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A Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda munkatársai Horváth Lajosné önkormányzati képviselő közreműködésével szeptember 12-én ismét egészségügyi
szűréseket végeztek községünkben.
Az ingyenes egészségügyi szűrések típusai voltak:
- vércukor és koleszterinszint mérés,
- testsúly, testmagasság és testtömeg index
meghatározás
- érszűkület vizsgálat, anyajegy vizsgálat
- 45 év feletti nők részére csontsűrűség vizsgálat,
- 45 év feletti férfiaknak prosztata megbetegedésre
rizikó szűrés, vérvétellel és kérdőívvel.
Községünkben a szűrővizsgálatokat 46-an vették
igénybe.
A szűrések az”EGÉSZSÉG-FEJLESZTÉS ÉS PREVENCIÓ
MAKÓN ÉS KISTÉRSÉGÉBEN” című pályázat keretében
valósulhatott meg.
TEGYEN TÖBBET EGÉSZSÉGÉÉRT!

Október 14-én a helyi Művelődési Házban Települési
egészségmegőrző családi napot rendezett a Vöröskereszt
Csongrád megyei szervezete. A kezdeményezést üdvözölte
Horváth Lajos polgármester is, kiemelve a gyerekek
egészségtudatos nevelésének jelentőségét. A Vöröskereszt
Ifjúsági szervezete elsősegély nyújtási bemutatót tartott,
ami nagy sikert aratott a helyi iskolások körében, csakúgy
mint a „Mozgásra fel!” című programja. „Az egészséges
életünkért!” interaktív előadás és foglalkozás kicsiknek és
nagyoknak az egészséges életmódról szólt sok hasznos
tanáccsal. A helyi óvoda szervezésében új ízekkel, különleges ételféleségekkel ismerkedhettünk meg. A rendezvényen a Tudásklaszter és a Bio-com termékcsaládja is
képviseltette magát. A családi napot a „Tegyünk mindennap az egészségünkért!” Gyere el és bringázzunk együtt az
egészséges életünkért! című program zárta.
Köszönet mindkét rendezvény szervezőinek munkájukért!

A Képviselő-testület 2015. szeptember 24. napján
tartotta soros nyílt ülését. A testület megtárgyalta az
önkormányzat 2015. évi I. félévi gazdálkodását, a
költségvetésének teljesítését. A tájékoztatót elfogadta és
ezzel egyidejűleg módosította az ez évi költségvetési
rendeletét. Tájékoztatót kapott a testület a Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének I. félévi
elszámolásáról, külön kiemelve a Királyhegyesi Kirendeltségre vonatkozóan is.
Határozatokat fogadott el a Képviselő-testület a Csanádpalota Térségi Köznevelési Társulás társulási megállapodásának módosításáról. A módosítások elsősorban a
társult önkormányzatok közötti elszámolási rend pontosítására vonatkoztak.
Kimondta a testület, hogy az önkormányzat csatlakozik
a BURSA ösztöndíj pályázati rendszer 2016. évi fordulójához.

Elfogadta a testület az önkormányzat 2015-2019- évi
ciklusra vonatkozó Gazdasági programját.
Határozat született arról, hogy az önkormányzat szociális tűzifavásárláshoz támogatást igényel.
Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat működéséhez kapcsolódóan rendkívüli önkormányzati támogatást igényel a működés során keletkezett hiányok
pótlására. A testület határozata szerint a makói Múzeumban megrendezett Jégkorszak kiállításhoz támogatás került megállapításra és ez alapján a helyi óvodás és iskolás gyerekek ingyen nézhetik meg a kiállítást. A Képviselő-testület a Királyhegyesi Nyugdíjas
Egyesület pályázata alapján 50.000.-Ft támogatást
állapított meg a szervezet részére.
Döntöttek arról is, hogy az októberben Királyhegyesen
megszervezésre kerülő térségi nyugdíjas találkozó
megrendezését 50.000.-Ft-al támogatja.

Királyhegyes Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „ A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZERINT:
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan
...a felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZERINT:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatásiszakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyerek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.

Teljes kiírás: www.kiralyhegyes,hu /Hírek, aktualitások
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Több mint 400 féle ügyben fordulhatnak az
állampolgárok a járási ügyfélszolgálathoz
Makó Járási Hivatal
Makó, Széchenyi tér 22.
Teljes körűen akadálymentesített, okmányirodai szolgáltatásokkal is rendelkező
kormányablak kezdte meg működését október 16-án, Makón, a Városháza
épületében lévő Járási Hivatalban.
Az új ügyfélszolgálaton 12 munkaállomást alakítottak ki, ahol több mint 400
féle ügykörben várja az állampolgárokat, a hivatal 13 magasan képzett
munkatársa.
Az okmányirodai szolgáltatásokkal is rendelkező makói ügyfélszolgálat építészeti, technikai
kialakítására hazai és uniós forrás biztosított fedezetet, mintegy 60 millió forint értékben. Az év
végégig 100 új típusú kormányablak átadását tervezi a Miniszterelnökség, ezek közé tartozik a
Makó Járási Hivatali is. A Kormányablak Program eredményeképpen az idei év végére az országban összesen 278 helyszínen lesz elérhető az egy helyen történő ügyintézés.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal még 2013-ban nyert 390 millió forint uniós támogatást a
TIOP – 3.3.1/A-12/2 – „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése:
akadálymentesítés” című pályázat keretében. A megyében összesen 11 helyszínen valósul meg
kormányablak ennek köszönhetően.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az állampolgároknak nem kell különböző nyitva tartási
rend szerint működő, más-más helyszínen lévő irodákba menniük ahhoz, hogy olyan ügyeket
intézhessenek, mint például
- a személyi okmányok,
- a gépjárművekkel kapcsolatos ügyek,
- a szociális és családügyek,
- az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézés
- vagy a TAJ és EU kártya igénylése.
A Kormányablakban az állampolgár egyszerre elintézheti, elindíthatja mindezt, fejlett informatikai
ellátottsággal, ügyfélbarát nyitva tartási időben, modern környezetben.
Az ügyfelek fogadására szolgáló terek teljes körűen akadálymentesek, fizikai és infokommunikációs szempontból is alkalmasak arra, hogy fogyatékos személyek, mozgásukban vagy
kommunikációjukban akadályozott emberek, illetve babakocsival érkezők is egyenlő eséllyel
hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz.
Kormányablak a lakosság szolgálatában!

A MAKÓ JÁRÁSI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE KIRÁLYHEGYESEN
A Járási Hivatal munkatársai községünkben hetente egy alkalommal ügyfélfogadást
tartanak.
Az ügyfélfogadás rendje: kedd délelőtt 08:00 -09:30 óráig a községi hivatal nagytermében.
Intézett ügyek: Ápolási díj, Időskorúak járadéka, Közgyógyellátás (alanyi, normatív)
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság, Lakcímbejelentés... stb.
3

Páli Petra és tánckara, ismert musical és operett slágerekkel
szórakoztatta a vendégeket, akik ugyancsak ”vevők” voltak a jó
kedvre, vidámságra.

2015. október 17-én, szombaton
délután a Hegyesi Dalkör
Maroslelén vendégszerepelt, az
Őszirózsa népdalkör meghívására. A Térségi Népzenei Találkozóra együttesünk két népdal
sorral készült, egy tiszai és egy
lovas sorral. A 11 csongrád megyei népdal együttes közt szépen
helytállt kistelepülésünk együttese.
Október 24-én, népdalegyüttesünk Apátfalván vendégszerepelt,
a Kerekes Márton népdalkör és
Citerazenekar meghívására. A
több neves népzenei együttes
közt a Hegyesi Dalkörnek sem
kellett szégyenkezni, amit a vas
taps is igazolt.

Hagyományokhoz híven október
01-jén, az Idősek Világnapja alkalmából ünnepi megemlékezést tartott a Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület a helyi Művelődési Házban. Az elnöki köszöntő után a
helyi iskolások verses, zenés összeállítását tekinthették meg az egyesület tagjai és meghívott vendégeik.
Horváth Lajos polgármester hoszszabb ünnepi beszéd helyett egy
vidám zenés műsorral lepte meg,
főként a közösség férfi tagjait. Ez
idő alatt garantáltan feledésbe
merültek gondok, bajok.
Miután lecsengett a felhevült hangulat, Tamasi Antal elnök úr köszöntette az egyesület legidősebb
tagját, Dinnyés Sándornét.

Az Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület, szeptember
2-3-án, 2 napos kirándulást szervezett tagjai számára az
Északi-középhegység egyik legszebb tájegységébe a Szalajka-völgybe. Első útjuk Szilvásváradra vitt, ahol az erdei
kisvasúttal utazva csodálhatták meg a festői szépségű Fátyol
vízesést, a Szikla-forrást. Ezután a Lipicai ménessel ismerkedtek, másnap reggel pedig Egerbe indultak tovább. Ott, a
Bazilikát és a híres egri várat tekintették meg. De a Szépasszonyvölgyét, a Borospincéket, Egri leánykát, pisztrángevést sem hagyták ki. Meg volt ott még jó kedv és vidámság.
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Tamasi Antal, a Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület elnökének
köszöntője után a vendég egyesületek köszöntötték jelképes
ajándékaikkal a vendéglátókat
A köszöntők elhangzása után a makói Kelly tánccsoport ifjúsági tagozata tartott bemutatót, megalapozva a rendezvény további jó hangulatát. Köszönet az együttes vezetőjének, tagjainak és a szervező Sarró Mihálynak. A finom és bőséges ebéd
elfogyasztása után Miklós Tamás helyi zenész
szolgáltatta a talpalávalót. A vendégek ugyancsak
megemlegetik remek hangulatú rendezvényt.
Résztvevő nyugdíjas klubok/egyesületek: Makóról
a belvárosi, újvárosi, Nyugdíjas Klubok, Csanádpalotai Idősek Klubja, a csanádalberti, ambrózfalvi
pitvarosi, kövegyi maroslelei, nagylaki, szőregi
Nyugdíjas Klubok, valamint a Nagyéri Nyugdíjas
Egyesület képviselői.

Az egyesület vezetősége nevében köszönjük
az önkormányzat segítőkész támogatását, a
közmunkások népes csapatának közreműködését a sátor felállításában, leszerelésében és elbontásában,
Köszönetet mondunk a helyi gazdasági
szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek
támogatását - így vált lehetővé a találkozó
ilyen színvonalú megrendezése.
Köszönjük a helyi Polgárőr szervezet vezetőségének közreműködését.
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Október 10-én került sor a régóta
tervezett térségi nyugdíjas találkozóra. A régebbiektől eltérően a
vezetőség úgy döntött, hogy sátorban tartja a rendezvényt, hogy
a nyugdíjas egyesültek létszámkorlát nélkül vehessenek részt.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, szép időben 12 nyugdíjas
klub képviselői, saját tagjaink, a
helyi közélet vezetői, valamint a
helyi vállalkozók képviselői –
összesen 172 fő jelenlétében zajlott a rendezvény (ennyi ember a
művelődési házban kényelmesen
nem fért volna el). Tamasi Antal
elnöki köszöntője után Horváth
Lajos polgármester üdvözölte a
térség nyugdíjasait, kiemelve a
példaértékű együttműködést és
összetartást.

Végül, de nem utolsósorban az Ambrózfalváért Közalapítvány vezetőségének és
önkormányzatának segítő közreműködését biztosították számunkra - jelképes kölcsönzési díjért a sátor felállítását és használatát.
Tamasi Antal

A Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület 2014.
májusáig, megalakulása óta közhasznú szervezetként működött. A 2011. évi CLXXV.
törvény és a Polgári Törvénykönyv értelmében az egyesület már nem felelt meg a közhasznúság jogszabályi feltételeinek. 2014.
május 31-ig lehetett kérni a közhasznúság
további fenntartását. A vezetőség nem kérte 2015. október 1-re összehívta az egyesület
soronkívüli közgyűlését és javasolta, hogy a
továbbiakban nem közhasznú szervezetként, hanem egyesületként működjön tovább és elfogadta az ennek megfelelő új
alapszabályt.

Szeptember 26.-án 50 éves találkozójukat tartották az 1965-ben, a királyhegyesi általános iskolából ballagó volt diákok. Olajos Lászlóné Langó Terézia példaértékű kezdeményezését minden érdekelt nagy lelkesedéssel fogadta és izgatottan készültek a találkozásra. „Az osztály létszáma 25,
jelen 12., 5-en betegség, vagy egyéb elfoglaltság miatt hiányoznak, 8-an pedig sajnos már nem
élnek” – jelentette az ügyeletes hetes Neducza Szvetiszláv volt osztályfőnöknek.

50 éves találkozón résztvevők: Neducza Szvetiszláv
volt osztályfőnök, Törősné Varga Mária, Törős
Julianna, Olajos Lászlóné Langó Terézia, Kiss Lajosné
Simondán Julianna, Beke József, Tóth L Ferenc, Rovó
Antal, Varga József, Gera Szilveszter, Horváth János,
Csányi Mihály, Berceli Sándor

Tanáraik voltak: Rédai László igazgató, Neducz
Szvetiszláv osztályfőnök, Neducza Szvetiszlávné, Mátó
Ferencné, Lichtner Dezsőné, Zádori Ferencné,
Csepregi Irén, Ruzsity Bodogné, Putnoki Imre, Lichtner
Dezső,
Ballagó tanulók: Beke József, Berceli Sándor, Boros
Irén, Csala István, Csányi Mihály, Köteles Anna,
Farkas Antal, Farkas Ferenc, Langó Terézia, Gera
Ernő, Gera Szilveszter, Mátó Anna, Hegedűs Sándor,
Horváth János, Simondán Julianna, Popon József,
Rovó Antal, Szabó Ilona, Sarró József, Törős Julianna,
Tóth L Ferenc, Varga Mária, Varga József, Zsiga
Mihály, Vígh Rozália

A volt diákok a sok kedves emlék, és „nevezetes”
csínytevések felelevenítése után egyenként beszámoltak eddigi életútjukról. A jó kedélyű, derűs társaság lélekben ismét megfiatalodva, feltöltődve
köszöntek el egymástól, megfogadva a gyakoribb
találkozásokat. Merthogy számukra ez az iskola a
világon az egyetlen, a fiatalságuk helyszíne.

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk
örökségbe, de mintha egyre gyakrabban
tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását,
elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg,
fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők
kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink
számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli
kincseket!” 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek
fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő
bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint
szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja –
legyen a népmese napja. Azóta a helyi iskolánkban
is minden évben meseolvasással, meseillusztráció
készítéssel emlékeznek meg a népmese napjáról.

Iskolások, óvodás vendégeikkel munkálkodnak
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Minden évben megemlékezünk az
Állatok Világnapjáról. Az idén egy
kedves felhívást is kaptunk Gabikától
a Gabi Állateledel Bolt tulajdonosától. Rajzoljuk le kutyánkat, küldjük el
neki és a legsikeresebb rajzokat kiállítja a boltjában és ajándékkal jutalmazza. Mi ovisok lázasan kezdtünk a
munkába. Számoltuk a kutya lábait,
néztük a színét, figyeltük a fejét,
fülét. Elkészültek a kis rajzok. A
helyi zsűri 6 rajzot ítélt beadandónak.
Izgalmas várakozással telt egy hét.
Gabika telefonhívását vártuk és megérkezett, hogy személyesen szeretné átadni a jutalmakat az
óvodában egy megbeszélt időben. Elérkezett a várva várt nap. Nagy meglepetésünkre Gabika nem
egyedül érkezett, hanem Mollival a segítőjével. Molli egy segítő kutyatanonc, aki, majd a vizsgája
lerakása után vakvezető kutya szerepet tölt majd be. Beinvitáltuk vendégeinket és egy szuper délelőttöt
töltöttünk együtt. Minden gyerek és felnőtt kapott ajándékot Gabikától, amit Molli adott át személyesen
egy kosárkában minden gyereknek. A rajzolók nagyobb ajándékcsomagot kaptak. Nagy meglepetés,
öröm és barátság volt ezen a délelőtti ovis napon. Köszönjük szépen nektek Gabika és Molli! Várunk
máskor is szeretettel!
Németh Angéla tagóvoda vezető

A Kisvállalkozás által előállított termék kategóriában az OMÉK Élelmiszer Díjat a Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. kapta „almával és kápiával készített hagyma chutney
terméke elismeréséül.
Indoklás: A hagyma chutney karakteres íze a makói hagymának és
az édes almának köszönhető, amelyet a keleti konyha fűszereivel ízesítünk. Íze különlegesen finom, felhasználása sokrétű, külső megjelenésében magas minőséget tükröz.
A nyertes termék tökéletes példája a helyi alapanyagok,, helyi munkaerővel, innovatív módon
történő felhasználásának. Termékeink előállítása során kizárólag természetes alapanyagokat
használunk, és hőkezeléssel tartósítunk.
Termékinkről bővebben a www.kanalkaizek.hu oldalon tájákozódhat.
Csányi Tünde
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December 31-én, 20:00 órai kezdettel
a Művelődési házban
Nőgyógyászati rákszűrés
 November 09 (hétfő) 9:30-tól
Belépő jegy elővételben: 2000 Ft +
tombolatárgy

Fül-orr- gége
 Allergiaszűrésre van lehetőség !!!
 November 12 (csütörtök) 13:00-15:00

zenél:
NOWE – BAND zenekar

Szűrés
 November 13. (péntek) 8 órától
a rendelőben vércukor-,
koleszterin-, testsúlymérés

Érdeklődni lehet:
Fónádné Jani Bernadettnél
Ajándék minden résztvevőnek egy pohár
pezsgő. Egész este BÜFÉ!

Szemészet
 November 18. (szerda) 14:30-tól
Bőrgyógyászat
 November 20. (péntek) 08:30
órától
A szűrésekre időpont kérés a
rendelőben!!

a Szolgáltató házsoron
Nyitvatartás:
péntekenként 09:00-16:00 óráig.
Simon Mihályné Icu köszönetet mond a községi
önkormányzatnak a helyiség biztosításáért.

Dr Dobó Magdolna
háziorvos

Házi orvosi szolgálat telefonsz: 62/ 287- 940
háziorvos: Busáné Dr. Dobó Magdolna
06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 474-374

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT A HELYI
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
SZOMBATONKÉNT 15:00
ÓRÁTÓL!

Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

A foglalkozásokat szakedző tartja. Részvételi
díj: 600 Ft

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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