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Tisztelt Királyhegyesiek!
Az idei évben örömmel számolhatok be Önöknek több sikeres pályázatunkról is, amihez dr. Lázár
János országgyűlési képviselőnk,
irántunk tanúsított kiemelt figyelme is hozzájárult.
A Belügyminisztérium által kiírt,
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló fejlesztésekre (belterületi
utak felújítása) igényelt 15 millió
Ft támogatást a napokban kapta
meg önkormányzatunk. A teljes
beruházás költsége:17.647.059.-Ft.
Így folytathatjuk a belterületi úthálózatunk felújítását. Heteken belül megkezdődik a Kossuth utca
második szakaszának, a Petőfi és
Kossuth utcát összekötő, a Béke
útca és a Kis utca még fel nem újított szakaszának újra aszfaltozása.
A késő ősz folyamán lehetőségünk
lesz az Adósságkonszolidációban
részt nem vett önkormányzatok
fejlesztéseinek 10 milliós támogatásából a József Attila utca teljes
úthosszának és a Jókai utca elmaradt szakaszának felújítására is.
Régóta gondot okoz a Temető és a
Templom közötti főút valamint a
Dózsa György utca rendkívül
rossz állapota. Ezek az útszakaszok a Csongrád megyei Közútkezelő Kht. fenntartása alatt állnak,
de úgy látszik hiába várunk az
ígért beruházásokra, apró, kátyúzáson kívül nem számíthatunk
többre, ezért saját megoldásokat
keresünk.

Az útfelújításokat követi egy, 1
millió forintos pályázati támogatásból megvalósuló beruházás a
Hősök sírjának és az I. Világháborús emlékműnek a restaurálása. De terveink között szerepel az

Egészségház, a Gyógyszertár, a
Művelődési ház és a Hivatali épület felújítása is közel 100 milliós pályázati forrásból, aminek
elbírálása még folyamatban van.
Horváth Lajos polgármester

A rendezvényt Horváth Lajos polgármester nyitotta meg, mögötte a
francia Obenheim. Fúvószenekar, ami hatalmas sikert aratott a
zsúfolásig megtelt Művelődési Házban
Július 16-án 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. – A rossz idő ellenére is feledhetetlen, szép napban volt részük. Fellépő együttesek: Obenheim Fúvószenekar Franciaországból Obenheim városából érkezett, Strasbourgtól
30 km-re a Rajna folyó mellől. A Šťastné detstvo gyermek néptánc
együttes Szlovákiából, egy ősi bányászvárosból, amely egykor arany,
ezüst és vasbányászatáról volt híres, a két lett együttes Irši faluból,
valmint az Aija Néptánc Együttes Ogre városból, a Tark ei torma és a
Tantsu-keeris gyermek néptánc együttes Észtország fővárosából
Tallinnból, az Ostravička gyermek néptánc együttes pedig Csehországból, Frýdek-Místek városából látogatott el hozzánk.

Köszönet a fellépőknek és minden szervezőnek, segítőnek!

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. augusztus 4. napján rendkívüli ülést tartott.
-Határozatot hozott a képviselő-testület arról, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban részt kíván venni.
Az önkormányzat kérelmet nyújtott be egy 15 db eszközt tartalmazó kültéri sportpark és egy 200 méteres futókör megvalósítására.
-A testület határozata szerint ebben az évben a tanévkezdési
támogatásra fordítható összeg 6.000.-Ft/fő. A támogatásban
az általános iskolába és óvodába járó helyi lakos és életvitelszerűen helyben lakó gyermekek részesülnek, összesen 75 fő.
-Döntés született arról is, hogy a Királyhegyesi 001. számú
szavazókör 22/2014.(II.27.) Ö.h. számú határozattal megválasztott szavazatszámláló bizottsága 2 fővel kiegészül.

A Béke utcai önkormányzati telken, a tavalyi évben 40 db
sárgabarack facsemete ültetésére került sor a közmunkaprogram keretében. A szakszerű gondozásnak köszönhetően mára már lombos gyümölcsösként kezd mutatkozni a terület. A kisfák közé ezen a tavaszon díszfa cserjéket
telepítettek, ami a tervek szerint községünk utcáinak
oközterületeit fogják díszíteni.
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Királyhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
78/2016.(VIII.04.)
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 75 gyermek részesült támogatásban. Az önkormányzat erre a célra 450.000.-Ft-ot biztosított az idei
költségvetésében. A támogatást augusztus 23.-án minden jogosult
megkapta, hogy a tanév kezdés terheit csökkentsük a gyermeket nevelő
családok számára.
Horváth Lajos polgármester

Az 1929-ben műkőből készült emlékmű
két feliratos tábláján külön-külön az I.
és a II. világháború helyi áldozatainak
neve található. Az emlékművel eddig
még nem újították fel. A dombormű
sérült, a műkő oszlopon repedések
keletkeztek. A restaurálás kiterjed:
az emlékmű teljes tisztítására, a műkő
elemek, tagozatok kiegészítésére, a
repedések kijavítására, fugázására. Az
emléktábla hiányosságainak javítására,
a betűk újrafaragására és festésére. A
teljes emlékmű hidrofobizáló felületkezelésére. A munkát szobrász, restaurátor szakember fogja elvégezni várha-

tóan szeptember hónapban. A költségeket a KKETTKK-CP-02 számú, „I. világháborús emlékmű felújítása” című
nyertes pályázati támogatásból fedezik.

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE A
KVÓTANÉPSZAVAZÁS IDŐPONTJÁT
A SZAVAZÁS NAPJA: 2016. OKTÓBER 02.
A SZAVAZÁS REGGEL 06:00 ÓRÁTÓL ESTE 19:00 ÓRÁIG TART
A magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok automatikusan felkerülnek a
központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő állampolgárok a
névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kaptak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

A magyar kormány népszavazást kezdeményezett a kényszerbetelepítés ellen. A referendumra azért
van szükség, mert Brüsszel arra tett javaslatot, hogy az Európai Unióba érkező bevándorlókat egy
előre meghatározott kvóta alapján ossza szét a tagállamok között, kötelező jelleggel. Ez tehát azt
jelentené, hogy a jövőben brüsszeli bürokraták döntenének arról, hogy hány bevándorlót telepít-senek Magyarországra, az Országgyűlés és a magyar állampolgárok megkérdezése nélkül. Azt,
hogy hány bevándorlót telepítenének be, egy képlet alapján döntenék el Brüsszelben. A bevándorlás
jelenlegi ütemét és a családegyesítéseket is figyelembe véve mindez öt év leforgása alatt egy szegednyi ember Magyarországra telepítését is jelentheti. A magyar kormány álláspontja szerint csak a
magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének együtt élni és kivel nem. Nem engedhetjük, hogy
az ország jövőjét meghatározó döntések jogát kivegyék a magyar emberek és az Országgyűlés
kezéből. Brüsszelt meg kell állítani! A népszavazáson világos és egyértelmű üzenetet küldhetünk
Brüsszelnek. El kell érnünk, hogy vonja vissza a veszélyes javaslatot.
A kötelező betelepítési kvóta veszélyezteti kultúránkat és szokásainkat
A kötelező betelepítéssel megváltozna Európa, így Magyarország etnikai, kulturális és vallási összetétele. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az illegális bevándorlók nem tartják tiszteletben a
törvényeinket, és nem akarnak osztozni közös kulturális értékeinkben. A más földrészekről, más kultúrákból ideérkező emberek tömeges betelepítése ennek megfelelően veszélyt jelent a kultúránkra,
életformánkra, szokásainkra és hagyományainkra. Ha nem cselekszünk, pár évtized múlva nem fogunk ráismerni Európára.
A kényszerbetelepítés fokozza a terrorveszélyt
A kormány mindenekelőtt azért utasítja el a kötelező betelepítési kvótát, mert az növelné a terrorveszélyt. A hatóságok és a biztonsági szakemberek folyamatosan figyelmeztetik az európai döntéshozókat a terrorveszély növekedésére. A bevándorlók nagyrészt olyan területekről jönnek, ahol az európai államok éppen katonai akciókat hajtanak végre. Ez jelentősen növeli a biztonsági kockázatokat.
forrás: //nepszavazás2016kormany.hu//

A választópolgárok értesítője legkésőbb augusztus 15éig postára került, ami egyértelművé teszi a szavazás
helyét és idejét is. A HVI vezetője: Benákné Bárdi
Ilona
Királyhegyes településen változatlanul 2 szavazókör
fog működni, a megszokott helyszíneken.
001. számú szavazókörben (Királyhegyes, Jókai u. 38.)
002.számú szavazókörben (Királyhegyes-Csikóspuszta,
Fő u. 14.):
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A szavazópolgárnak a szavazás megkezdése előtt
igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét. Az
erre alkalmas igazolványok az alábbiak:
1./Régi típusú érvényes személyi igazolvány, amenynyiben 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.

A házigazda „Hegyesi Dalkör”. Vezetője:
Horváth Lajosné

Gölöncsér Nóra

2016. július 16-án (szombaton) 14:00 órai kezdettel
a helyi Művelődési Házban Térségi Népzenei Találkozót tartott a Hegyesi Dalkör. Résztvevő népdalkörök: Makóról Nefelejcs Népdalkör, Apátfalváról Kerekes Márton Népdalkör, Földeákról a Citerazenekar és Pávakör, Dorozsmáról az Öreghegyi
citerazenekar, valamint Gölöncsér Nóra szóló énekes és a házigazda Hegyesi Dalkör. Az együttesek
számtalan régebbi és újabb kori népi dalokkal, színvonalas előadással örvendeztették meg a hálás közönséget. A rendezvényt Horváth Lajos polgármester nyitotta meg, aki elismeréssel szólt a népzenei
csoportok közösségformáló erejéről, a helyi hagyományok ápolására tett erőfeszítéseikről. A már jól

Az „Öreghegyi citerazenekar
szóló énekese Mészáros Mariska

ismert együttesek mellett az idén két meglepetés
vendég fellépő is színesítette a műsort, Gölöncsér
Nóra fiatal szóló énekes és a Dorozsmáról érkező
Öreghegyi Citerazenekar, akiknek bemutatkozása
nagyon sikeres volt a királyhegyesi közönség előtt.
A nap további részében az együttesek részesei
lehettek más népek zenéjét, népi hagyományait
felvonultató Nemzetközi Fesztiválnak, ami feledhetetlen élményt nyújtott a zeneszerető közönségnek. Ezt követte egy közös vacsora, majd vidám
zenés, táncos mulatság, ahol a talp alá valót Miklós
Tamás helyi zenész szolgáltatta.
Köszönet a Hegyesi Dalkör tagjainak kitartó, és
áldozatos közösségi szerepvállalásáért!

A házigazda 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, Boros Gábor, Zsurzsucz Csaba, Daróczi Gábor mezőgazdasági
vállalkozóknak, Daróczi Gáborné, Kiss Gyuláné kereskedőknek,
Varga Viktornak és feleségének, Antal Ferencnek és feleségének,
Csikota Antalnak és feleségének, Flóra Józsefnek, Farkas Beátának
valamint minden kedves vendégnek, akik belépőt vásároltak,
megtiszteltek érdeklődésükkel.
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Csapatunk tagjai: Miklós Liliána, Vancsó Regina, Stranszky Petra,
Stanszky Panna, Szögi Milán, Horváth Viktor,
Pántya Balázs, Kozma Richárd

Július 9-én, (pénteki napon) a Kiszombori Ifjúsági Központ felhívására
Fónádné Jani Bernadett vezetésével
községünkből 9 fős küldöttség vett
részt a KIN (Kiszombori Ifjúsági Napok) rendezvénysorozatán.
Az érdekes és ötletes csapatversenyek
legfőbb célja közösségépítés, a térség
ifjúságának tevékeny szabadidős
program kínálat, aktív pihenés, egymás kölcsönös megismerése, kitekintés más ifjúsági szervezetek felé.
A királyhegyesi csapatnak még újszerű volt ennek a közösségi rendezvénynek a formája, de mindent
megtettek a sikere érdekében és szépen helyt álltak.
Köszönet a KIK szervezőknek a példaértékű kezdeményezésért amit a továbbiakban követendőnek tartunk.

Haiser
Daniellának
az idén logisztikai
ügyintézőként
végzett Szegeden.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei
kormányhivatalok munkaügyi központjai és a
járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei
megvalósításával „Nyári diákmunka elősegítése
2016. 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 3
középiskolás korú tanulót foglalkoztatott a
művelődési házban.

2016. augusztus 18-án kerékpár túrán vehettek részt
a szünidőző fiatalok községünkből. Az útvonal: Királyhegyes – Apátfalva – Maros part. Mindez jó kis
erőnléti próbát is jelentett a 9 fős csapatnak, hiszen
oda-vissza közel 30 km-t kellett „letekerni”. A Maros parti látnivalók, az útközben történtek maradandó élményeket hagytak a résztvevőkben.
Köszönet Fónádné Jani Bernadettnek a szervező
munkájáért, és a lebonyolításért!
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Ez évben a mi óvodánk is csatlakozik a rendvédelmi
szervek Ovi-zsaru bűnmegelőzési programjához.
Az „Ovi-zsaru” valójában egy játékos, figyelemlekötő, közvetlen
kommunikációra építő megelőzési programsorozat. Az óvodai
foglalkozásokon szerepet vállal benne az egyenruhás rendőr, az
óvodás, az óvónő, a szülő, akár a nagyobb testvér, nagyszülő is.
A program első és az utolsó foglalkozásán (az ismerkedés
szabályai, ill. biztonságos közlekedés témáknál) mindenképpen
személyesen is jelen van a kapcsolattartó rendőr. Így közvetlen
kapcsolatot alakíthat ki a gyerekekkel, akik kérdezhetnek tőle,
megismerhetik az egyenruhát, az alapvető rendőri felszereléseket is.
A személyes kontaktus fontos elem, mert a gyerekek pozitív élményt
szerezhetnek a rendőrrel kapcsolatban, megtapasztalhatják, hogy (az
esetleges ijesztgetések ellenére) nem kell félniük, és amennyiben
bajba kerültek, segítséget is kérhetnek tőle. A foglalkozások több
téma köré csoportosulnak– ilyenek pl. Az ismerkedés szabályai,
Idegen személlyel történő találkozás, kapcsolat, Egyedül otthon,
Veszélyes eszközök vagy A közlekedés szabályai. A feldolgozásban
segítenek a témákhoz kapcsolható ajánlott és a szabadon választott
mesék, a különböző történetek, a rajzolás, a szerepjátékok . Nagyon
Már két éve ismerkedhetnek a Ki- szépen köszönjük az érdekelteknek a lehetőséget, a helyi
rályhegyesi óvodás gyerekek a rendőr önkormányzatnak pedig az anyagi támogatást.
Németh Angéla tagintézmény vezető
munkájával, a közlekedési szabályokkal Németh Róbert rendőr jelenléte mellett és magyarázata által. Ezt
nagyon köszönjük neki. Ez a foglalkozás kibővül a 2016-17-es tanévtől
Borkáné Dudás Mónika intézaz Ovi-zsaru prevenciós programményvezető szorgalmazására, a
mal. A bűn - és baleset-megelőzés
nyári szünetben a helyi tagiskola
célja a gyermekek áldozattá váláépületének egyik tantermét és a
sának megelőzése, biztonságérzetük
nevelői szobát a KLIK technikai
erősítése, és annak elősegítése, hogy
dolgozói kifestették. Így tiszta
szükség esetén tudjanak és merjenek
környezet fogadja majd szeptemsegítséget kérni a rendőrtől. Azért
épp ezt a korosztályt célozták meg a
berben a kisdiákokat.
program kidolgozói, mert ők hamaA helyi általános iskolai tagintézmény nevelői szeretettel várják
rosan iskolába mennek, hosszabb2016.
augusztus 30-án (kedden) minden leendő tanítványukat
rövidebb időt már egyedül illetve felTANÉVNYITOGATÓ PROGRAMJUKRA
nőtt felügyelete nélkül is eltölthetnek
(kézműves
és játékos sportfoglalkozások 9:00-15:00 óráig)
otthon vagy a játszótéren, adott esetben önálló döntésekre kényszerülhetnek. Saját érdekükben életkori
A Makói Általános Iskola TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE
sajátosságaiknak megfelelő módon
2016. augusztus 31.-én (szerdán)
kell őket felkészíteni, tájékoztatni a
17:30 órakor kezdődik a makói Hagymaház szabadtéri
biztonságos és helyes viselkedésszínpadán.
formákat illetően. Ezeket a tanáHelyi iskolások külön busszal utaznak a makói központi
csokat, figyelmeztetéseket természeünnepségre. További pontosítás a későbbiekben.
tesen otthon is hallják, de felgyorsult
Szeptember 01. (csütörtök) első tanítási nap
világunk egyre nehe-zebbé teszi, hogy
Nem kell ünneplő ruhába jönni az iskolába. A tanulók hozzák
a szülők elég időt szánjanak az ilyen
magukkal a teljes felszerelésüket és a bizonyítványukat!
jellegű felkészítésre.
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a mai napig őrzik. A közel 100 darab kézimunkát makói, királyhegyesi, nagylaki, csanádpalotai és ambrózfalvi nyugdíjas klubok tagjai
készítették. A kiállított darabok között fellelhető matyó-, kalocsai-, szomorú-, Richelieu- és
úri hímzés is.
Községünket Beke Mihályné, Csikota Antalné, Kiss Ferencné, Antal Ferencné, néhai
Kiss Lajosné munkáit lánya Kerekes Andrásné képviselte Köszönet Nekik!

Makó és térségi nyugdíjas klubok tagjainak hímzett
kézimunkájából nyílt kiállítás július 17-én a makói
Hagymaház Galériájában. A kiállított darabok között
asztalterítők, párnahuzatok, ingek és fejkötők is megtalálhatóak voltak. A kiállítást Czirbus Gábor Makó
város alpolgármestere nyitotta meg, aki köszöntőjében
kiemelte, köszönet és elismerés jár az ügyes kezű,
szépkorú hölgyeknek, amiért a hímzés hagyományát a

A Somogyi-könyvtárnak és A Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszernek köszönhetően könyvtárunk évente 4 alkalommal kap könyveket.
A II. negyedévi listából az alábbi könyvek érkeztek:
* Maya Banks: Második esély
* Maya Banks: Mámor trilógia 1-2-3
* Jessica Julius: Olaf karácsonyi kalandja
* Csukás István: Sün Balázs: Gyerekversek
* Kárai Dávi: 50 édesség, amit el kell készítened
* W.W. Hallway: A bíbor lakosztály
* Helen Bryan: A háború jegyesei
* A holokauszt Magyarországon hetven év múltán
* Borbás Mária: A sűrűje 2 (100 recept a családi
asztalra)
* Amit az óvónőnek észre kell venni: Tájékozódó
vizsgálat nagycsoportos óvódások képesség- és
készségfejlesztésében
* Tomor Anita: Az ovinak vége, irány az iskola
* Linda Chapman: Cukor és fahéj
* Jakabosné Kovács Judit: Ölbeli játékok, mondókák

Minden kedves régi és új olvasómat szeretettel
várok könyvtárunkba!
Beke Katalin könyvtáros
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,,Minden ami hímzés”
címmel
2016 szeptember hónapban
kézimunka kiállítást
szervezünk könyvtárunkban.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

A nyári hónapok a nyugdíjas egyesület
életében egy nyugodt, viszonylag eseménytelen időszakot jelentenek.
- Június végén találkozón vettünk részt
Ambrózfalván,
- Augusztus utolsó hétvégéjén Makón a
Koronába vagyunk hivatalosak,
- és még van másik három meghívásunk
is.
- Július közepén a Hagymaházban megnyílt nyugdíjas klubok kézimunka
kiállításán két tagunk Antal Ferencné
és Beke Mihályné nagyon szép munkákkal vettek részt.
- A heti foglalkozásokon elsősorban az
egyesület férfi tagjai vettek részt.
Tamasi Antal az egyesület elnöke

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tájékoztatja Királyhegyes településének
lakosságát, hogy 2016. szeptember 03-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 03-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
kenőanya-gok gépjármű kerékköpenyek stb.) elszállítása nem áll módunkban.
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

2016. szeptember 17-én, szombaton, 20:00 órai
kezdettel a Királyhegyesi Művelődési Házban
Belépő: 1500 Ft /fő

Jegyek elővételben vásárolható:
Fónádné Jani Bernadettnél

Zene: PREMIER ZENEKAR
Egész este büfé szolgáltatás

Helyi házi orvosi szolgálat
telefonszáma: 62/ 287- 940
háziorvos:
Busáné Dr. Dobó Magdolna
06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 474-374
Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

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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