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2017-ben a közmunkaprogram keretében összesen 2,7 millió forintot költött az önkormányzat Királyhegyes
utcáinak fásítására. Kiültetésre kerül
700 db facsemete, 6 fajta. A kiültetés
a szállítást követően október második
felétől folyamatosan történik.
Utcánként és fajtánként:
Jókai utca páratlan oldalán gömbszivarfa, Kis utca páros oldalán gömbkőrisfa, Dózsa György utca páros oldalán (MűvHáz felőli szakasz) platánfa. Dózsa György utca páratlan oldalán (Óvoda felőli szakasz) oszlopos
díszkörtefa. Kossuth utca páratlan oldalán májusfa
Az utcakép legmeghatározóbb élő
eleme az út mellé ültetett fasor. Egy
útvonal fásíthatósága sok szabályozási tényezőtől függ. Például a
szélességtől, az út pályaszerkezetétől, a talaj minőségétől, a burkolatok elrendezésétől, valamint a közművezetékek elhelyezésétől is.
Mindezeket figyelembe véve az
utcák fásítási tervezésénél szakemberek tanácsaira hagyatkoztunk,
amit a makói székhelyű KertDoktor
Kft. biztosította.
Terveink megvalósulásához azonban elengedhetetlen az Önök együttműködő, pozitív partneri támogatása. Kérünk minden telek
tulajdonost, hogy az eléjük ültetett
facsemetékre sajátjukként vigyázzonak, hogy majd egykor unokáink
is élvezhessék munkánk gyümölcsét.
Horváth Lajos polgármester

Régi igény vált valóra a napokban elkészült temetői ravatalozó előterének megépítésével. A temetési szertartást gyakran
zavarta meg a kiszámíthatatlan időjárás.
Ezen igyekezett változtatni a helyi önkormányzat a 64 m2
alapterületű, fedett,
előtér megépítésével. A tetőszerkezet belső oldala falambériát kapott, ami
esztétilkus környezetet biztosít a szertartásoknak.
Az építési költségeket 100/%-ban önerőből biztosítottuk.
Horváth Lajos polgármester

2017. szeptember 29.
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. szeptember 29. napján rendkívüli,
nyílt ülést tartott.
- A Képviselő-testület határozatot hozott a Jókai
utca és a Dózsa György utca felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről. Az útfelújítást a szegedi székhelyű Harmat-Bau Kft. fogja elvégezni.
- Döntött arról a Képviselő-testület, hogy 2018-ban
is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.
- Határozat született arról, hogy az önkormányzat
rendkívüli önkormányzati támogatásra nyújt be
igényt, amely a társulásokban működtetett intézmények működési hiányához kapcsolódik.
- Határozatot hozott a testület a polgármester 20102014. közötti ciklusban ki nem vett szabadságának
megváltásáról.
2017. október 9.
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. október 9. napján rendkívüli, nyílt
ülést tartott.
- A Képviselő-testület módosította a 2017. évi
munkatervét.

- Elfogadta a testület a Csanádpalota Térségi
Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Köznevelési Intézmény Alapító
Okiratának módosítását, amely a csanádpalotai
bölcsőde működését érinti.
- Határozatot hozott a testület arról is, hogy a
„Védőnői tanácsadó és védőnői szolgálati lakás
fejlesztése” című, TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00016
azonosító számú nyertes pályázat megvalósításától visszalép, mert a beruházás megvalósításának
pénzügyi feltételei az önkormányzat számára
kedvezőtlenül alakultak. Az önkormányzat az
egészségház felújítását fontosnak tartja, ezért arra
más egyéb pénzügyi forrást keres.
- A Képviselő-testület határozatot hozott arról,
hogy a folyamatban lévő pályázatok megvalósítása érdekében az azokhoz kapcsolódó önerőt és egyéb költségeket a költségvetési elszámoló számlájáról letéti számlára történő átcsoportosítja.
- Egyhangúlag döntött arról a testület, hogy a
Királyhegyesen újonnan megalakult Csurgó
Néptánccsoportot a pályázata alapján működési
támogatásban részesíti.

Jelenleg
a kertészetben 12 közfoglalkoztatott dolgozik. Ők
íjas
tartják rendben közterületeinket, parkjainkat is. Az ősz
folyamán több száz virágpalánta kiültetése vár rájuk. A
lehulló levelek összegyűjtése, elszállítása pedig napi feladatnak tekinthető.
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Az önkormányzati kertészetben már
túl vannak a zöldbab, zöldborsó, vöröshagyma, fokhagyma, uborka, burgonya, sárgarépa, gyökér betakarításán.
Az önkormányzat a kertészetében
megtermelt zöldségfélékkel támogatta
többek között a Csanádpalotai Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő
központ munkatársai által szervezett
nagyéri gyermektábor élelmezését,
ahol királyhegyesi gyermekek is részt
vettek. A fólia sátor alatt több mázsa
paradicsom, paprika cukkini vár még
betakarításra. A helyi óvodások és iskolások is rendszeresen részesülnek a
termésből. Az időskorú nyugdíjasok
még a múlt héten megkapták a kertészetben összeállított zöldségcsomagjaikat.

Királyhegyes Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „ A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára.
Az ösztöndíj célja: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a
továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik az adott feltételeknek megfelelnek::
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZERINT:
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 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 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZERINT:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. 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
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését,rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november 7.
Teljes kiírás: www.kiralyhegyes,hu /Hírek, aktualitások
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Október 24.-én Őscsanádon a Szent Gellért
Templom búcsúján képviselte községünket,
a Hegyesi Dalkör. Bene Tamás csanádi
plébános úr fogadta a Magyarországról
érkező küldöttségünket. Az ünnepi szentmise előtt a „Boldogasszony anyánk „
kezdetű egyházi énekre bevonuló Dalkört a
hívek felállva és meghatódva üdvözölték.
Felemelő és feledhetetlen pillanat volt ez
mindenki számára. Ezután verssel és énekekkel tisztelegtek Szent Gellért vértanú
püspök emlékének, majd részt vettek a
három nyelven celebrált szent misén. A
megyés püspök a mise végén külön is
köszöntötte a Magyarországról érkezőket. A
misén közel 50 pap és 500 hívő vett részt
GELLÉRT 980 körül született velencei patrícius családból. Kolostori iskolában végezte tanulmányait;
alaposan ismerte a Szentírást és az egyházatyákat. Bencés lett, és már fiatalon a közösség apátja.
Szentföldi zarándokútra indult, amikor a dalmát partokon, Záránál (Zadar) hajótörést szenvedett. A
pannonhalmi apát rábeszélésére Magyarországra indult, hogy egy ideig hirdesse az evangéliumot.
Huzamosabb időt töltött István udvarában, a szent király bizalmi embere lett. Bakonybél rengetegében
hét évig remetéskedett; csak István kérésére hagyta el szeretett magányát, és elfogadta a csanádi
püspökséget. Ettől kezdve az evangélium hirdetésének élt. Az István halála után gazdátlanná vált
országban pogány lázadások törtek ki. Gellért Vatha csapatainak lett áldozata 1046. szeptember 24-én. A vértanú püspök testét 1083-ban László király emelte oltárra.

2017. október 14.-én a Hegyesi Dalkör, a
dorozsmai Öreghegyi Citerazenekar meghívására, Kiskundorozsmán lépett fel, ahol
a házigazdák kívánságára az itthon is bemutatott sárközi népdalcsokorral léptek fel
nagy sikerrel. A műsorszám végén a csattanót, a gyerekek néptáncos előadását pedig külön kiemelten is elismerték. Köszönet Fülöp Boglárka néptánc oktatónak, és
az előadóknak: Haizer Mírának, Esser Balázsnak, Miklós Liliánának, Ács Lorettának, Máriás Máriónak és Szabó Milánnak.

A Hegyesi Dalkör tagjai köszönetet mondanak
Bene Tamás csanádi plébános úrnak a szívélyes
fogadásért és vendéglátásért, Flóra Józsefnek
szervező munkájáért és Kispál Antalnak a
Dalkör utaztatásáért, a video felvételért és anyagi
támogatásáért.
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Október 14-én, a helyi Művelődési Házban rendezte meg a Nyugdíjas Egyesület a kétévente szokásos kistérségi Nyugdíjas
Találkozóját. Ezzel kapcsolatban az Egyesület vezetőségének a
következő fő célkitűzése volt: úgy állítsuk össze a meghívottak
létszámát, hogy minden kedves vendégünknek legyen kényelmes,
kulturált, helye, figyelembe véve a biztonsági előírásokat. Ennek
érdekében korlátoztuk a részt vevő nyugdíjas klubok létszámát 4-5
főre. A helyiek közül elsősorban az önkormányzat vezetőjét, a
helyi vállalkozókat, kereskedőket hívtuk meg, akiktől a rendszeres
anyagi támogatást kapunk. Így, 15 térségi nyugdíjas klub képviseletében 70-en vettek részt rendezvényünkön, akik pl. Makóról,
Csanádpalotáról, Csanádalbertiről, Nagyérről, Békéssámsonról,
Pitvarosról, Magyarcsanádról, Marosleléről, Kövegyről érkeztek.
Velük közvetlen és kölcsönös kapcsolatot tart fenn Egyesületünk.
Tagjaink közül 45-en voltak jelen. Meghívott vendégek: Horváth
Lajos polgármester úr - aki maga is köszöntötte a megjelenteket-,
a Makói Agro-Maros Szövetkezetet Szabóné Engedi Ilona és Siska
sámson igazgatósági tag képviselte, a helyi vállalkozók közül
Györgyné
Kiss Gyuláné, Zsurzsucz Csaba és Török József tisztelt meg
jelenlétével. Sajnáljuk, hogy más irányú elfoglaltságuk miatt nem
lehettek itt: Vizi István az Agro-Maros Szövetkezet elnöke és mint
helyi vállalkozó, Daróczi Gáborné, Kispál Antal, Boros Gábor –
tőlük is rendszeres anyagi támogatást kapunk.
Az ünnepség hivatalos része háromnegyed 12-kor kezdődött
köszöntővel, majd a polgármester úr jóvoltából zenés operett
műsor szórakoztatta a vendégeket. Ezután a vendég nyugdíjas
klubok köszöntötték a helyieket. Nagy sikere volt a „Fekete macskás” tombolának, valamint Miklós Tamás zenei közreműködésének. Bőséges finom ebéd, kulturált felszolgálás, jó hangulat
jellemezte a nap további részét is. Nyugdíjasaink fél ötig ropták a
táncot, tapasztalataink szerint minden kedves vendég jól érezte
magát. Köszönet minden szervezőnek, segítőnek!
Tamasi Antal a helyi Nyugdíjas Egyesület elnöke

2017. november 2-án, csütörtökön délután
15:00 órai kezdettel
Halloween napi Kreatív foglalkozásra
várjuk az alkotni szerető gyereket, szülőt, olvasót
a helyi könyvtárba.
Beke Katalin könyvtáros
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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.
Óbecsei István:
Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat...
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült sápadt szemeket...
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek,
Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Kocsis Zsuzsanna
budapesti lakosnak a
könyvtárunknak
adományozott sok szép,
értékes könyvért!

Ezért ajánlott sok mézet fogyasztani:
A méz az ősidők óta az emberi táplálkozás része, igaz eleinte csak csemegének gyűjtötte az ősember, mára azonban mint gyógyterméket is használjuk,
közel 70-féle gyógyhatással bír. Négyötödrészt glükózból és fruktózból áll,
ám még így is fér bele mindenből, ami
jó: kalcium, réz, vas, magnézium, mangán, foszfor, kálium, nátrium, cink és
kis mennyiségben B1, B2, B3, B5, B6,
C-vitamin. Baktériumölő hatását már
régóta ismerték. Mindenkinek ajánlott!

kísérleteken vettek részt a helyi általános iskolai tagintézmény tanulói
t
október 20-án a Makói József Attila
Múzeumban. A könyvekben leírt
kísérletek, itt érdekes játékok formájában bukkantak elő, és váltak érthetővé. Ez a vándorkiállítás segít játékosan megérteni a fizikai, kémiai
jelenségeket. Testközelbe kerül a
fény, a hang, a gravitáció, az elektromosság és mágnesesség, folyadékok
viselkedése, a nyomás, a perdület
megmaradás törvénye. Tanulóinknak
nagy élményt jelentettek a látottak.

Október 13.-án, pénteken
Oláh József méhész látogatott el a királyhegyesi tagiskolába. Érdekes és hasznos előadást tartott a gyerekeknek a méhek életéről.
Megtudhatták mi az a méhcsalád, mi tartja őket össze,
hogyan készítik a mézet,
miért nem bántja a méhészt,
hogyan végzi a méhész a
munkáját. Józsi bácsi bemutatta a védőfölszerelését és
megengedte, hogy minden
gyerek felpróbálhassa azt.
Elmondta, miért más-más
ízű a méz és mennyire
egészséges. Még egy csupor
mézzel is megajándékozott
minden gyereket. Köszönet
érte!

2005-ben végeztem a Bajai
Pedagógiai Főiskolán. Eddigi gyakorlatomat Makói Óvodákban óvónőként szereztem. Három kisgyermek édesanyja vagyok. Nagy örömmel és várakozással jöttem a királyhegyesi óvodába.

Igazi szüreti hangulatot teremtettek október 12.-én, csütörtökön az ovisok a helyi Művelődési Házban. Zenés, verses
műsorukkal nagy örömet és vidámságot okoztak a vendégeiknek. A szülői munkaközösség tagjainak segítségével még
mustot is préseltek a gyerekek. Nagy sikere volt a kukoricacső morzsoló versenynek és a kézműves foglalkozásnak is.
De a finom sütik sem maradtak le asztalról, aminek bevételét
az ovisokra költik. Ez az ünnepség volt egyben Németh
Angéla óvodai tagintézmény vezető búcsúja is a királyhegyesi
óvodától.
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Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda munkatársai a
helyi önkormányzat támogatásával ingyenes emlőrákszűrést
tartottak községünkben.
A szűrés az”EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS PREVENCIÓ
MAKÓN ÉS KISTÉRSÉGÉBEN”
című pályázat keretében valósulhatott
meg.

TEGYEN TÖBBET
EGÉSZSÉGÉÉRT!

Hétfő: 08:00 - 10:00 óráig dr Bittó Csaba
Asszisztens: 08:00-13:00 óráig
Kedd: 08:00 - 10.00 óráig dr Dobó Magdolna
Asszisztens: 08:00-11:30 óráig
Szerda: 13:00 - 15:00 óráig dr Dobó Magdolna
Asszisztens: 11:00-15:00 óráig
Csütörtök: 13:00 - 15:00 óráig dr Bittó Csaba
Asszisztens: 11:00-15:00 óráig
Péntek:: 08:00 - 10:00 óráig dr Bittó Csaba
Asszisztens: 08:00-11:30 óráig
Orvosi ügyelet: 06 62/ 433-104
hétköznap: 16:00-08:00 óráig

szombat és munkaszüneti napon: 0-24:00 óráig

November 1-jén az üdvözült
lelkek emléknapját ünnepeljük,
ez a katolikus keresztény világban a mindenszentek napja.
Bár sokan összekeverik a halottak napjával, a kettő nem
ugyanaz. Utóbbi egyháztanilag
a szenvedő Egyház ünnepe,
amit 998 óta tartanak az üdvösséget még el nem nyert, a
tisztítótűzben lévő hívekért
november 2-án.
Nemrégiben
hazánkban
is
divatba jött Halloween október
31-én, ami a kísértetek és démonok pogány kelta ünnepére,
a samhain-ra vezethető vissza.

Az emberek egykoron több
időt fordítottak a bensőséges
ünneplésekre. Ráértek ünnepelni, ráértek törődni, foglalkozni a lelkükkel, és halottjaik lelkével is, amelyről úgy
gondolták-hitték, hogy a test
itt marad ugyan a földön, s
elporlad, de a lélek tovább él.
Ezért fontos gondolni rá,
emlékezni az eltávozottakra.
Ilyenkor benépesülnek a temetők, s a sírhalmokat körülállják a
távolra szakadt hozzátartozók is. Hazahívja őket a szülőföld, az
ősök, a családtagok sírja, s a mécsesek, gyertyafények körül meghitt
halk beszélgetések, emlékezések hallatszanak.

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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