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2017. március 7-én, 18 órai kezdettel
Lázár János országgyűlési képviselőnk, miniszter úr, és Horváth Lajos
polgármester tartott lakossági fórumot
a helyi művelődési házban. A község
részéről nagy érdeklődés kísérte az eseményt, ahol először a polgármester
tavalyi év értékelőjét hallgatták meg,
valamint a községünknek megítélt 110
milliós kormányzati támogatás felhasználásról tervezett fejlesztésekről tartott
beszámolóját. Így például a belterületi
utak, utcák teljes felújítását, járdaprogramot, intézményi konyha felújítását
szeretnék megkezdeni az idén.
Lázár János elsőként megköszönte a falu lakosainak bizalmát, elismeréssel szólt az önkormányzat eredményeiről, törekvéseiről. Ezután vázolta a kormány település fejlesztési programját,
kiemelve a kistelepülésekre szánt figyelmet.
A lakossági felvetések három témakörre vonatkoztak. Az egészségüggyel, gyógyszer-felíratással kapcsolatos kérdésre Lázár János ígéretet tett
a probléma feltárására. A második a 4424-es út
Makóval összekötő szakaszára vonatkozott, amire továbbra is várnunk kell, hiszen ez lakosságarányában nagyon nagy költséget jelent. Drágítja
a beruházást az is, hogy mezőgazdasági használatra is alkalmasnak kell lenni a kiépítendő útnak.
A harmadik lakossági felszólalás a templomfelújítás kérdése volt. Képviselő úr még ezen a
héten tárgyal Kiss-Rigó László megyés püspökkel
ez ügyben. Üdvözölte a lakossági adomány gyűjtési tervet. Az Önkormányzat sem zárkózik el az
anyagi támogatástól, amennyiben tisztázottak
lesznek a részletek.
Az intézményi fejlesztések még a tavaly beadott
önkormányzati pályázatok függvényei, amiről
szintén megnyugtató híreket hozott Lázár János.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke javaslatára nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Horváth Lajos, Királyhegyes község polgármestere több mint két évtizedes, eredményes településvezetői munkájáért Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Budapesten.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. január 26. napján rendkívüli ülést tartott.
- A testület elfogadta a testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Társulás társulási megállapodásának módosítását.
- Határozatot hozott a Képviselő-testület Horváth Lajos havi illetményének és
költségtérítésének megállapításáról, amelyet az önkormányzati törvény módosítása
tett szükségessé.
- Határozatot hozott a arról is, hogy működési előleget biztosít a Tisza és Maros
Vidéke Jövőjéért Egyesület részére. Az önkormányzat tagja az egyesületnek.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. február 14. napján rendkívüli ülést tartott.
- A Képviselő-testület első körben megtárgyalta Királyhegyes Község
Önkormányzata és a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal – amelynek
keretében működik a királyhegyesi hivatali kirendeltség - 2017. évi költségvetését.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. február 23. napján soros ülést tartott.
- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos polgármester polgármesteri tájékoztatóját.
- A testület rendeletet alkotott a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és
meghozta a költségvetéshez kapcsolódó határozatokat.
- Elfogadásra került a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése. Ennek a társulásnak a keretében látja el
önkormányzatunk a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat és a szociális
alapfeladatokat.
- A Csanádpalota Térségi Köznevelési Társulás 2017. évi költségvetése is meghatározásra került, ebben a társulásban működik a királyhegyesi óvoda.
- A Makói Kistérség Többcélú Társulás ez évi költségvetése is elfogadásra került. Itt
a belső ellenőrzési feladatokat és az orvosi ügyeletet látja el az önkormányzat.
- A Képviselő-testület elfogadta a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetését is.
- Megtárgyalta a testület a Közösségi Színtér tevékenységéről szóló beszámolót.
- Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a helyi alsó tagozatos általános
iskola 2016-2017. évi I. félévi beszámolóját az iskolában folyó munkáról.
- Határozatot hozott a testület arról, hogy módosítja az általános iskolai gyermekétkeztetésre kötött szolgáltatási szerződést a szolgáltató által bejelentett napi szinten
20 Ft összegű áremelés miatt.
- Határozatban állapította meg a Képviselő-testület Horváth Lajos polgármester
2017. évi szabadságának ütemezését.
- Új rendelet került elfogadásra a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés létesítése szabályairól, díjairól. Királyhegyesen továbbra
is teljesen ingyenes a házasságkötés és a házasságkötő terem használata.

“Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.”
Petőfi Sándor
Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc Magyarország
új-kori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve.
Társadalmi reformjaival a polgári
átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része
volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott
el sikeres katonai ellenállásig.
Kiváló embereket, hősöket termett ez az időszak.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. március 9. napján rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület két konzorciumi megállapodást fogadott el és ebből adódóan két pályázatban való részvételről döntött.
1./ Konzorciumi Együttműködési Megállapodás támogatási kérelem benyújtására az
EFOP-3.9.2-16 Humán Szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kezdeményezett térségek felhívásra. A pályázat címe: „Esélyteremtés a gyermekekért közszolgáltatások fejlesztése a Makói kistérségben”
2./ Konzorciumi Együttműködési Megállapodás támogatási kérelem benyújtására az
EFOP-1.5.3-16 Humán Szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kezdeményezett térségek felhívásra. A pályázat címe: „Értékközvetítés a Makó-térségi
közösségekben”.
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Március 15-e jelképpé vált,
nemzetünk szabadság-szeretetét, szabadság utáni
vágyát fejezi ki.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is folytatódik a közmunkaprogram településünkön 2017. március 1-től 1 éven keresztül. Az
elmúlt évek tevékenységének eredményeivel nap mint nap
találkozhatunk: fólia sátrat építettünk, felújításra kerültek a belvíz
csatornák, kkülterületi földutak kerültek karbantartásra, intézményeink és közterületeink gondozottak, szépek lettek.
Az idén összesen 26 fő tartósan munkanélküli személy kerül foglalkoztatásra az alábbi programokban:
A mezőgazdasági fóliasátor programunk idén is folytatódik 13 fő
bevonásával, 2 fóliasátorban zöldségtermesztés, valamint dísznövények és virágok nevelése, szabad területen földi eper, burgonya,
fokhagyma, vöröshagyma és egyéb zöldségek termesztése. A megtermelt zöldségek és gyümölcsök a helyi közintézményekben tanulók
egészséges táplálkozását segítik, a fennmaradó mennyiség pedig a
szociálisan rászorulók részére kerül kiosztásra.
A mezőgazdasági földutak karbantartási is a közfoglalkoztatási
program keretében történik 6 fő bevonásával, a program célja, hogy
a mezőgazdasági utak, árkok folyamatosan tisztítva és karbantartva
legyenek, ezzel is segítve a településen élő mezőgazdasággal foglalkozó emberek munkáját.
A belterületi közutak karbantartása program keretében szintén 6
fő kerül foglalkoztatásra, feladatuk a bel- és külterületi szilárd burkolatú utak kezelése, javítása, karbantartása
Hagyományos közfoglalkoztatás keretében 1 fő kerül alkalmazásra takarítói munkakörben az óvodában.
Horváth Lajos polgármester

2017.

A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a földi élet alapja.
Földünk felszínének nagy részét, 71%-át víz borítja. De valóban elegendő ez a
vízmennyiség arra, hogy a Föld népességét eltartsa? Szakemberek és tudósok
egyértelmű véleménye, hogy sajnos nem. A Földnek hatalmas vízkészletei
vannak, azonban több mint 97 százaléka sós víz, ami a növények
öntözésére és emberi fogyasztásra alkalmatlan, a maradék 3%-nak is
80%-a nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető.
Az ivóvizünk a természetből, a természetes vizekből, a talaj alatti vizekből ered.
Ezért nagyon fontos, hogy ugyanúgy odafigyeljünk a környezet tisztaságára, mint
amikor otthon leülünk vacsorázni egy tiszta asztalhoz. A környezetünk az
ivóvizünket tálalja elénk és nem mindegy, hogy mennyit ad belőle és milyen
minőségben.
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Királyhegyes Község
Önkormányzata nevében
tisztelettel
kérem az
ingatlantulajdonosokat,
használókat is, hogy
mindannyiunk érdekében
folyamatosan tisztítsák és
gondozzák az ingatlanuk
előtti közterületet,
ezzel is hozzájárulva
kulturált környezetünk
kialakításához.
Egyúttal felhívom a
mezőgazdasági gépjármű
tulajdonosok figyelmét,
hogy az általuk úttestre
felhordott sáros földet
kötelesek 24 órán belül
eltakarítani.
Szép tavaszi időt kívánok!
Horváth Lajos
polgármester

„A nõ azt akarja, hogy ok nélkül,
"miért" nélkül szeressék: nem azért,
mert szép vagy jó, vagy kedves, vagy
művelt, vagy elmés, hanem azért,
mert olyan, amilyen.”
(Henri Frédéric Amiel)

tt

Az önkormányzati nőnapi rendezvény a helyi művelődési
házban, közel 40 fő részvételével

A Nyugdíjas Egyesület március 9én, délelőtt tartotta a soron következő közgyűlését, majd utána a
nőnapi ünnepségét.
A közgyűlés napirendjei voltak:
- Új tagok, Horváth Lajosné és
Vass Mihály felvétele, így a
taglétszám 53 főre emelkedett.
- Elfogadta a közgyűlés az egyesület elmúlt évi tevékenységéről
szóló beszámolót, jóváhagyta a
2017.évi költségvetését.
- Vezető testületek megválasztása.
Elnökségbe Fekete Istvánnét, Sarró Mihályt és Tamasi Antalt választották. A felügyelő bizottság
elnökének Fónádné Varga Gizellát, a bizottság tagjai lettek Beke
Jánosné és Stranszky Jánosné. Az
egyesület elnökségének egyik fő
célkitűzése a vezetőség fiatalítása
volt.
Az egyesület részéről elhangzott
az a javaslat. miszerint a szigorú
egyesületi szabályok túl nagy
terhet rónak az elnökség tagjaira,
ezért alakuljonak vissza nyugdíjas

Március 8-án, a Nőnap alkalmából
köszöntötte Horváth Lajos polgármester a községünk intézményeiben
dolgozó hölgyeket, így a képviselőtestület nőtagjait, a hivatali, az
egészségügyi, az óvodai, iskolai és a
közmunkaprogramban részt vevő női
munkatársakat. A helyi iskolások kis
verses, zenés összeállítása vezette be
a rendezvényt. A szép, színes virágok
átadása után pedig egy jó ízű ebéddel
vendégelte meg a polgármester a
hölgyeket. főszakács most is Zsurzsucz Csaba volt. Köszönet érte!

klubbá. Erről a döntést későbbi időpontra napoltuk további átgondolás céljából. Befejezésül 9 tagunknak ismertük el 20 éves
tagságát, közösségi munkáját.
Ezek után került sor a nőnapi
ünnepségre, ahol Horváth Lajos
polgármester és Vizi István a
makói Agro-Maros Szövetkezet
elnöke is köszöntötte az egyesüllet nőtagjait, valamint a szövetke-

zet makói nyugdíjasait. Az óvodások ünnepi műsorral kedveskedtek a néniknek.
Végül elfogyasztottuk a Vizi István, mint vállalkozó által felajánlott, Dani István által elkészített
nagyon ízletes birka-pörköltet.
Köszönetet mondunk minden támogatónknak ezért a szép napért!
Tamasi Antal egyesületi elnök

A Nyugdíjas Egyesület férfi tagjai átadták a jelenlévő lányoknakasszonyoknak a tavasz első virágát, az illatos játszintokat.
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Januárban a téli hónapok közepén az ovis
élet is sokszor a terembe szorul be, ha az
időjárás nem kedvez a téli csapadékkal, a
hóval. Ebben a hónapban tudtunk kísérleteket, megfigyeléseket végezni a folyadék halmazállapotának változásával. Műanyag üvegekbe vizet engedtek a gyerekek és a külső ablakpárkányra helyezve a
változásokat szemmel láthatóan tudtuk
követni. Egy kisfiú az egyik reggel jégcsappal a kezében érkezett a csoportszobába. Körbeállva, egy edényt helyezve
a kis keze alá, figyeltük, hogy hova tűnik
a jégcsap. Fejlesztő pedagógusunk a
villámlást érzékeltette barátságos módon
a gyerekeknek. Az óvodások nagyon szeretik ezeket a kísérleteket és sokkal könynyebb ez által a változások érzékeltetése
is. A sok tevékenységből csak ennyit
emelnék ki.
Februárban kezdődött az Ovi-Zsaru programunk. Decsiné Oláh Zsuzsa rendőrrel
beszélgettünk, általa ismerkedtünk a
Rendőr Robi bábbal, ami mindennapos
jelenlevővé vált a csoportszobába, Zsuzsa
nénit és az egyenruhás szakemberek
helyettesítését. Megbeszéltük, hogy hogyan kell közlekedni, idegenekkel viselkedni, igazi rendőrautóban is ülhettünk.
További eseménydús délelőttök várnak
még bennünket a program keretén belül.
Farsangi eseményünk rendhagyó ünnep
volt. Délelőtt tartottuk, közös játékokkal
és beöltözésekkel, a gyerekek még
jelmezt is cserélhettek, amit nagyon
élveztek. Mindenki nagyon jó szívű volt
és szívesen átadta társának a maskaráját,
ha az fel szerette volna próbálni.
Márciusban a főeseményünk a Nőnapi
köszöntés volt eddig. A faluban dolgozó
lányokat, asszonyokat jártuk végig az ovis
fiúkkal, apró ajándékot vittünk és egy
verset is elmondtunk közösen. Több
helyen csokoládét és cukorkát kaptunk
ajándékba, amit nagyon szépen köszö-

nünk. Az oviban is megleptük a kislányokat szintén egy
aprósággal, nagyon megható kis jelenetnek lehettünk. A
Nyugdíjas egyesületet is felkerestük, ott közösen szerepeltünk, körjátékokkal, zenekoreográfiával és a fiúk szavalásával. Nagy tapsot kaptak a gyerekek a mosolygós arcú és
szemű nagymamáktól.
Nagyon röviden, de a felsorolásokkal élve, Hagymaházban
voltunk színházi előadáson, utazó színtársulat is látogatott
óvodánkba, amiket nagyon élveztek a gyerekek. Eddigi
eseményeinkről és az elkövetkezőkről fényképes tájékoztatást lehet látni a Facebook Napsugár Óvoda oldalán.
Németh Angéla tagintézmény vezető

Február 11-én, szombaton 14:00 órától, ismét kézműves
foglalkozáson vehettek részt az érdeklődő gyerekek a helyi
Művelődési Ház Könyvtárában Beke Katalin könyvtáros
szervezésében. A szabadidős program a Farsang jegyében
zajlott, sok ötletes álarcot vágtak, ragasztottak, festettek és
vihettek haza a résztvevő gyerekek.
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A Makói Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Királyhegyesi Tagozata meghívja
a község lakóit
2017. március 23.-án (csütörtökön) 15:00 órai
kezdettel a helyi művelődési házban tartandó

2017. január 1.-től, az állami intézményfenntartás átalakításával, iskolánk
a Klebelsberg Központ
Hódmezővásárhelyi Tankerületi
Központ fenntartása alá került.
Vezetője: Balázs József
Hódmezővásárhely, Makó, Csongrád, és
Szentes eddigi tankerületeinek, összesen 27
intézménye került a központhoz.

A Makói Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója így iskolánké
is, továbbra is
Borkáné Dudás Mónika

Fővédnök: Szilágyi Réka művészeti tagint. vezető
Közreműködnek: a Művészeti Intézményegység
Királyhegyesi telephelyének hangszeres és néptáncos
növendékei.
Felkészítők: Fülöp Boglárka, Benkő Zoltán, Perczel Tamás

így a 2017/18as tanévet már
a makói József
Attila Gimnáziumban kezdhetik meg.
Haizer Míra 4.o.

Kiss Goldina Patrícia tanítónő beajánlásával 2017. február 26-án (vasárnap) a
Máltai Szeretet Szolgálat Makói Kirendeltségének szervezésében és támogatásával, iskolánk több tanulója és a szülői
munkaközösség több tagja Mohácson, a
hagyományos Busójáráson vett részt.
Köszönet a feledhetetlen élményért!

Vancsó Regina 3.o.
szépíróverseny
különdíjasa

Horváth Viktor 4.o.

Szabó Milán 2.o., Varga Balázs 1.o.
tanulók versmondó versenyen
képviselték iskolánkat

TAVASZI SZÜNET AZ
ISKOLÁSOKNAK

ÁPRILIS 13.–tól (csütörtök)
(a szünet első napja)
ÁPRILIS 18.-ig (kedd)
(a szünet utolsó napja)

Haizer Míra, Varga Balázs, Szabó Milán és Budai Dániel
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Tóth Tamás született: 2017.02.02.
szülei: Török Anett és Tóth Tamás

Boboicsov Lara született: 2017. 01. 14.
szülei: Kiss Diána és Boboicsov Antal

Kovács Emil Miklós született: 2017. 02.12.
szülei: Kovács Anikó és Szabó Miklós

Kovács Emília Anikó született: 2017. 02.12.
szülei: Kovács Anikó és Szabó Miklós

Berta Máté született: 2017. 01.26.
szülei: Bojtos Beáta és Berta László

Tóth Áron Vencel született: 2017. 02.26.
szülei: Ménesi Éva és dr Tóth Zoltán
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2017-ben ünnepeljük Arany János
születésének 200. évfordulóját. Ezt az
esztendőt az Országgyűlés és a Magyar
Tudományos Akadémia Arany Jánosemlékévnek nyilvánította.
Arany János költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja és főtitkára
Nagyszalontán született. Szüleinek késői

gyermeke volt, akik féltő gonddal nevelték, hiszen a tüdőbaj miatt kilenc
testvére közül nyolcat előtte elvesztettek. Az anyagi javakban nem dúskáló
családi háttér ellenére nagy és sokoldalú
szellemi műveltségre tett szert. Ő a magyar
nyelv egyik legnagyobb ismerője, és ehhez
mérten páratlanul gazdag szókinccsel
rendelkezett. Irodalmi pályafutása 1845ben Az elveszett alkotmány című szatirikus
eposszal indult, de igazán ismertté az
1846-ban készült elbeszélő költeménye, a
Toldi tette. Arany elsősorban epikus költőnek tartotta magát, de költészetének lírai
része érvényes ma és hordoz az utókor
számára is üzenetet. Költői eszmélésének
ideje a reformkor, kibontakozásának, egyéni hangjának kialakulása az 1848-49es szabadságharc idejére esett.. Öregkori
lírája legalább ilyen jelentős, az Epilógus,
a Vásárban, A tölgyek alatt, az Ének a
pesti ligetről az idős ember örömeit és
gondjait, egy megnyugvó lélek emlékezését tárják az olvasó elé.
A költő 1882. október 22-én halt meg
Budapesten.

A húsvét egyházi ünnep, ám már elég messze jutottunk
hátterétől. Inkább családi ünneppé vált, mely alkalmat ad a
ritkán látott barátok meglátogatására is. A tavasz várás
könnyedsége hatja át ezt a hosszú hétvégét, amit a mókás
locsoló versek, illatos lányok tesznek vidámmá.
Minden ünnepünk vázát szokásaink adják, mindnyájunknak
vannak könnyen megragadható emlékei a húsvétról. Azok a
dolgok, melyek a leggyakrabban ismétlődtek ezeken az
alkalmakon finom szálakkal rögzítették emlékeinket, és
kötnek minket örökre családunkhoz. A családi szokások
kialakítása a szülők feladata, ami az egyik legkellemesebb

dolog a sok nehéz feladat között.
A várakozást fokozza ha már az ünnep előtt
süteménysütéssel, dekorálással készülünk,
amibe a gyerekeket is bevonjuk. Az apával
közösen tanult locsolóvers, a kettesben
lebonyolított locsolótúra jó hatással bír az apafiú kapcsolatra. Kívánunk mindenkinek békés,
nyugodt, családias húsvéti ünnepeket!
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