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Július 11-én községünk főtere ismét
megtelt a sokszínű
népviseletbe öltözött,
mindenféle nyelven
beszélő külföldi vendégeinkkel. Az idén is
több százan voltak
kíváncsiak a különleges kulturális élményt
nyújtó produkciókra,
...és most sem csalódtak. - Feledhetetlen,
szép napban volt részük. Köszönet a
fellépőknek és minden
szervezőnek!
Fellépő együttesek: A Vienok gyermek néptánc együttes Szlovákia fővárósából, Pozsonyból érkezett. Az
együttes 1968-ban alakult azzal a céllal, hogy a fiataloknak és a gyerekeknek hasznos időtöltést tudjon nyújtani
azzal, hogy megismerjék és tovább éltessék a hagyományos szlovák kultúrát, tradíciókat.
Észt országból három együttes érkezett, a Keila Gyermek néptánc együttes, a Midrilinnud női tánccsoport
Tsirguliina városából és a Päikeseratas néptánc együttes Saue városából.
A Hanka Gyermek Néptánc Együttes Lengyelországból, Głogów Małopolski városból érkezett. Az együttes
2002-ben alakult és az 5 csoportja közel 180 taggal rendelkezik. Az együttes turnézott már Szlovákiában,
Ukrajnában, Macedóniában, Görögországban és Kanadában.

2015. július 11-én, a térség polgármesterei jelenlétében a magyar és a román nemzetiszín szalagot az
M43-as országhatárt jelölő piros vonala fölött
Victor Ponta román kormányfő és Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes vágta át. A 16 kilométeres
A1 gyorsforgalmi útszakasz nem csak az M43-as
befejezését, de annak a román sztrádával való összekötését is jelenti.

2015. június 26-i ülésről
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 26. napján soros, nyílt,
közmeghallgatással egybekötött ülést tartott.
- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos
polgármester tájékoztatóját.
- Megtárgyalta és elfogadta a helyi tagintézményi
iskolában folyó munkáról szóló tájékoztatót és
megköszönte a pedagógusok lelkiismeretes, színvonalas munkáját.
- Megtárgyalta a testület a helyi napközi otthonos
óvodában végzett munkáról szóló beszámolót is
és itt is határozatban köszönte meg az óvodai dolgozók munkáját.
- Napirenden szerepelt a helyi Közösségi Színtér
(művelődési ház) munkájáról szól beszámoló is,
melyet elfogadott a testület, megköszönve az intézmény vezetőjének és munkatársainak a munkáját.
- Módosította a képviselő-testület a Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodását, és a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A módosítás 1 fő létszámnövelésről szólt, amely
Csanádpalotát érinti.
- Arról is döntött a testület, hogy pályázatot nyújt
be a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, amelyből a művelődési ház korszerűsítése történik meg.

2015. augusztus 5-i rendkívüli nyílt képviselő –
testületi ülés anyaga
- Határozatot hozott a Képviselő-testület arról,
hogy pályázatot nyújt be az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására, amelyből további útfelújítások (József A., Kossuth
és Jókai utca vége) valósulhatnának meg. Az igényelt támogatás 10 millió forint, amelyhez önerőt
nem kell biztosítani.
- A Képviselő-testület minden helyi lakos általános iskolába és óvodába járó gyermek tanévkezdésének támogatásra 6.000.-Ft/fő támogatást állapított meg, amely a szülők részére már
kifizetésre is került.
- Elfogadta a testület a 2015. II. félévi munkatervét.
- A testület támogatta az Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület pályázatát és 100 ezer
forint támogatást határozott meg részére.
- Határozatot hozott arról, hogy azoknak a helyi
alsó tagozatos általános iskolába járó 4. osztályos
tanulóknak, akiknek a tankönyv nem ingyenes, támogatásként kifizeti a teljes tankönyv-költséget,
így minden helyi kisiskolás (1-4. osztályig) ingyen tankönyvjuttatásban részesül.

Makó és térsége ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025)
technológiai rendszere elkészült, így kezdetét vette a tesztüzem, amely várhatóan
egy hónapot vesz igénybe.
Ebben az időszakban folyamatos vízmintavétel történik, amennyiben tíz egymást követő napon
negatív a mintavétel eredménye, sikeresnek nyilvánított a tesztüzem. A folyamatot a Csongrád
Megyei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felügyeli.
A sikeres tesztüzemet követően hálózatra bocsátják a tisztított vizet. Az ivóvíz szolgáltatásban az
átállási folyamat nem okoz problémát. A projekt célja az egészségre ártalmas anyagok kiszűrése az
ivóvízből, amely elsősorban összetett technológiai fejlesztések révén valósul meg.
A program lezárását követően Makón és térségében megvalósul az Európai Unió által elvárt, a
meghatározott határértékeknek megfelelő, egészséges ivóvíz biztosítása. A projekt a térség mind a
tizenhét települését érinti.
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Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2015.(VIII.05.)
Öh. számú határozatával 6.000.-Ft/fő összegű pénzbeli támogatást nyújtott
minden királyhegyesi lakos, iskolai alsó és felső tagozatos tanulók, valamint
az óvodai nevelésben részesülő gyermekek (szeptember 1-én beíratottak)
tanévkezdésének támogatására Összesen 76 gyermek részesült támogatásban. Az önkormányzat erre a célra 456.000.-Ft-ot biztosított az idei költségvetésében. A támogatást augusztus 6.-án minden jogosult megkapta, hogy a
tanév kezdés terheit csökkentsük a gyermeket nevelő családok számára.
Horváth Lajos polgármester

Napjainkra elkerülhetetlenné vált az önkormányzati
hivatal épületének belső felújítása, festése. Nem csoda,
hiszen néhány helyisége 2530 éve nem látott meszelőt,
amit gyakran az ügyfelekre
hulló vakolat is igazolt. Július közepétől a hivatal öszszes szobájában, termében
megkezdődtek a felújítási
munkálatok. Új, modern színeket kaptak a falfelületek,
tiszta, igényesebb környezetben dolgozhatnak tovább a
hivatal munkatársai, fogadhatják a község lakosait. Az
önkormányzat teljes mértékben önerőből oldotta meg a
beruházást.
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40 éves munkaviszony után augusztus eleje óta
megérdemelt
nyugdíjas éveit
kezdte meg
Fónádné Varga Gizella. Az
utóbbi 25 évet a helyi iskolában
illetve a Hivatalban adminisztrációs munkakörben töltötte.
Mindig készséges, segítőkész,
türelmes munkatársnak ismertük meg. Nyugdíjas éveihez jó
egészséget, hosszú boldog életet kívánunk gyermekei, unokái
körében!

2015. július 11-én (szombaton) 14:00 órai kezdettel
a helyi Művelődési Házban Térségi Népzenei
Találkozót tartott a Hegyesi Dalkör. Résztvevő
népdalkörök: a földeáki Bazsarózsa Nóta és Népdalkör, a makói Nefelejcs Népdalkör, a maroslelei
Őszirózsa Népdalkör, az apátfalvi Kerekes Márton
Népdalkör, Citerazenekar, a csanádpalotai Búzavirág Népdalkör, Baka Mihály és párja Ilonka, 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 a népzenei csoportok
közösségformáló erejéről, a helyi hagyományok
megőrzésére, ápolására tett erőfeszítéseikről.

A Hegyesi Dalkör köszönetet mond támogatóinak,
elsősorban Királyhegyes Község Önkormányzatának a működési feltételek biztosításáért, és az idei
50 ezer Ft-os anyagi hozzájárulásért. Köszönet a helyi vállalkozóknak anyagi támogatásukért: Ménesi Gábor, Kispál Antal, Boros Gábor, Zsurzsucz
Csaba, Daróczi Gábor mezőgazdasági vállalkozóknak, Daróczi Gáborné, Kiss Gyuláné kereskedőknek, Varga Viktornak, Csikota Antalnénak, Fekete
Ágnesnek és Szekeres Editnek, valamint minden
kedves vendégnek, akik belépőt vásároltak, megtiszteltek érdeklődésükkel. A vacsora utáni zenét a
Miklós Tamás helyi zenész szolgáltatta.
Köszönet a Hegyesi Dalkör tagjainak, Horváth
Lajosné dalkörvezetőnek kitartó munkájukért!

Az elmúlt hetekben községünk játszóeljárás indult.
terén, homokozójában frissen összeBiztosak vagyunk abban, hogy már
tördelt üveg darabokat találtak az önazóta ők is belátták és megbánták
kormányzati hivatal dolgozói. A tasúlyos veszélyt okozó, meggonvaly kihelyezett térfigyelő kamerák sedolatlan tettüket. Reméljük ez az
gítségével gyorsan beazonosíthatók
eset meghatározóan visszatartó lesz
voltak a kiskorú rongálók, akik ellen
hasonló cselekedeteikhez.
Kérjük a tisztelt szülőket keressék meg a leghatékonyabb módszert arra, hogy gyermekeik más
tevékenységekben találjanak elfoglaltságot. Szabadidejük eltöltésére több odafigyelést, gyakoribb
elszámoltatást és ellenőrzést ajánlanánk. Csakúgy mint a gyerekek bevonását az otthoni munkába,
a rendszeres feladatokkal való megbízásokat, annak következetes kontrollját. Önkormányzatunk az
idén nyáron is diákmunka lehetőséget ajánlott helyi fiataloknak, amivel négyen éltek. Ez idő alatt jobban
megismerhették és maguk is részesei lehettek a község értékeink megőrzésére tett törekvéseinknek.
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Néhány évvel ezelőtt gondolni sem mertünk volna arra, hogy nem
csak télen fűtjük, de nyáron hűteni is fogjuk a Művelődési Házat.

2015-ben hajszálpontosan – ahogyan a naptárban is meg van írva –
június 1-jével beköszöntött az igazi
nyár. Ahogy otthonainkban, úgy
közintézményeinkben is sokszor
elviselhetetlen kánikula alakult ki
az idén. Különösen kellemetlen ez
egy családi rendezvény házigazdájának, amikor is a sok előkészület
után a hőségé lesz a „főszerep”.
Ezért döntöttünk úgy, hogy a lakosság igényeit figyelembe véve, elsőbbségi beruházással három darab
nagy teljesítményű klímaberendezést szereltetünk fel a művelődési
ház nagy termébe.
Így most már semmi sem hiányzik
ahhoz, hogy a nem régen kifestett
szép, tiszta, klímatizált közösségi
térben teljes komfort érzete legyen
a királyhegyesi lakosoknak is.
Horváth Lajos polgármester

A tavaszi jótékonysági báli bevételéből egy merészet gondoltunk megvalósítani. Egy só szobát készíttetni a
gyerekeknek, az egészségük, az egészségük prevenciója érdekében. Több gyártótól kértünk árajánlatot és a
legkedvezőbbet választottuk. Július közepén meg is valósult az álmunk. Itt nálunk az egyik leghatékonyabb
természetes száraz só terápia lett beépítve, melynek mikro-klímája pozitív élettani és ez által kedvező gyógyhatással
bír az emberi szervezetre, elsősorban a légzőszervekre.
A sófal 960 kg parajdi só tömbökből és
beépített himalájai só dekorációs hangulatvilágítási elemből áll. A só terápia
kapcsán a sóval telített levegő jótékony
hatását használjuk ki és a légző rendszer
öntisztuló, valamint a szervezet öngyógyító folyamataiban játszik nagy szerepet.
Ez lesz a mi „nyugi szobánk” az oviban,
ahol csendes meseolvasással, halk
énekléssel, versmondással, logopédiai,
egyéni és mikro csoportos foglalkozások
formájában használjuk ki ezt a nem
mindennapi lehetőségünket. Polgármester
úrnak köszönjük a támogatást, amit
nyújtott. A szülői értekezletet is ebben a
helységben fogjuk tartani, ezzel is
megköszönve a szülők, a támogatók
megvalósult segítségét.
Ha tehetik, jöjjenek el és tekintsék meg az ünnepélyes megnyitót,
Németh Angéla tagóvoda vezető ennek időpontjáról a későbbiekben lesz még információ.
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Igaz még üresek a tantermek, a székek is jót nyugszanak a pad
tetején, de már sok jel arról árulkodik, hamarosan kezdetét veszi a
2015/16-os tanév. A helyi iskolai tagintézmény 28 kisdiákkal,
valamint Edit nénivel, Terike nénivel és Andi nénivel várja izgatottan az első tanítási napot.

Kedves Gyerek, Szülők!
A Makói Általános
Iskola
TANÉVNYITÓ
ÜNNEPSÉGE
2015. augusztus 31.-én
17:30 órakor kezdődik
a makói Hagymaház
szabadtéri színpadán.
Helyi iskolások külön busszal
utaznak a makói központi
ünnepségre.
További pontosítás a
későbbiekben.

Szeptember 01. (kedd)
első tanítási nap
Nem kell ünneplő ruhába
jönni az iskolába. A
tanulók hozzák magukkal
a teljes felszerelésüket.
Tankönyv osztás ezen a
napon lesz.
Borkáné Dudás Mónika
intézményvezető 9:00
órától az iskolában
fogadó órát tart.
Mindenkit szeretettel
vár!

Magyar-művelődésszervező szakon egyetemi végzettséget, vezetői szakvizsgát szerzett pedagógus. 12 évig a kiszombori általános iskolában, majd a makói
Návay Lajos Kollégium vezetőjeként dolgozott. Munkáját
mindenkor a gyermekszeretet,
gyermekközpontúság jellemezi.
Sok sikert és kitartást
kívánunk az új kihívásokhoz!

volt intézményvezetőnek, az elmúlt két évben iskolánk érdekében tett erőfeszítéseiért. Júliustól
a hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumban folytatja munkásságát. Sikeres tanévet kívánunk!

A Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási
hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „Nyári diákmunka elősegítése 2015”
elnevezéssel munka erőpiaci 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 4 középiskolás korú tanulót foglalkoztattunk
a művelődési házban.
Horváth Lajos polgármester
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ŐRI ISTVÁN: BABA VERS
Piros arca gömbölyű
Az én Lelkem gyönyörű!
Gyémánt-szemek csodát várva
Mosolyognak a világra.
Két kis keze puha párna
Felém nyújtja támaszt várva.
Fürge lábon gyorsan szalad
Kis szobában messze halad.
Ha megszólal: Angyal-ének
Boldog vagyok, Érted élek!
Matus Kitti
született: 2015.07. 17.
Szülei: Dolai Valéria és Matus Ferenc

Képen: Filipkó Margaréta, Ács Loretta, Suhajda Evelin, Dani
Zsuzsanna, Eseer Balázy, Süveg Adrián, Vancsó Regina, Farkas
Bence, Stranszky Petra, Stranszky Panna, Szabó Hunor, Dékány
Dóra, Zsurzsucz Boglárka, Mészáros Maja, Kozma Richárd
Horváth Viktor,
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Az elmúlt évek sikerei után, a
királyhegyesi gyermekek számára
az idén is indítottunk nyári úszó
tanfolyamot kezdők és haladók
számára. A két hét alatt sok
játékkal szerethették meg a vizet
és sajátíthatták el az úszás alapjait.
A víz közelsége, a vízben való
szabad mozgás az egyik legnagyobb örömforrás éltünkben.
Mindamellett hogy a legtöbb
izmunkat megmozgató sporttevékenység, testre és lélekre gyakorolt jótékony hatása rendkívül sokrétű.
A tanfolyami költségek enyhítésére ez évben is a községi önkormányzat képviselő-testülete a helyi általános iskolába járó tanulók
számára személyenként 8.000 Ftos hozzájárulást szavazott meg.
Ezzel a lehetőséggel 17 kisgyermeknek biztosított kellemes és
hasznos szünidei programot.

A Kanálka termékcsalád termékei a nagy érdeklődésre való tekintettel
megvásárolhatóak voltak a július 11-én megrendezésre került Királyhegyesen a
Nemzetközi Néptánc bemutatón. Nagyon sokan felkeresték standunkat ahol,
finomabbnál finomabb termékek voltak a kínálatban. A Kanálka termékcsalád
termékei nem hagyományos eljárással, hanem tartósítószer mentesen készülnek. Kínálatunkban lekvárok, a zöldségkrémek, a chutnyik, és egészséges zöldség chipsek is megtalálhatóak.

Helyi házi orvosi szolgálat
telefonszáma: 62/ 287- 940

Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

háziorvos:
Busáné Dr. Dobó Magdolna
06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 474-374

Az Apátfalvi Rendőrőrs mobil
telefonszáma:
06 20 /9 183-800

Kiadó: Királyhegyes Községi Önkormányzat, 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Szerkesztő: Englerné Buvár Terézia Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
8

