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Királyhegyesen a részvételi
arány országos szinten is kimagasló volt (63,73%)!

Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési
képviselő, és Horváth Lajos Királyhegyes polgármestere hajt
fejet a község hősi halottainak emlékműve előtt. (2016. okt 1.)

Folytatást lásd a 3. oldalon!.

A magyar kormány népszavazást
tartott 2016. október 2-án a kényszerbetelepítés ellen. Az ellen,
hogy a jövőben a brüsszeli bürokraták döntsenek arról, hogy hány
bevándorlót telepítsenek Magyarországra, az Országgyűlés és a magyar állampolgárok megkérdezése
nélkül. Királyhegyesen a részvételi
arány: 63,73 %-os, míg az országos átlag mindössze 43, 91% volt.
Ez is azt bizonyítja, hogy községünk felnőtt lakosságában él a felelősségtudat közös érdekeink, jövőnk formálása, alakítása iránt.
Szavazóink 99,8%-a „nem”-et
mondott a kényszerbetelepítésre.
Horváth Lajos polgármester

Lázár János Utcafórumot tartott
2016. szeptember 25-én, vasárnap a Községháza előtti téren. Az
érdeklődés itt is nagy volt. (82 fő)

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 22. napján tartotta
soros ülését.
-Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta
eltelt időszakra vonatkozóan.
- Határozattal fogadta el Királyhegyes Község Önkormányzatának 2016. évi költwségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló tájékoztatót és ehhez kapcsolódóan
módosította a 2016. évi költségvetési rendeletet.
Egyidejűleg elfogadásra került a Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
január 1. és július 31. közötti időszakára vonatkozó
tájékoztató elszámolás is.
- Döntött a testület a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című,
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásra történő
támogatási kérelem benyújtásáról és a támogatás
felhasználásáról. A pályázat benyújtója Csanádpalota
Város Önkormányzata.
- Határozatot hozott a testület arról, hogy ebben az évben
is támogatási igényt nyújt be szociális tűzifára. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályira vonatkozóan
megalkotta a 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendeletet.
- Döntés született arról is, hogy az önkormányzat idén is
csatlakozik a BURSA Hungarica ösztöndíj rendszer
2017. évi fordulójához.
- Az Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület
pályázatát a testület többségi döntéssel 100.000.-Ft
összeggel támogatta.
- A közterületek filmalkotás forgatása céljából történő
igénybevételéről szóló 4/2014.(II.27.) önkormányzati
rendelete módosításáról rendeletet alkotott a Képviselőtestület, a közterület használati díjszabást jogszabályváltozás miatt hatályon kívül helyezte.

Augusztus végén befejeződtek a Kossuth utca
második szakaszának, a Petőfi és Kossuth
utcát összekötő, a Béke utca és a Kis utca
még fel nem újított szakaszának újra aszfaltozása. A 17.6 milliós beruházás önköltsége
2,6 millió, míg a kormányzati támogatás 15
millió Ft volt.
További pályázatunk elbírálása folyamatban
van, amelyből az önkormányzat folytatni kívánja a még el nem készült utcák felújítását.
Horváth Lajos polgármester

A Közép- és Kelet–európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század
Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából meghirdetett KKETTKK-CP-02 jelű pályázati felhívására nyújtott be pályázatot Királyhegyes Község Önkormányzata. Az Emlékbizottság pályázati bíráló bizottságának döntése alapján a Közalapítvány 1.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az önkormányzat részére az
I. világháborús emlékmű felújítására. Az emlékmű felújítását Kisné Takács Emese egyéni vállalkozó (6900 Makó, Zrínyi u. 17.) végezte el, férje,
Kis Jenő Ferenc szobrászművész közreműködésével. A munkálatok teljes mértékben a pályázatban
foglalt műszaki tartalommal valósultak meg. A
felújított emlékmű jelenlegi állapotában alkalmas
arra, hogy több évtizeden át méltó emléket állítson az I. világháború királyhegyesi áldozatainak.
Az ünnepélyes átadó 2016. október 1.-én 10:30
órakor volt.
Az ünnepségről cikket lsd. az 1. és 3. oldalon.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 11. napján rendkívüli
ülést tartott.
-Elfogadta a DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszer Üzemeltetési Koncepciójának módosítására vonatkozó határozatot.
- Határozatot hozott az önkormányzat gazdálkodását
érintően a kormányzati funkciók kiegészítéséről, amely a szabályszerű könyveléshez szükséges.
- Határozattal döntött a testület arról, hogy a Makói József Attila Könyvár és Múzeum „Ősi kultúrák a hagymaföldek alatt” című kiállításhoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyja és a kiállítás megrendezését
16.000.-Ft-al támogatja. A támogatás alapján a helyi
iskolások és óvodások ingyen nézhetik meg az új kiállítást.
- Rendeletet alkotott a testület a helyi kitüntetés és elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről.
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Azok a királyhegyesiek, akik eleget tettek a hadba hívó parancsnak, áldozatai a háborúnak és nem
bűnrészesei. Nincs miért szégyellni magunkat és nincs miért szégyenkeznünk. Amikor az I. világháború kitört és az a veszély fenyegetett, hogy az oroszok és a szerbek elfoglalják az országot, akkor
nem volt kérdés, hogy minden negyedik akkori királyhegyesi férfi csatába indult, harcba szállt. Nem
volt kérdés az sem, hogy a királyhegyei földművesek 1941-ben elinduljanak, hogy megvédjék hazájukat. Nem szégyenkezhetünk az I. világháború miatt, nem szégyenkezhetünk a II. világháború miatt,
ami bűnt elkövettünk, már rég levezekeltük. Én ma nem szégyent szégyenkezést, hanem a fej fölemelését és büszkeséget kívánok mindenkinek.” - mondta Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő
október 1-jén, a királyhegyesi I. és II. Világháborús felújított emlékmű újra avatásán.
Horváth Lajos polgármester a község múltjából gyökerező jelent, és az abból fakadó jövőt vázolta fel köszöntőjében. Királyhegyest történelme során többször is nagy veszteségek érték. Az I. világháború idején
1000 fős településről 311-e vonultak be katonának, közülük 72-en haltak hősi halált. Legtöbbjük Olaszországban lelte halálát, s Európa valamelyik tömegsírjában nyugszanak. Emléküket az 1929-ben eredetileg a
templom és az iskola között felállított, majd az 1970-es években a mai játszótér helyére áttelepített emlékmű
őrzi1 amit 2010-ben a mai, a temető mellett kialakított parkba helyeztek át.. Az 1960-as években az
emlékmű kiegészült a II. Világháború királyhegyesi áldozatainak nevével. Az idei évben pedig a Közép- és
Kelet–európai Történelemi Közalapítvány 1 millió forintos támogatásával teljes körű felújítására került sor.
A Királyhegyesi Dalkör Wass Albert Gyertyaláng című versének gondolatai közé ékelt katonadalokkal
emlékezett meg a tragikus sorsú elődeikről, a soha haza nem tértekről.
A helyi óvodásaink, mint a jövő nemzedéke a „ Magyarország az én hazám” kezdetű gyermekdalra lobogtatták meg a nemzeti színű zászlót és dobogtatták meg szívünket. - Akikért érdemes dolgozni, küzdeni,
hogy szeretetben és békében nevelhessük fel őket.
Az ünnepséget a Szózat hangjaira Lázár János miniszter és Horváth Lajos polgármester főhajtása zárta
a megkoszorúzott királyhegyesi hősi halottak emlékműve előtt.
Köszönetet mondunk! ...
Lázár János miniszter úrnak, országgyűlési képviselőnek, hogy jelenlétével, ünnepi beszédével
megtisztelte kis közösségünket!
Királyhegyes Község Önkormányzatának, vezetőjének Horváth Lajos polgármester úrnak, a Hivatal
munkatársainak, köztük Benákné Bárdi Ilonának
amiért kiemelt figyelemmel gondozzák az Emlékparkot. A Történelmi Közalapítványnak, anyagi támogatásukért, és Kiss Jenő szobrászművésznek.
A Hegyesi Dalkörnek emlékműsorukért. Tagjai:
Horváth Lajosné, Váli Jánosné, Fekete Istvánné, Englerné
Buvár Terézia, Váli János, Hajdu Róza, Gera Mihály, Nagy
Péterné, Csizmás Pálné, Tóth Lászlóné, Haizer Mária,
Daróczi Gáborné, Farkas Beáta, Kiss Balázs, Haizer Míra,
Tóth Molli Boglárka, Dékány Dóra, Esser Ágnes.
Közreműködők: Miklós Tamás, Horváth Viktor, Boros
Zsombor, Esser Balázs, Tóth László, Kiss Gyula, Fekete
István, Tamasi Antal, Csikota Antal, Kozma Richárd,
Pántya Balázs, Zsurzsucz Boglárka, Mészáros Maja.

A Királyhegyesi Dalkör és közreműködői
áli János,

A helyi vezető óvónőnek Németh Angélának és
óvodásainak: Barta László, Varga Hanna, Horváth
Levente, Bognár Boglárka, Bognár Ramón, Miklós Botond,
Szalma Csenge, Szalma Blanka, Vancsó Kinga, Fónád
Dominik, Fónád Zétény, Herzsán Benett, Boboicsov
Jázmin, Tóth Szofi, Szügyi Kevin, Fejes Róbert

A helyi óvodások ünnepi eladása
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Valamint a helyi közmunka program dolgozóinak
és minden résztvevőnek, tudósítónak!

rész úr.

1996. évi Falunap alkalmából rendezett ünnepségen adták át a Fiókpatikát.
Képen: Horváth Lajos, Dr Radvánszki István, Gyulai Endre

2016. október – Dr Radvánszki
István gyógyszerész köszöntése

légkör uralkodik a faluban, s ez a légkör újra és újra
erőt ad, hogy az ember tovább tudja folytatni ezt a
nem kis megterhelést jelentő szolgálatot. Mi nagyon
szeretjük a Királyhegyest.” vallotta nem egyszer a
Gyógyszerész úr. 2016. október 1.-jén, nyugdíjba
vonulása alkalmából Horváth Lajos polgármester
köszöntötte és köszönte meg sok éves áldozatos
munkáját, felidézve a kezdeti nehézségekre. Ezen
az ünnepségen köszönte meg Bózsingné Terike
asszisztensnek is a munkáját. Egyben bemutatta a
Pitvarosi főgyógyszertár itt szolgáló új munkatársait
Dr Gőgh Nórát és Bózsing Zsuzsannát, akiknek
újabb 20 éves együttműködést kínált fel.

20 évvel ezelőtt, 1996. október elején, a második Falunapon adta át Horváth Lajos polgármester a községi fiók patikát. Az ünnepélyes átadáson részt vett
Horpácsy András az akkori megyei tiszti főgyógyszerész
úr és Gyulai Endre akkori megyés püspök úr is.

Szükségességét bizonyítja a nap, mint nap délutánonként a kis főtéri épület előtt várakozók sora. A
gyógyszerész úr Radvánszki István és segítője, Terike pontosságukkal, szakmai hozzáértésükkel, emberi
hozzáállásukkal nagy megbecsülést vívtak ki az itt
élők körében. „Munkatársammal, Terikével örömmel
járunk ki Királyhegyesre, hiszen az itteni emberek
nagyon jók, szeretetre méltóak. Kellemes, családias

a Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda munkatársai Horváth
Lajosné önkormányzati képviselő közreműködésével.
Az ingyenes egészségügyi szűrések típusai voltak:
- vércukorszint és koleszterinszint mérés,
- testsúly, testmagasság és testtömeg index meghatározás
- érszűkület rizikóvizsgálat,
- 40 év feletti nők részére csontsűrűség rizikóvizsgálat,
- 40 év feletti férfiaknak prosztata megbetegedésre rizikó
szűrés, vérvétellel és kérdőívvel, anyajegy vizsgálat.
Községünkben a szűrővizsgálatokat 43-en vették igénybe.
A szűrések az”EGÉSZSÉG-FEJLESZTÉS ÉS PREVENCIÓ MAKÓN ÉS
KISTÉRSÉGÉBEN” című pályázat keretében valósulhatott meg.
TEGYEN TÖBBET EGÉSZSÉGÉÉRT!
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Nőgyógyászati
rákszűrés
november 14.-én (hétfőn)
délelőtt 9:30-tól

Szemészet
november 23. –án (szerdán)
délután 14:30-tól

A szűrésekre időpont
kérés a rendelőben!!
Dr Dobó Magdolna
háziorvos

Farkaslaka, Tamási Áron emlékhelyének bejáratánál
2016. október 14-16-ig, az „Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület” tagjai feledhetetlen három napos erdélyi kiránduláson vettek
részt. Útjuk első állomása Farkaslaka, Tamási Áron emlékhelye. Ezt
követően a parajdi sóbányát tekintették meg, ami Európa egyik
legnagyobb sótartaléka, a sótörzs maga 1200 m átmérőjű, enyhén ellipszis alakú és 2700 m mélységbe gyökerezik, Erdély gazdagságának egyik legjelentősebb kincsesládája. Már késő este volt, mikor
megérkeztek a Hargita megyei Tusnádfürdőre, szálláshelyükre. Másnap Csíkszeredára látogattak a 42 ezer fős, 80 %-ban magyarlakta településre, ahol a Makovecz Imre tervezte 2003-ban átadott katolikus
templomot tekintették meg. A következő állomás Csíksomlyó, a
katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye
és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünkösdkor
itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú. A templomban éppen szentmise
volt, ami mindig megérinti az odalátogató magyarokat és megerősíti
összetartozásukat. A Gyilkos-tó egy természetes torlasztó a Hagymás-hegységben, a Keleti-Kárpátokban, Hargita megye északkeleti
részén. 1837-ben keletkezett egy közeli hegyről lecsúszó törmelék
következtében, amihez egy tragikus végű szerelmi monda kapcsolódik. Az odavezető úton egy hócsatára is lehetőség nyílt az erdélyi
havasokban. Az alföldhöz szokott csoportot mégis a Békás-szoros
sziklahegyei varázsolták el leginkább. A Békás-szoros egy tektonikus
eredetű szurdokvölgy a Békás-patak völgyében. A szorost 1971-ben
védetté nyilvánították. A másnapi hazafelé vezető úton Kalotaszeget
érintvén a Király-hágónál búcsúztak el a csodálatos Erdély országtól.
Köszönet Horváth Lajosné egyesületi elnöknek szervező munkájáért,
Királyhegyes Község Önkormányzatának anyagi támogatásáért,
Nagyné Zsuzsikának a ProkoTravel munkatársának, Nacsa Sándor
buszvezetőnek és Kámán József idegenvezetőnek ezért a remek hangulatú, szép erdélyi útért! Legyen része mindenkinek benne!
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Október 1-jén ünnepeljük 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 ebéddel
egybekötőt köszöntőt tartott
Horváth Lajos polgármester
községünk mintegy 110 időskorú tagjának október 1-jén a
Művelődési Házban.
Az ebéd előtt meglepetés műsorral kedveskedett a polgármester a meghívott vendégeknek, aminek hatására mindenkinek rendesen „beállt a vérnyomása” is.

Páli Petra és tánckara operett
slágereket adott elő.

2016. október 8.-án a Hegyesi
Dalkör, a makói Nefelejcs Népdalkör meghívására, a Hagymaházban lépett fel, ahova alföldi
dalcsokorral készültek. Szólót
énekelt Horváth Lajosné dalkörvezető.

A Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodája Gazdaasszonyképző programsorozatot indított október hónapban a helyi Művelődési Házban.

Nagy Tamás és Nagyné Törő Krisztina az SzÖsz alapítói.
Bevezetőt mondott Dohorné Kostyál Zsuzsanna

„Mi nagyon szerencsés család vagyunk, szüleinknek
több mint 30 éve van tanyája” – kezdte az előadó

Október 3-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel tartott
előadáson ismerkedhettünk meg a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben és környékén, 2010-ben alapított,
az „ökotanyák” gazdáit egységbe fogó szövetséggel.
Tagjai olyan lelkes, emberek, tanyagazdák, családok, akik a természet szeretetére épülő, fenntartható
életmódot választották. Ebbe kaptunk bepillantást.

Október 10-én a batáta és egyéb fűszernövények termelésének fortélyait mutatta be az ásotthalmi Bivalyos Családi Tanya gazdája. Az édesapa kísérletező kedvének és érdeklődésének köszönhetően a
család már 20 éve foglalkozik batáta (ismert nevén
édesburgonya) termeléssel és szaporítással, valamint
szárított fűszerek készítésével.

ai

2016. októberében a helyi könyvtáros,
Beke Katalin szervezésében „Minden ami
hímzés” címmel kézimunka kiállítást szervezett. A könyvtár helyiségében berendezett tárlaton helyi ügyes kezű asszonyok
hímzett terítőit, munkáit csodálhattuk meg.
Kiállítók voltak: Antal Ferencné, Beke Mihályné, Csikota Antalné, Daróczi Gáborné,
Daróczi Gabriella Viola, Kiss Ferencné,
néhai Kiss Lajosné, Szabó Lászlóné, Váli
Jánosné

Az Országos Könyvtári Napok alkalmából Süveges Gergő
ismert újságíró, televíziós műsorvezető tartott előadást
„Mitől hír a hír?” címmel. A közvetlen hangulatú interaktív foglalkozáson egy hírcsokor összeállításába nagy
aktivitással kapcsolódtak be a résztvevők. Tartalmas,
szórakoztató délutánnak lehettünk részesei. Köszönet a
Somogyi Könyvtár munkatársainak!
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Balogh Dominik
született: 2016.10.02.
szülei: Haiser Csilla és
Balogh Dominik

Fejes Zalán
született: 2016. 08.31.
szülei: Szabó Laura és Fejes Róbert

Csontos Botond
született: 2016.10.11.
szülei: Molnár Ninetta és
Csontos Gábor

Október 19-én, szerda délelőtt, a helyi Nyugdíjas Egyesület Idősek Napi rendezvényét az
óvodások kedves kis műsora nyitotta meg.
Tamasi Antal elnök köszöntője után Horváth
Lajos polgármester szólt az egyesület tagságához. Ezután Németh János oklevelet nyújtott
át Antal Ferencnének közösségi munkájáért.
Már hagyomány, hogy ekkor köszöntik legidősebb tagtársaikat, az idén Ferencsik Andrásnét
és Dinnyés Sándornét. Nagy János közösségi
munkájáért kapott elismerést. A tagság nevében
Kiss András és Daróczi Gáborné köszönte meg
Tamasi Antal egyesületi elnöknek munkáját.

Németh János köszönti
Antal Ferencnét

Ferencsik Andrásné,
Dinnyés Sándorné
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Nagy János
köszöntése

Sarró Mihály gulyása
tetézte a napot

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének
a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen
folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak
az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött, azonban a
fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt.

1956. októberében Királyhegyesen is sokan csatlakoztak a
forradalom eszméihez és kivonultak a főtérre. Leverték a
vörös csillagot a Tanácsháza tetejéről tiltakozván az idegen elnyomás ellen, nem törődve a veszélyekkel a beláthatatlan következményekkel. Az egykori kis- és középbirtokos családok az erőszakos tsz-esítéssel elvesztették földjeiket, vagyonukat. Jogfosztottnak, kisemmizettnek érezték
magukat. A forradalom leverése után a tüntetések vezetőt
elhurcolták és megkínozták, de községünkben halálos kimenetele nem volt a zavargásoknak, Látszólagos beletörődéssel élték tovább a rájuk mért sorsukat.
Tisztelet bátorságukért, hősiességükért!

Eljött a búcsú ideje.
Értesítem Önöket (Titeket), hogy
2016. szeptember 22.-én volt az
utolsó munkanapom, mint falugazdász. Nyugdíjas lettem, s ezúton
szeretném megköszönni az együtt
töltött éveket, a közös munkát Mindenkinek. Köszönöm a gazdálkodóknak a megértő (esetenként soksok várakozás, akár a programok
nem megfelelő működése, akár más
gondok miatt) együttműködést, közönöm a községi vezetők, vezetőségek támogatását, a helyi intézmények dolgozóinak maximális támogatását, együttműködését. Remlem, még sokszor találkozunk, ha
nem is itt a munkahelyen, de mondjuk az utcán, piacon, vagy bárhol
másutt. Azt kívánom mindenkinek,
hogy erőben, egészségben folytassák és nem utolsó sorban eredményesen a gazdálkodásukat. Ebben
segíteni fog utódom, Fehér Attila
falugazdász, aki több éves gyakorlattal rendelkezik. A fogadóórák
időpontja nem változik, problémáikkal keressék bátran a megszokott
ügyfélfogadási időben. Még egyszer köszönöm az együtt dolgozást.
Nagy Csaba
Királyhegyes Önkormányzata és a
helyi gazdálkodók nevében én is
megköszönöm Nagy Csaba falugazdász lelkiismeretes és igényes
munkáját, nyugdíjas évei eltöltéséhez jó egészséget, boldog életet
kívánok!
Horváth Lajos polgármester

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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