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Lázár János országgyűlési képviselő és Horváth Lajos polgármester a
május 31-i képviselő-testületi ülésen.

Kossuth utca

2018. május 31-én Lázár
János a térség országgyűlési
képviselője
Királyhegyesre
látogatott, ahol részt vett a soron következő nyílt önkormányzati képviselő-testületi
ülésen. Ezt követően videó
üzenetében elmondta, igyekszik minden törekvésében támogatni a kistelepülést, elsősorban azért, mert a méretéből
adódó nehézségek ellenére
„nem adja fel, nem panaszkodik és nem nyávog”, csak
teszi a dolgát. Fejlődése, közbiztonsága, közösségi élete
példaértékű. (folytatás a 3.
oldalon)

Jókai utca

- Tájékoztatót fogadott el a testület a Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése végrehajtásáról.
- Megtárgyalta és elfogadta a testület Királyhegyes
Község Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési jelentését.
- Rendeletet alkotott a testület a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ehhez kapcsolódóan
elfogadásra került a Közösségi Színtér Szervezeti és
Működési Szabályzata és Házirendje.
- Határozat született arról, hogy az önkormányzat a
rászoruló gyermekek nyári szünidei étkeztetését ez
évben is biztosítja.
-Módosította a testület a lakóingatlanok homlokzata
felújításának támogatására nyújtott települési
támogatásról szóló helyi rendeletét és az egy főre
eső jövedelemhatárt 100.000Ft-ra felemelte.

Királyhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. április 26. napján
soros, nyílt ülést tartott.
- A Képviselő-testület elfogadta a polgármesteri
tájékoztatót.
- Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a
közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót.
- A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások
2017. évi alakulásáról is tájékoztatót fogadott el a
testület.
- A Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Köz-pont
és Gyermekjóléti Szolgálat Királyhegyesen 2017-ben
végzett munkájáról szóló tájékoztató is elfogadásra
került.
- Az önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységéről szóló tájékoztatót is ezen az ülé-sen
tárgyalta meg és fogadta el a testület.
- Határozatban fogadta el a testület a „Járdafelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét és
kiválasztotta a nyertes kivitelezőt..
- Határozat született arról, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújt be a feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázatra, a Jókai
utca középső szakaszának járdafelújítása érdekében.
- Arról is döntött a testület, hogy a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra is pályázatot nyújt
be, a Művelődési Ház technikai eszközeinek
fejlesztése érdekében.
- Határozatot hozott a Képviselő-testület arról is,
hogy a Hegyesi Dalkör és a Csurgó Néptánc-csoport
közös pályázata alapján ezek a civil szervezetek
100.000.-Ft támogatást kapnak.

Módosult a homlokzat felújítás
pályázatának feltétele!
A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a
lakóingatlanok homlokzata felújításának támogatására nyújtott települési támogatásról szóló
3/2017.(III.31. számú önkormányzati rendeletét
módosítja és az egy főre eső jövedelemhatár
összegét 80 ezer forintról 100 ezer Ft-ra felemelte. Így az idén azok pályázhatnak, akiknek a
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

A kérelem benyújtásának végső
határideje 2018. június 30!

Királyhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. május 31. napján
soros, nyílt ülést tartott. A Képviselő-testület ülésén részt vett Lázár János országgyűlési képviselő.

A jelenleg folyó járda felújítási program folytatására pályázatot nyújtott be önkormányzatunk.
A Királyhegyes Község Önkormányzat tulajdonában lévő Jókai utca középső szakasza – a
templom és a József A. utca közötti rész – mindkét oldalának járdafelújításával kapcsolatos
fejlesztésre 14.449.070.- Ft támogatásra nyújtottunk be igényt, amely a teljes beruházás 85 %-a.
A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához
szükséges 15 % önrészt, 2.549.836.-Ft-ot, 2018. évi
költségvetésében – 2019-ben megvalósuló beruházás esetén 2019. évi költségvetésében – biztosítja.
A támogatással megvalósuló útfelújításának teljes
összege 16.998.906.-Ft.
Horváth Lajos polgármester

- A Képviselő-testület elfogadta a polgármesteri
tájékoztatót.
- A Képviselő-testület tájékoztatást kapott a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről.
- Elfogadta a testület az önkormányzat 2017. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót és a zárszámadási
rendeletet. Ehhez kapcsolódóan módosította a 2017.
évi költségvetési rendeletet is.
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Jó hangulatban telt a térség országgyűlési képviselőjének egyeztetése a királyhegyesi képviselő testülettel a május 31-i ülésen. Első napi rendi pontban
Horváth Lajos polgármester szívélyesen köszöntötte
a képviselő urat és megköszönte községünknek nyújtott eddigi támogatását. Ezután felvázolta községünk
jövő képét, kiindulva a jelen állapotokból. Beszámolt
az egészségügy, az oktatás, a családvédelem, a közfoglalkozatás helyzetéről. Bemutatta a közösségi élet
nyújtotta lehetőségeket, a falu fejlesztésére tett erőfeszítéseket, nagyobb beruházásokat. Szólt a most folyó járdafelújítási program egyes részleteiről is.
Ezután rátért a jövő feladataira, a fejlesztésre váró területekre. Továbbra is kiemelt feladatként tekint a
4424-es út megépítésére, a bekötő út felújítására, az
energetikai fejlesztésekre, az önkormányzati épületek
korszerűsítésére, további zöld övezet kiépítésére.
Kitért a szennyvízkezelés kérdésére valamint Csikóspuszta turisztikai lehetőségeire is.
Ha nekem 2 harmadom lenne! folytatta a jövőről
való elképzeléseit Horváth Lajos polgármester, aki a
föld öröklési szabályainak változtatására hívta fel a
figyelmet. Például, hogy több örökös esetén kezelhetetlen a helyzet. Ha nincs örökös az állam örököl,
ehelyett inkább a helyi önkormányzatra kellene bízniuk, akik nagyobb gonddal kezelnék a tulajdont. A
másik felvetése a mezőgazdasági öntözésre vonatkozott, szerinte a Tisza vizének természetes gravitációját kihasználva lehetne a terület öntöző csatorna
rendszerét feltölteni, a mostani Maros folyó mesterséges átemelői helyett. A vetőmag, a fokhagyma- és
hagymaszaporító anyag hazai előállítását sürgette,
valamint a kistelepülési önkormányzatok finanszírozásának változtatásaira tett javaslatot. Végül az építési szabályok további módosításait indítványozta ami
lehetővé tenné a gyorsabb és hatékonyabb ügyinté3

zést, különösen az elhagyott, romos házak lebontását, eltakarítását. A polgármester jövőbeni elképzeléseit, felvetéseit az országgyűlési képviselő nagyon figyelemre méltónak és megfontolandónak tartotta, ígéretet tett arra, hogy ezekben
a kérdésekben mihamarabb lépéseket tesz.
Ezután tájékoztatta a megjelent képviselőket és
vállalkozókat a térség fejlesztési elképzeléseiről,
amit elsősorban Mezőhegyes európai színvonalú
gazdasággá való kiépítésében lát, és ami húzóerő
lenne Királyhegyes fejlődésére is. Szerinte a falu
jövője elválaszthatatlan a mezőgazdaságtól.
Logisztikailag jó helyen van a település, közel
van Makó és az autópálya. „Támogatom, hogy
megépüljön minél előbb a régóta tervezett bekötő út, hogy a község intézményei fel legyenek
újítva, hogy az itt élő fiataloknak legyen
perspektíva, amiért érdemes itt maradni. Hiszen
ez a falu egy élhető falu, a béke és nyugalom
szigete. További jó munkát kívánok a testületnek.” – köszönt el Lázár János.

június 28-án
(csütörtökön)
18:00 órai kezdettel
utcafórumot tart
Téma:

Minden utcabelit várunk a
Polgármesteri Hivatal előtti
téren!

Budapest – Kossuth tér – az Országháza előtt az EKKE tagjai.
Soknak közülük először nyílt lehetősége megtekinteni a magyar
építészeti kultúra e kimagasló alkotását.

Április 22-én (vasárnap) az Együtt
Közösen Királyhegyesért Egyesület
tagjai budapesti kiránduláson vettek
részt. Első útjuk a Kossuth térre vezetett, ahol megtekintették az Országház lenyűgöző épületét. A csoport
számára az ingyenes belépőt, Lázár
János országgyűlési képviselő biztosította. Az Országház megépítésére
1881-ben, Tisza Kálmán miniszterelnöksége alatt írták ki a pályázatot.
Végül Steindl Imre építész tervei
alapján készült el 1902-ben. Büszkeség tölt el minden magyar embert,
mikor ezt e csodálatos alkotást látja.
A csoport a nap hátralevő részében
ellátogatott a Fészek klubba, ahol a
televízióból jól ismert Sas kabaré előadásán – talán az utolsók közül –
vettek részt. Élményekben gazdagodva tértek haza.

Május 20-án (kedden) az „Ovizsaru”
program keretében közbiztonsági napot
tartottak a királyhegyesi óvodában. Ez
alkalomból a makói rendőrség és tűzoltóság, illetve a helyi polgárőrség is kivonult a gyerekekhez. Izgalmas rendőrségi
bemutatót nézhettek végig, különböző
rendvédelmi eszközökkel ismerkedhettek
meg, foghattak kezükbe. Még ujjlenyomatot is vettek a gyerekektől, amelyet haza
is vihettek. A rendőrök mellett a Makói
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság emberei
is részt vettek a programon. Lehetett
rendőr autóba, tűzoltó autóba ülni, de még
időnként szirénázni is. A nap csúcspontja
az volt amikor a tűzoltó autó magaslati
kosarából a rendvédelmi szervek szakemberei cukorkát szórtak a gyerekek nagynagy örömére.
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A Hegyesi Dalkör tagjai Böjte Csaba ferences rendi
szerzetessel, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával,
Marosillye 2018. május 26.

A királyhegyesi Csurgó Hagyományőrző Néptánc csoport
Marosillyén, Bethlen Gábor szülőházánál.
A marosillyei programsorozat egy ökumenikus szent misével
kezdődött, amit Bethlen Gábor szobrának felavatása követett.
Az ebédet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány karitatív szervezetei biztosították. Kora délután kezdődtek a szabadtéri kulturális előadások, ahol felléptek községünk művészeti csoportjai is.
Különleges és megható élmény volt látni néptánc csoportunkat az otthon gyermekeivel együtt járni a Moldvait. Köszönet
minden szervezőnek, támogatónak, adományozónak és résztvevőnek, hogy létrejöhetett ez a rendkívüli közösségi élmény!
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Május 26-27-én a Hegyesi Dalkör és a
Csurgó Hagyományőrző Néptánc csoport dél-erdélyi kulturális körúton vett
részt. A kirándulás ötletgazdája, főszervezője és egyik szponzora Kispál Antal
volt. Támogatták még a kezdeményezést
más mezőgazdasági vállalkozók is, köztük Ménesi Gábor és Kovács János.
Anyagi hozzájárulást nyújtott a programhoz Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete is. A
részt vevő két együttes fellépéseikkel bizonyították, hogy nem volt hiába való a
támogatás, a fáradozás nagy sikert,
elismerést arattak és vitték jó hírét kis
falunknak.
Útjuk első állomása Marosillyén,
Bethlen Gábor szülőházánál volt, ahol a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a
csernakesztúri plébánia szervezésében
egy karitatív jellegű rendezvényen vettek részt és léptek fel. A rendezvény fővédnöke Böjte Csaba Ferences szerzetes, az Alapítvány megteremtője volt. A
kezdetekben 20 rászorult gyermeknek
otthont adó intézmény ma már országos
hálózattá nőtte ki magát 2200 kis lakóval. Az itthonról gyűjtött adományok
átadására Déván, a Kolostorban került
sor ahol egy ott nevelkedő gyermek
köszönte meg és beszélt a mindennapjaikról. Ezt követően a csoport tovább
utazott Csernakeresztúrra és elfoglalta a
szálláshelyeit. A családi panziók meleg
vacsorával, igényes szép szobákkal várták vendégeiket. Másnap, mindkét
együttes népi viseletben részt vett a katolikus templom vasárnapi Isten
tiszteletén, ahol Tóth János (Jani Atya)
fogadta nagy szeretettel küldöttségünket. A csoport élelmiszer adományokkal
köszönte meg a fogadtatást, amit rászoruló családok kapnak majd meg. Ezt
követően Vajdahunyad, majd hazafele
jövet Déva várát és a radnai templomot
tekintették meg. Feledhetetlen élmény
volt a rendkívül jó hangulatú és jól
szervezett kirándulás mindenki számára.

A Makói Általános Iskola és Művészeti
Iskola királyhegyesi egysége 2018. május
16-án, 15 órai kezdettel tartotta hagyományos Tavaszi Művészeti Gáláját a helyi
Művelődési Házban.
A helyi általános iskolai tagintézmény tanulóinak 2014. szeptemberétől nyílt lehetőség hangszeres képzésen részt venni. A
művészeti iskola vezetője Szilágyi Réka, a
királyhegyesi részleg művészeti tanárai:
Fülöp Boglárka néptánc oktató, Perczel
Tamás trombitatanár és Benkő Zoltán
zongoraművész. Fellépő tanulók: Fónád
Dominik 1. osztályos. és Szabó Milán 3.
osztályos tanulók zongorán, Szalma Csenge és Máriás Ármin 1. osztályos tanulók
furulyán, Budai Dániel 3. osztályos és
Süveg Adrián 4. osztályos tanulók
trombitán mutatták be eddig megszerzett
hangszeres tudásukat. A művészeti gálán
a helyi óvodai és iskolai néptánc csoport
is bemutatkozott nagy sikerrel.

Köszönet a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központnak,
mint fenntartónak a Makói Általános Iskola és Művészeti
Iskolának, hogy lehetőséget adnak községünk tanulóinak
ilyen színvonalas művészeti képzésére, valamint Királyhegyes Község Önkormányzatának a képzés helyszínének
biztosításáért.

Idén is a szünidei gyermekétkeztetési program
keretében kerül sor a gyermekek nyári szünetben történő ingyenes étkeztetésére. A tavalyi
évhez hasonlóan az állam csak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek ingyenes étkezését támogatja. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermekek étkezését saját költségvetéséből állja. 2018. június
18-től 2018. augusztus 17-ig 45 munkanapon
keresztül étkeztetésben részesül 24 fő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermek, az önkormányzat helyi rendelete
alapján pedig 5 fő rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult kiskorú gyermek. Az
ebédet Túri Kálmánné egyéni vállalkozó biztosítja Csanádpalotáról.
Horváth Lajos polgármester

Az idén először nyílt lehetősége a királyhegyesi
tagintézmény iskolai néptánc csoportjának bemutatkozni a makói Hagymaházban, a Művészeti Iskola Néptánc gáláján. A csoport közös produkciót
adott elő a csanádpalotai iskolásokkal. Mindkét
együttes vezetője Fülöp Boglárka. Az előadásról
mindenki nagy elismeréssel szólt.
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Az óvodások a tanévzáró, ballagási ünnepségüket
2018. június 2-án, szombaton tartották a Művelődési
Házban. Németh Angéla óvodai tagintézmény vezető
köszöntő beszéde után vidám, zenés műsorral
szórakoztatták a közönséget és köszöntek el iskolába
készülő pajtásaiktól. A nyolc búcsúzó nagycsoportos
gyerek közül heten a helyi általános tagiskolában
folytatják tanulmányaikat szeptembertől.
Az óvoda a nyári szünetben sem zárja be kapuit,
színes programokkal, kirándulásokkal, táboroztatással
várja kis lakóit. A takarítási szünet augusztus 18 - 31ig tart. Azt követő első ovis nap szeptember 3.

Az utóbbi időkben egyre nagyobb figyelem jut az
apák szerepének hangsúlyozására. Június harmadik
vasárnapján ünnepeljük az apák napját. A kiegyensúlyozott gyermek neveléséhez szükséges, hogy az
édesapák a munka mellett gyermekükkel és párjukkal is foglalkozzanak, ami rájuk is felelősséget ró,
de egyben sok öröm forrása is. A Férfiak Klubja az
idén kezdeményezte, hogy az apák napját követő
hétfőn, amely a tanítási szünet első napja, az apák
magukkal vihessék gyermeküket a munkahelyükre.
Arra törekednek, hogy legyenek az apaszerep fontosságát és felelősségét megmutató kezdeményezések. A kormány családpolitikája igyekszik segíteni, hogy a férfiak megteremthessék a munka és a
magánélet közötti egyensúlyt, hogy minél többen
vállalkozzanak az édesapa szerepre, és egyben
könnyítsenek azokon a terheken, amelyeket a
családoknak viselniük kell.
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Június 18-án tanévzáró ünnepséggel majd
bizonyítvány osztással ért véget a 2017/18-as
tanév a helyi tagiskolában. A makói intézmény
nevében Borkáné Dudás Mónika intézményvezető asszony mondott szép és értékes útravalókat a hat búcsúzó negyedikesnek. Közülük
ketten a makói gimnáziumban, négyen pedig a
Bartók tagintézményben folytatják tanulmányaikat. Kiváló tanulmányi munkájáért, zenei
előmeneteléért könyvjutalmat vehetett át: Fónád
Dominik, Szalma Csenge, Szabó Milán, Ács
Loretta, Dani Zsuzsanna, Miklós Liliána, Vancsó
Regina, Filipkó Kamilla, Süveg Adrián.

A helyi tagóvodában is sok érdekes programot
szerveztek az apukák kisgyermekeiknek egy szép
májusi napon. Volt ott pizza sütés, felfújható
gumivár, tréfás vetélkedők, lufi eregetés. Jól
szórakoztak gyerekek, apukák együtt. Legyen így
máskor is!

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