagy Csaba falugazdász

Anikó 2013 szeptemberében vette át a szolgálatot a nyugdíjba
vonuló Miklós Imrénétől.
Fiatal kora ellenére hamar megtalálta a hangot gondozottjaival, amit kedves személyiségének, a faluban való ismertségének köszönheti. Jelenleg 1 éves
szociális gondozó és ápoló tanfolyamot végez..

Tamasi Antal egyesület elnöke
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Tamasi Antal

"Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el
valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé!
/Böjte Csaba/
Óvodánk Szülői munkaközössége, dolgozói 2014. április 12-én
Jótékonysági Bált szerveztek Királyhegyesen. Ezennel szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen formában
segítségünkre voltak az előkészületekben, a lebonyolításban,
bármilyen feladatot vállaltak önként és önzetlenül. Megköszönjük
a tombolára küldött és adott felajánlásokat, a támogatójegyek
vásárlását. Azoknak is szeretnénk köszönetet mondani, akik
jelenlétükkel megtisztelték bálunkat. A szülői, szponzori anyagi,
tárgyi felajánlásokkal segítették az óvodába járó gyermekek
fejlődését, alkotó tevékenységéhez szükséges eszközök
beszerzését. Mindezt nekünk a gyermekek öröme, csillogó
szemeik hálálják meg!
Köszönünk minden támogatást, amit a 2013/14-es évben
felajánlottak óvodás gyerekeinknek!
Báli segítők: Németh Angéla, Krivánné Halasi Szilvia,Kissné
Katona Gabriella, Görbéné Ménesi Mária, Kávai Anikó,
Stranszky Róbert, Fónádné Jani Bernadett, Kozák Ildikó,
Suhajdáné Nagy Ildikó, Süveg Hajnalka, Szabóné Császár Éva,
Varga Viktor, Vargáné Miklós Ágnes, Telek Anikó, Dolai Valéria,
Iuliska Mariann, Jani Lilla, Stranszky Jánosné, Kurunczi
Zsuzsanna, Csányi Ildikó, Mándoki Tibor,

Vadlesen Varga Balázs és családjával, nyuszi simogató Senek
Nikiéknél, Pizza-parti Stranszky Grétiéknél, a Kiszombori és
Ferencszállási gyerekek látogatása óvodánkban. A minap pedig megható kis műsorral köszöntöttük az édesanyákat és a
nagymamákat.
Németh Angéla tagintézmény vezető
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Támogatók: Apátfalvi Takarékszövetkezet, Királyhegyes Községi Önkormányzat,
Alföldvíz ZRT, Kovács
János, Varga István, Radvánszky
István, Kapitány Ferencné, Borsos
Istvánné, Nacsa Ferenc, Herzsán
Jánosné, Herzsán Zsolt, Rakity
Györgyné, Fekete Istvánné, Jani
Istvánné, Kurunczi Erzsébet, Iulisca
Mariann, Manna-Ház, Kurunczi Mihály, Kiss Mihály, Szőke Csaba,
Miklós Imre, Gera Réka, Kis Gyuláné,
Polgárőrség, Csikota Antal és neje,
ARNOTHERM KFT., Görög katolikus
Plébánia,
Református
Plébánia,
Tótkomlósi szűcs, Black Bull, Suhajda
Jánosné, Sarró István, Tamasi Antalné,
Verébné Sulyok Éva, Kozák Ildikó,
Kozák Istvánné, Gyenge József, Nagy
Jánosné, Zsurzsucz Boglárka, Popon
Józsefné, Suhajda Mihályné, Esser
Ágnes, Esser Balázs, Széll Zsuzsanna,
Daróczi Gábor és neje, Englerné Buvár
Terézia, Stranszky Jánosné, Kovács
László, Katona István és neje, Dinnyés
Magdolna, Beke Katalin, Beke
Mihályné, Tamasi Éva, Beke Jánosné,
Kovács Anikó, Szilágyi László,
Királyhegyesért Közalapítvány, EKKE,
Boros Gábor és neje, Verba Elizabeta,
Török József, Falánk Faloda, Hagymatikum Fürdő, Balogh-Víg Edit, Kocsis
virágüzlet, P-Mokka 2007 KFT.,
Tudásklasszter, Be-Co KFT., Bronzhold Center, Baranyi Ildikó, Szecsi
Gazdabolt Földeák, PICK-Szeged
kézilabdacsapat, Algyői NőegyletKovács Sándor, Csányi Tünde, Lehn
Zsoltné, Sepsik Andrásné, Edo-Desing,
Aranyhal, Gera Réka és Atyimás
Attila,
Szilágyi
Orsolya
és
Lajos,GIVAUDAN, Szirbik Sánsorné,
Kacsner István, Tappancs újság,
Szeged-gokart, ASS, Fürtön Tibor,
Rózsa italbolt, Farkas Beáta, ExoticSun, Mata Gábor, Délvilág, Vízmű
Makó, Lila Akác panzió-Baranyi
Csaba, Benákné Bárdi Ilona, Koma
Hús BT., Silver Lovas Sportegyesület,
Kiss Ferenc (Öcsi), Imre Tibor, Dancsi
István, Csanádpalotai Horgászegyesület, Kávai Zsolt, NOWÉ Band, RI-ZI
tánccsoport, Univer Product ZRT.
Köszönünk minden támogatást, amit
a 2013/14-es évben felajánlottak
óvodás gyerekeinknek!

A Makói Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskolának elkészült az új
logója és honlapja.
www.makoiiskola.hu
A teljesen új szerkesztésben megjelenő
honlapon minden érdeklődő nyomon
követheti az iskola tagintézményeinek
programjait, legfrissebb híreit, eredményeit. Így a királyhegyesi iskola is külön
felületet kapott, ahol bővebben, képszerűen olvashatnak eseményeiről.
Február 18. – Felolvasó Maraton – Móricz
Zsigmond műveiből.
Február 19-20. - Iskolai Nyílt nap szülőknek,
ovis nagycsoportosoknak
Február 28. – Iskolai Farsang a Művelődési
Házban

Da

Helyi versmondó verseny az iskolában, az óvodások
részvételével

Március 03. – Helyi versmondó verseny.
Továbbjutók Makón és Deszken képviselték
iskolánkat.
Március 05. – Makó Hagymaház – Városi és
térségi Versmondó verseny. Hárman képviselték
iskolánkat Haizer Míra 1.o., Zsurzsucz Boglárka
2.o. és Stranszky Petra Csenge 3.o. Mészáros
Maja 3.o.
Március 07. – Deszk Marosmenti Fesztivál –on
ugyanezen három tanuló vett részt. Haizer Míra
az alsós versmondó kategóriában az előkelő II.
helyezést szerezte meg. Másik két résztvevőnk
egy oklevéllel és egy szaktanári dicsérettel lett
gazdagabb. Gratulálunk nekik!
Április 10. – A Költészetnap alkalmából Házi
versmondó verseny a helyi óvodásokkal közös
szervezésben.
Április 12. - A Makói Általános Iskola közös
Sportnapja a Keri Sportcsarnokában.
Április 15. – Húsvéti kézműves foglalkozás, üdvözlőlap, ajándék készítés.
Április 15. - Makó és térségi matematika verseny
Makón a Kertvárosi Iskolában. Előzetes selejtező
verseny után Zsurzsucz Boglárka 2.o. és Szabó
Hunor 2.o. érdemelték ki a részvételt.
Április 16. – Makó Városi és Térségi nyelvtan,
helyesírási verseny. Szabó Hunor 2. o. tanuló
képviselte iskolánkat.
Április 24. - Iskolai beiratkozás – 6fő leendő első
osztályos tanulót írattak be a helyi iskolába.
Április 24. - Hangszerbemutató
Május 05. - Zeneiskolai felvételi vizsgák helyben

A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanárai hangszeres bemutatót tartottak a helyi
iskolásoknak, óvodásoknak.

A helyi tagiskola tanulói és nevelőtestülete
szeretettel meghív minden édesanyát,
nagymamát,
2014. május 12-én (hétfőn) du. 14:00
órai kezdettel az iskolában tartandó
ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGÉRE
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A Házi süteményes receptkönyvek és
más hasznos ismeretterjesztő könyvek
népszerűsítésére a királyhegyesi Könyvtári egység
2014. május 10-én (szombaton) 14:00
órai kezdettel

SÜTEMÉNY-GÁLÁT szervez
A gálára mindenféle süteménnyel
lehet nevezni. A süteményeket
szavazatok száma alapján
díjazzuk.
Minden édességet szerető személyt szívesen látunk kóstolásra, majd az általa legfinomabbnak talált süteményre
leadhatja szavazatát. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Beke Katalin könyvtáros

Kedves Gyerekek! Tisztelt Lakosaink!
Ez évben is a Krónika újság júniusi számában
Tablót készítünk a királyhegyesi ballagó
diákokról. Kérjük, az érintettek jelezzenek
szerkesztőségünkben, mert csak így tudjuk
hiánytalanul számba venni ballagóinkat!
Englerné Buvár Terézia
Fényképeket a következő címre várjuk:
englerneterez@citromail.hu

A Tudásklaszter Nonprofit Kft. vezetői hosszú
ideje elkötelezettek a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) programok alkalmazása, valamint
filozófiájának elterjesztése mellett. A TÁMOP 1.4.310/2-2F-2011-0012 számú, RENATA - Regionális
Női Atipikus Alkalmazások elnevezésű projektjének
köszönhetően, partnerével együttműködve a Jótékonysági Ovibálra felajánlott tombola-ajándékokon
túl a helyi gyerekek számára is felajánlott játékszercsomagot.
A TÁMOP 1.4.3-12/1-2012-0072 számú, Tradicionális Értékek – Látható Eredmények projekt kerti
munkás OKJ-s képzésen részt vevő tanulók megkezdték gyakorlatukat a Kis utcai (volt Felszabadulás
utcai) Tankertben.
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2014. január 25.-én a Kerekes
Márton Népdalkör és Citerazenekar meghívására Apátfalván
lépett fel a Dalkör, ahol egy alföldi népdalcsokort, és egy újabb
keletű összeállítást adtak elő
2014. március 29.-én Földeákon
vendégszerepelt, a Bazsarózsa
Népdalkör meghívására. Szatmári valamint egy alföldi dalcsokorral készültek. Szólót énekelt
Kiss Balázs és Váli János.
2014. április 26-án, Hódmezővásárhelyen a Pacsirta Népdalkör meghívására a Hegyesi Dalkör a Csúcsi olvasókörben megrendezésre került Népzenei Találkozón vett részt. Községünket
20 fő képviselte. A dalkör két
alföldi népdalcsokorral készült.
Köszönet és elismerés az együttes minden tagjának a lelkiismeretes felkészülést, a színvonalas
előadást, amivel községünk jó
hírnevét
öregbítik
minden
fellépés alkalmával!

Szabó Lőrincz: Az anyák
„...az Anyák Szentek és ápolónők: a
csodát, a jelenést láttam bennük. A
nagy odaadást, az aggodalmakat,
a virrasztást, a könnyet, s mind,
amit a nő szenved, ha otthon
dolgozik, - a gondviselést.
Hogy testileg mi a
férj, feleség s a család viszonya,
nem sejtettem-kutattam

Valami, éreztem, előre elrendeli,
ki hol álljon, mi legyen, öröme,
bánata mennyi, milyen gyermeke,
és ezen változtatni nem lehet.
A férfi maga küzdi ki szerepét,
a nők az eleve elrendelés:
ők a béke, a jóság, puhaság a
földön, a föltétlen szeretet...
Anyám, nyújtsd felém, öreg
kezedet?

Kedves gyerekek!
Királyhegyes Község Önkormányzata szeretettel
meghív Benneteket és Szüleiteket a

PROGRAMOK:
09:00-09:45 óra: Ünnepélyes megnyitó
Köszöntőt mond Horváth Lajos polgármester

Fellépnek: helyi óvodások, iskolások
„Csinnadratta” felvonulás
09:45 órától egész nap: Ingyenes euro Banjee Jumping,
óriás csúszda, óriás trambulin
Délben: Hamburger parti !!!

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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