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„Soha ne felejtsük el: nincs boldog gyermek,
ha nincs boldog anyuka. És nincs boldog
anyuka, ha nincs boldog nő.”

Szinyei Merse Pál: Lilaruhás nő

Nőnap alkalmából
a nők iránti tisztelet és
megbecsülés jeléül köszöntöm
községünk minden hölgy tagját
magam és Önkormányzatunk
férfi tagjai nevében!
Adjon e nap üzenete erőt
számukra az év minden
napján!

Horváth Lajos
polgármester

Tisztelt Lakosok! A 2018. év legnagyobb önkormányzati beruházása a 70 milliós költségvetéssel készült
járda felújítás lesz. Mindez a tavalyi évben, Lázár János országgyűlési képviselő közbenjárására, községünknek megítélt 110 milliós állami támogatásból valósul meg. Az utcák állapotfelmérése még az ősszel,
illetve januárban megtörtént. Több cégtől is kértünk árajánlatot, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítésének szakaszában vagyunk, várhatóan március első felében kerül sor a kiírásra. A Képviselő-testület
dönt a kiírásról, majd az eljárás eredményéről. Amennyiben sikeres lesz az eljárás, remélhetőleg tavaszszal el is indulhat a felújítás. Az érintett utcák: Jókai utca, Kossuth utca, Dózsa György utca, Kis utca
leginkább megrongálódott szakaszai. A telek tulajdonosokkal egyeztetve, az egyedileg megerősített bejárókat a tulajdonos kérésre érintetlenül hagyjuk. Kérjük a lakosok türelmét és segítő együttműködését!
Horváth Lajos polgármester

Felelős vezetőként mindig elsődleges szempontnak tekintettem, hogy Önkormányzatunk az adott év költségvetési keretein belül gazdálkodjon, bármely nehéz időszakban is. Így 2013-ban
nem részesültünk adósságkonszolidációban, azaz nem volt szükség állam általi adósságátvállalásra. Egy nem régen megjelent kiadványban
községünk számára 19.944.000 Ft állami adósságátvállalásról olvashattunk, ami pontosítva: az
adósságmentes működés elismeréseként kapott
támogatás volt. Két alkalommal külön pályázat
alapján részesült a település ilyen állami támogatásban, amelyhez Lázár János országgyűlési
képviselő is segítségünkre volt, és amit teljes
mértékben útfelújításra használtunk fel. 2014ben Kis utca, Kossuth utca, támogatás
10.000.000.-Ft és 2016-ban, Kossuth utca, Jókai
utca, József Attila utca, támogatás: 9.944.000.Ft, amikről az önkormányzat elszámolt.
Horváth Lajos polgármester

mányzata és Királyhegyes Község Önkormányzata között létrejött védőnői szolgálat
feladat ellátási megállapodást.
- Határozatot hozott arról a Képviselő-testület,
hogy Horváth Lajos polgármester akadályoztatása esetén a társulásokban Benákné Bárdi
Ilona vezető főtanácsos képviselje Királyhegyes Község Önkormányzatát.
2018. február 13.
Királyhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. február 13. napján
rendkívüli, nyílt ülést tartott.
2018. március 04. Polgármesteri Hivatal

2018. január 19.
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. január 19. napján rendkívüli, nyílt
ülést tartott.
- A Képviselő-testület elfogadta a Makói Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, amely alapvetően arról szólt, hogy a polgármesterek személyében bekövetkezett változásokat
vezették át.
- Elfogadta a testület a Magyarcsanád Község Önkor2

- A Képviselő-testület megtárgyalta Királyhegyes Község Önkormányzata és a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.
évi költségvetés tervezetét, a költségvetés elfogadását következő ülésére halasztotta.
- A testület zárt ülésen döntött egy termőföld
adásvételi szerződéshez kapcsolódó kamarai
állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálásáról. A kifogás egyhangú döntéssel elutasításra került.

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT

A SZAVAZÁS NAPJA: 2018. ÁPRILIS 08.
A SZAVAZÁS REGGEL 06:00 ÓRÁTÓL ESTE 19:00 ÓRÁIG TART
NÉVJEGYZÉK
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.
AJÁNLÁS
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2018. március 05-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes
ajánlása szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer.
SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben. A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján
lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
ÁTJELENTKEZÉST 2018. április 06-án, 16:00 óráig
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018 március 31.-én 16:00 óráig lehet kérni a
www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi
választási irodában.
SZAVAZNI egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyűlési
választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁSÉRT forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi
választási irodához, vagy látogasson el a www.valasztas.hu oldalra.
forrás: www.valasztas.hu

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a
nemzeti identitás egyik alapköve.
Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója,
“Hol sírjaink domborulnak, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált.
Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hulláUnokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett mnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeMondják el szent neveinket.” res katonai ellenállásig.
Kiváló embereket, hősöket termett ez az időszak.
Petőfi Sándor
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Március 15-e jelképpé
vált, nemzetünk
szabadság-szeretetét,
szabadság utáni vágyát
fejezi ki.

2017. december 21-én Busáné Dr
Dobó Magdolna háziorvos számolt
be a képviselő-testületi ülésen a
2017. évi tevékenységükről. A beszámolási időszakban a szolgálathoz tartozó betegek száma 675 főre
csökkent. A változás oka elsősorban, hogy a doktornő június 30-val
felmondta a Királyhegyes Község
Önkormányzatával kötött közalkalmazotti szerződését mivel Makón
praxist vásárolt. A betegek további
ellátásában és a rendelési időben
ezért több változás is történt. Dr
Bittó Csaba Apátfalván szolgáló
háziorvossal felváltva látja el községünkben a háziorvosi teendőket a
doktornő.
2016. december 1-je óta az asszisztens Nagy Leonóra aki a makói Juhász Gyula Református Szakközépiskola levelező tagozatán OKJ
Ápoló végzettséget szerzi meg ez
évben.
A vérvételek gyakorisága továbbra
is 6 hét. A véralvadásgátló gyógyszert szedő betegek vérvétele történhet meg, illetve nagyon indokolt
esetben ágyban fekvő betegnél a
teljes nagylabor levétele. A vér
Makóra juttatásában segítségünkre
van Dávid József.
Ebben az évben is megrendezésre
kerültek az egészségnapok, általunk szervezett szakorvosi vizsgálatok az alábbiak voltak: nőgyógyászat szűrővizsgálat, tüdőszűrés
és mammográfiai vizsgálatok.
HÁZIORVOSI RENDELÉS:
(Ez időnként változhat, kérjük
figyeljék a kiírásokat!)
hétfő: 8:00-10:00 Dr Bittó Csaba
kedd: 8:00-10:00 Dr Dobó M.
szerda: 13:00-15:00 Dr Dobó M.
csütörtök: 13:00-15:00 Dr Bittó
r
péntek:
8:00-10:00 Dr Bittó Cs.

Községünkben a hét minden munkanapján van háziorvosi ellátás.
Képen: Dr. Bittó Csaba háziorvos, Nagy Leonóra asszisztens,
Szűcs Ildikó védőnő
A királyhegyesi védőnői körzethez tartozó települések: Királyhegyes, Csikóspuszta, Makó-Rákos, Bogárzó.
A védőnői feladatokat továbbra is Szűcs Ildikó látja el községünkben. Fő tevékenységi köre: várandós anyák gondozása,
csecsemők- és kisgyermekek gondozása, óvoda-iskolaegészségügyi,
egészségnevelés, népegészségügyi, szociális és egyéb feladatok.
A 2017. év demográfiai adatai:
2017-ben 11 gyermek született a faluban. Jelenleg 2 várandós van a
körzetben, akik az idén fognak szülni. Védőnői terhestanácsadás
hétfőn 10 órától 12 óráig van, de a gyakorlatban a mindennapos
megkeresések a jellemzőek.
Minden hónap 2. hétfőjén az MSZSZ-tanácsadás keretében, dr.
Kovács Krisztián végez terhesgondozást. Minden évben veszélyben van az őszi rákszűrés. Idén, a decemberi tanácsadás alkalmával
sikerült megtartani. 25 nő vett részt a szűrésen, évek óta nem volt
ilyen jó a megjelenési létszám, s a fiatalabb generációt is többen
képviselték, mint korábban. Védőnői csecsemő tanácsadás csütörtökön délelőtt van. Ekkor történik a súlymérés, életkorhoz kötött
kötelező védőnői státuszvizsgálatok elvégzése. A védőoltások
beadására az új rendelési rend miatt általában kedden kerül sor.
Óvoda- iskola-egészségügyi feladatok: Minden gyermeknél
megtörténik a szűrővizsgálatok elvégzése. Ez magába foglalja a
testi fejlettségi, érzékszervi (látás, hallás) vizsgálatokat, vérnyomásmérést, a doktornő által végzett belgyógyászati és ortopédiai vizsgálatot. A gyermekvédelmi rendszer jelzőtagjaként a
Gyermekjóléti Szolgálattal is szoros kapcsolatot tart fenn a
védőnő.
Községünk lakosai köszönetüket fejezik ki az egészségügyben
dolgozóknak az áldozatos munkájukért!
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2018. évben a közfoglalkoztatási programok megvalósításával Királyhegyes településen
mintegy 21 – az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult - főnek adunk folyamatosan munkát, ezzel biztosítva a munkanélküliségi ráta visszaszorítását, valamint az érintett családok
megélhetését. A programok időtartama: 1 év.

A 6 éve felállított fóliasátor kialakításának az volt a célja, hogy megvalósít-sa
a lehető legkorábbi és leghosszabb ideig tartó zöldség-, gyümölcs- és
dísznövénytermesztést. A fóliasátorban, valamint a konyhakertben az év
folyamán eper, cseresznyepaprika, almapaprika, zöldborsó, retek, spenót, karalábé, uborka, zöldbab, főzőtök, cukkini, szárazbab, sárgarépa, burgonya valamint fűszerpaprika került termesztésre. 2014. évben szilva- és sárgabarack fák is kerültek telepítésre.
A megtermelt zöldség a szociálisan rászoruló családok, idősek, egyedülállók részére kerül kiosztásra. 2017ben több alkalommal 114 időskorú személy, valamint 9 rászoruló család kapott így természetbeni támogatást.
A fennmaradó zöldség és gyümölcs átadásra került a helyi közintézmények óvodásainak és iskolásainak ezzel is segítve egészséges, vitamindús táplálkozásukat.
A közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan 2016-ban elkezdődött a közterületek díszfákkal – jegenye
szil, valamint gömbszivarfa – való beültetése. 2017. évben további 700 darab díszfa és oltvány került telepítésre. Foglalkoztatottak száma: 10 fő.

A program célja az önkormányzat kezelésében lévő külterületi mezőgazdasági földutak, árkok, átereszek folyamatos tisztítása, karbantartása, ezzel is
segítve a településen élő mezőgazdasággal foglalkozó emberek munkáját. A
település fekvése miatt az utak nagy része belvíz által veszélyeztetett, az utak
melletti árkok nem mindig átjárhatók a benőtt gyom és cserje miatt. Az utak karbantartása elsősorban
gréderezéssel történik, sor került a kátyúk eltüntetésére, folyamatos gyommentesítésére, aranka és parlagfű
irtására. Foglalkoztatottak száma: 5 fő.
Királyhegyes Községi Önkormányzat kezelésében van mintegy 7 km szilárd
burkolatú belterületi közút, amely folyamatos javításra, karbantartásra szorul.
A közfoglalkoztatási program célja a közutak műszaki állapotának javítása,
balesetveszély elhárítása.
Sor került a bekötőutak és padkáinak, csapadékelvezető árkainak tisztítására, gyommentesítésére, valamint
az út szélének feltöltésére mart aszfalttal. Foglalkoztatottak száma: 5 fő.
A programban 1 fő kerül foglalkoztatásra az óvodában takarító, kisegítő munkakörben 2018. június 30-ig.

A Földnek hatalmas vízkészletei vannak, azonban több
mint 97 százaléka sós víz, ami a növények öntözésére
és emberi fogyasztásra alkalmatlan, a maradék 3%.

2018
.
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Balázs József, a Hódmezővásárhelyi
tankerületi központ igazgatójának novemberi, önkormányzatunknál tett látogatása óta nagyobb figyelmet kap iskolánk. Több fejlesztésre is sor került az
utóbbi időben, így például kerékpár tároló, 1 db defibrillátor (jogszabályi előírás)
IT 1 db aktív hangfal, ivókút, a tálaló
konyhába rozsdamentes alutálaló szekrény beszerzése történt meg Borkáné
Dudás Mónika intézményvezető közreműködésével. A legnagyobb segítséget
pedig az 1 fő fűtő-karbantartó alkalmazása jelenti, amiről a tankerületi igazgaéz úr Horváth Lajos polgármesterrel kötó
tött egyezséget az elmúlt ősszel. Ezáltal
máris rendezettebb lett az iskola környéke, a fűtés is azóta zavartalan, - folyamatos és egyenletes meleg van a
tantermekben.
A gyerekek, szülők és iskolai dolgozók
nevében köszönetet mondunk fenntartónknak, intézményvezetőnknek és
a község polgármesterének az iskolát
érintő fejlesztésekért.

Máriás Ármin (furulya), Szalma Csenge (furulya),
Budai Dániel (trombita), Süveg Adrián (trombita)
Felkészítő: Perczel Tamás tanár úr.

Az iskola néptánc együttese.
Vezető: Fülöp Boglárka

A 2017/18-as tanév első féléve 2018. január 26-án zárult
bizonyítványosztással. Az alsó tagozatos tagintézményben a közismereti és készségtárgyakat összevont
tanulócsoportokban oktatja két főállású pedagógus
Kádárné Kovács Edit - aki osztályfőnökként az iskolai
adminisztrációs és szervezési ügyeit is intézi – valamint
Englerné Buvár Terézia tanítók. A féléves bizonyítványok reális tanulói tudásnak és értékelésnek tekinthetők
annak tükrében, hogy a tavaly elbúcsúzott 4. osztályos
tanulók a visszajelzések szerint Makón, szinte kivétel
nélkül megállták helyüket mindegyik iskolatípusban. Az
osztálytanítókon kívül Gál Csilla angol nyelet tanít,
valamint három fejlesztő pedagógus is segíti az oktatató
nevelő munkát. A tagintézmény több tanulója is részt
vesz tanulmányi versenyeken, összemérve tudását más
iskolák diákjaival. Így például február 21-én a Bartók
Tagintézményben rendezték meg a Szépíró versenyt. Az
idén három tanuló vett részt: Vancsó Regina 4. k, Szalma
Csenge Kíra 1. k, Miklós Liliána 4. k osztályos tanulók.

Most nem nyertünk, de sok tapasztalattal gazdagodtunk.
Csenge élete első versenyén szerepelt.

Fónád Dominik 1.o. és Szabó Milán 3.o. zongora vizsgája.
Felkészítő: Benkő Zoltán tanár úr
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A helyi önkormányzat által fenntartott Művelődési Ház ad otthont a nem régen alakult királyhegyesi „Csurgó” Hagyományőrző Néptánccsoportnak, akik 2018. február 17-én 18:00 órai kezdettel
Jótékonysági Bált rendezetek. A bevételt néptánc ruhák vásárlására fordítják. A rendezvényen fellépett a Hegyesi Dalkör, a Makói Művészeti Iskola királyhegyesi tagozatának gyermek tánccsoportja,
Fülöp Boglárka (a néptánccsoport vezetője) Ádok Péter szóló tánccal és most mutatkozott be nagyobb
közönség előtt a „Csurgó” felnőtt csoportja is. A bálon a zenét Miklós Tamás szolgáltatta.
A rendezvényen sokan vettek részt, hamar megtelt a művelődési ház nagyterme. A fellépők nagy sikert arattak a közönség körében és valamennyiüket
büszkeség töltötte el a falubeliek egész
estét betöltő színvonalas műsora láttán.
A „Csurgó” néptánc együttes köszönetet mond a helyi önkormányzatnak, mint fenntartónak, a Hegyesi
Dalkörnek a fellépésért, Kovács János
csikóspusztai vállalkozónak nagylelkű
támogatásáért, Miklós Tamás zenésznek, mindazoknak akik adományukkal, tombola tárgyakkal, belépőjegy,
tombolajegy, támogatói jegyek vásárlásával hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A néptánc ruhák pedig azóta
már készülőben vannak a varrodában.
Bármely csekély összeg is jól jön fiatal csapatunknak. Ha továbbra is támogatni szeretné törekvéseinket a „Királyhegyesért” Közalapítvány számlaszámára 56900154-10002223 teheti meg. – Közlemény részbe feltétlen be
kell írni „Csurgónak”!
Az adó 1%-nak felajánlása is nagy segítség. A „Királyhegyesért”
Közalapítvány adószáma: 18458219-1-06

A Művelődési Ház és az EKKE szervezésével
Budapesti színházi előadás megtekintésére kínálunk lehetőséget
2018. április 22.-én (vasárnap)- Sas kabaré – 2018 címmel
Jegy ára és az utazási költség összesen: 7800 Ft /Az előadás 16:00 órakor kezdődik a
budapesti Fészek klubban, előtte igény szerint Országházi látogatásra nyílik lehetőség.
Befizetési határidő: 2018. április 15. Jelentkezni lehet: Fónádné Varga Gizella
(06704159132) Horváth Lajosné (06304752376) Kávai Anikó (06308396664) Suhajdáné
Nagy Ildikó (06306767019) Stranszky Jánosné (063093926069) Englerné (06306263763)
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Kedves királyhegyesi lakosok!
Amennyiben még nem rendelkeztek
SZJA 1%-nak felajánlásáról, az
Együtt Közösen Királyhegyesért
egyesület nagy köszönettel fogadja
támogatásukat.
Horváth Lajosné elnök
ADÓSZÁM: 18467406-1-06

a DÉVAI SZENTFERENC ALAPÍTVÁNY által
fenntartott otthon gyermekeinek és a
CSERNAKERESZTÚRI EGYHÁZKÖZSÉG
rászorult családjainak számára.
Tartós élelmiszerek:
liszt, cukor, rizs, száraztészta, édességek,
konzervek, keksz félék ...

Helyi házi orvosi szolgálat:
telefonszáma: 62/ 287- 940
háziorvos: Busáné Dr. Dobó
Magdolna
06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 433-104
Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

de jól jön mosószer, tisztítószer felajánlás is.
Az adományokat a
a helyi művelődési házban gyűjtjük. Adományozó
szándékát a művelődési ház vagy a hivatal
munkatársainak, valamint a Dalkör és Néptánc
együttes tagjainak is lehet jelezni, vagy telefonon a
06306263763-as mobil számon.
Az adományok átadása az érintetteknek 2018.
május 26-27-én lesz, amikor is a Hegyesi Dalkör és
a „Csurgó” néptánc együttes Marosillyén és Csernakeresztúron (Románia) lép fel Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes meghívására.
Főtámogatók:
Királyhegyes Község Önkormányzata, Kispál Antal,
Ménesi Gábor, Czene János vállalkozók.

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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