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A 2012. március 1-jén indult, 2012. december 31-én végződő
START munkaprogram egyik sarkalatos eleme községünkben a
belvízelvezető csatornák felújítása. A belvíz program 4 fő
közfoglalkozatásán kívül eszközbeszerzésre is ad lehetőséget.
Így tudtuk megvásárolni a szükséges kéziszerszámokat, betonkeverő gépet, betonátereszeket, sódert, cementet, szegélyvágókat, üzemanyagot. A munkálatok elsősorban az átereszek
betonozására, a betonfalak kijavítására, csatornamélyítésre,
karbantartásra irányultak. Az elmúlt 3 hónap eredménye a
Felszabadulás utca egy részének, a József Attila utca teljes
hosszának, a Kossuth utca és a Dózsa György utca bizonyos
szakaszainak belvízelvezető csatornahálózatának felújítása.
Eddig, 150 beton áteresz beépítésére, 50 átjáró beton-falának
kiépítésére, és közel 3 km hosszú csatorna mélyítésére került sor.
Terveink szerint a munkálatok Csikóspusztán folytatódnak, a
Rákóczi utca bal oldali teljes hosszának belvízmentesítésével.
Továbbra is kérjük az érintett lakosok türelmét, megértését a
kellemetlenségekért.
Horváth Lajos polgármester
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Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.
április 26. napján tartotta soron következő ülését.
A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta eltelt
időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta és elfogadta a testület az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. Ennek részeként
megtárgyalta és elfogadta a testület a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat, a tagintézményként működő óvoda és általános iskola
valamint az egyéb társulások pénzügyi beszámolóját is.
- Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület az önkormányzat
2011 évi ellenőrzési jelentését.
- Ezen az ülésen volt napirenden a közrend és a közbiztonság
helyzete, amelynek kapcsán tájékoztatást adott a Makói
rendőrkapitányság, az apátfalvi rendőrőrs és a helyi Polgárőr Egyesület a
településünkön végzett múlt évi munkájukról. A testület megköszönte a
rendőrségnek és a polgárőrségnek a munkáját és azzal a kéréssel
fordult a Makói rendőrkapitányság felé, hogy a nyári hagyma
betakarítási időszakban fokozott figyelmet fordítsanak a rendőri
jelenlétre.
- Elfogadta a Képviselő-testület a Körjegyzőségi Hivatal elmúlt évi
tevékenységéről szóló beszámolót is.
- Tárgyalta a testület a Királyhegyesi belterületi utak, járdák,
közterületek állapotát. A tájékoztató tartalmazta, hogy különböző
támogatási illetve pályázati pénzekből kisebb útjavításokra kerülhet sor
az évben, amelyek elsősorban a gyűjtő utcákban, a legproblémásabb
helyeken lesznek megvalósítva.
- Határozott a Képviselő-testület arról is, hogy támogatja a Hegyesi
Dalkör tevékenységét 50 ezer Ft-al.
- Döntést hozott a testület arról is, hogy önkormányzati felzárkóztatási
támogatás iránt nyújt be igényt a Belügyminisztériumhoz. Az igényelt
támogatás összege: 3,6 millió Ft.

Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, ami az allergiában szenvedőknek
nagyon sok kellemetlenséget okoz. Mindannyiónk egészségének védelme
érdekében felhívom a Tisztelt földtulajdonosok, földhasználók, lakó- és
telekingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a növényvédelemről szóló
törvényben foglaltak szerint kötelességük a parlagfű elleni védekezés.
Allergén növénynek számítanak még a pázsitfű-félék, a libatop és a
disznóparéj is, így ezek irtása szintén kötelező. A legnagyobb veszélyt a
parlagfű jelenti.

A törvény előírása szerint június 30-ig meg kell akadályozni a parlagfű
virágbimbózását és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenn kell tartani.
A parlagfű irtása történhet vegyszeresen, kaszálással, kapálással vagy kézi
gyomlálással. A gyökeres és a vegyszeres gyomirtás a leghatékonyabb, mert
a föld felett elvágott növény rövid idő múlva számos új hajtást hoz!
Akik elmulasztják az allergén növények elleni védekezést, azokkal
szemben hatósági eljárás indul !
Hivatalból és bejelentés alapján a növényvédelmi hatóság és a földhivatal
helyszíni ellenőrzést tart kül- és belterületen egyaránt és lefolytatja a
hatósági eljárást.
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A települési környezet védelméről szóló 8/1991.-(VII.16.)ÖR számú önkormányzati rendelet szerint a lakóházak illetve
telkek előtti terület – a járda és
a járdától az útig terjedő rész tisztántartása a tulajdonos, illetve a használó kötelezettsége. Ez
magában foglalja a járda melletti nyílt árok tisztántartását és
a víz zavartalan elfolyását akadályozó dolgok, hulladékok eltávolítását is. A rendelet szerint
aki ezeket az előírásokat nem
hajtja végre szabálysértést követ el, amelyért felelősségre
vonható és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A szép, gondozott utcákkal
kedvező képet kap falunkról az
itt átutazó és az ide érkező vendég, ezért arra kérem az ingatlantulajdonosokat, használókat,
hogy folyamatosan tisztítsák és
gondozzák az ingatlanuk előtti
közterületet, tegyük együtt
szebbé és rendezettebbé Királyhegyest!
Horváth Lajos
polgármester

Ha a kötelezett az elrendelt
közérdekű védekezést nem hajtja
végre, növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor, amelynek
összege 20.000 – 5.000.000 Ft
között lehet.
A hatósági eljárás és a bírságolás megelőzése érdekében
felhívom a figyelmüket, hogy
mindenki a saját területén folyamatosan gondoskodjon ezeknek a növényeknek az irtásáról!
Benákné Bárdi Ilona
körjegyző

"A lélek oda áhítozik,
ahonnan a földre szállt.
Ott örök nyugalom vár reá,
tekintete megnyugszik
a tiszta és csillogó fényeken."
(Seneca)

2012. április 27-én, életének 89. évében elhunyt
Kerekes Imre községünk egykori tanács elnöke,
Királyhegyes Díszpolgára, a helyi Nyugdíjas
Klub/Egyesület alapító tagja, volt elnöke,
a Hegyesi dalkör alapító tagja
és több szépírói mű alkotója.
Kerekes Imre 1923-ban született Békéssámsonon. Az öt gyermekes
család 1942-ben költözött Nagy-Királyhegyesre, a Blaskovics birtokon
kaptak szerény megélhetési lehetőséget. Cselédsorsban élő fiatalemberként őszintén hitt a munkás-mozgalmi eszmékben hitte hogy a háború
utáni új rendszer meghozza a szegény emberek felemelkedését. 1954ben Királyhegyes községi tanács vb-elnöki tisztségét kapta meg, amit 30
évig töltött be. Ez idő alatt történt a faluban a villany-, a vízmű-, a
csatornahálózat, a járdák, kiépítése. Társadalmi összefogással elkészült
a művelődési ház, az új óvoda, az iskolabővítés, a községi ravatalozó, az
utcák szilárd útburkolatának kiépítése. Tanácselnöki funkciója mellett
mezőgazdasági technikusi oklevelet szerezett, de ő volt a községi
önkéntes tűzoltó testület elnöke is. Tevékenységéért több kitüntetésben
is részesítették. 1984-ben nyugdíjba vonult. A helyi nyugdíjas klub
alapító tagja, 20 évig vezetője volt. 2005-ben Királyhegyes Község
Önkormányzata Díszpolgári Oklevelet adományozott közösségi
munkájának elismeréseként.

Munkáját mindig kitartó szorgalom, alázat, feltétlen kötelességtudás
jellemezte. Életét végig kísérte az irodalom, a költészet iránti szeretete,
érzékenysége. Nyugdíjas éveiben –a rendszerváltás után– még inkább
efelé fordult. Csalhatatlan emlékezetében számtalan lírai alkotás élt,
amiben megtalálta az igazat, a szépet a jót. Egy láthatatlan erő késztette
arra, hogy maga is írjon, elmondja mindazt amit lelkében hordoz.
Megbecsült mindent amit az élettől kapott, hálás tudott lenni minden
apróságért, tudott örülni mások sikerének. Talán ezért is tudta
méltósággal elviselni mindazt amit a sors rámért.

A neki kijáró tiszteletadással kísérte utolsó útjára családja, a
község elöljárói, tisztelői május 8-án a helyi temető díszsírhelyére.
Emlékét megőrizzük!
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28 évi együttlét után
szomorú szívvel
búcsúznak a
helyi Nyugdíjas
Egyesület tagjai
egykori alapító
tagjuktól, elnöküktől
Kerekes Imrétől.
"Nem múlnak el ők, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.
Ők itt maradnak
bennünk csöndesen
még,
Hiszen hazánk nekünk
a végtelenség”
„Szemünkben
tükröződik tekintetük
még,
S a boldog órák drága,
tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint
virág a napfényt
És élnek ők tovább,
szűz gondolatként."
/Juhász Gyula/
Sok szép emlékkel és
fájó szívvel búcsúznak
a Hegyesi Dalkör
tagjai
Kerekes Imre
dalköri társuktól,
aki 10 évet töltött
együttesükben.
„Hálásak vagyunk a
sorsnak, hogy őt
közénk rendelte, mély
nyomot és nagy űrt
hagyva maga után.”

Az utóbbi időben több újságcikkben
is olvashattunk a 4424-es régi királyhegyesi út kiépítéséről. A térségben sokan ismerik a több évtizedes
erőfeszítésinket az út megépítésére,
és azt gondolván végre célba értünk,
még gratulációkat is kaptunk. Sajnos
az újságcikkekben megjelent hír még
mindig nem a várva-várt összekötő
út megépítéséről szól, csupáncsak a
Makó Széchenyi tér és a Makó Ipari
park közötti útszakaszra vonatkozik.
A belefektetett sok munka és pénz,
aminek eredményeként már a kiviteli
terveinket is a fiókunkban tudhatjuk,
továbbra is veszni látszanak. Marad
a félig földút, amit már Budapesten
is csak úgy emlegetnek, hogy a semmibe vezető út.

A START munkaprogram keretében földút karbantartási munkálatok kezdődtek községünk határában. A mintegy
62 km–es mezőgazdasági földút hálózat gréderezésével, néhány szakaszon út feltöltéssel, szélesítéssel, a csapadékelvezető csatorna kiépítésével egy stabilabb útfelületet szándékozunk kialakítani. A közmunkaprogramokkal
biztosított útkarbantartás és környezetrendezés a külterületi úthálózat folyamatos javulását fogja biztosítani. Kérjük
a gazdálkodókat megértőbb és figyelmesebb magatartást tanúsítsanak nehéz gépjárműveikkel az utak állagának
megóvására.
Horváth Lajos polgármester

Az elmúlt évben a főtér felújítása során parkjaink régi
padjait újakra cseréltük.
Községünkben annak idején nagy hagyománya volt a
vasárnap délutáni beszélgetéseknek az utcai padokon.
Ezeket a padokat a lakóházak homlokzata előtt,
ereszaljában vagy a kerítés mellett, esetleg a ház előtti
járda túlsó oldalán állították fel, amelyekre a házbeliek, szomszédok, a ház előtt elhaladó ismerősök
beszélgetésre, pihenésre kiültek. Az utcai padokon
folytatott beszélgetések, eszmecserék a falu közösségi
életének fontos formálói voltak. A falu eseményeivel,
a külvilág történéseivel kapcsolatos értesüléseket itt
cserélték ki, vitatták meg, alakították ki véleményüket.
Az utcai padok előzményei valamikor ülőpadkák
voltak vagy egyszerű lefektetett, faragatlan fatörzsek.
Mi, akik itt születtünk, itt élünk, ragaszkodunk itt
minden röghöz, minden fához, bokorhoz – s minden
kedves emlékhez.
Sok család érzi a mai világban is, hogy szükségük van
arra, hogy más családokkal megerősítő, baráti közösséget alkossanak.

Ezekre a hagyományokra, és igényekre figyelemmel,
felajánljuk lakosainknak a lecserélt régi padokat utcai
kiülőknek. Az újságunk megjelenése után lehet az igényeket benyújtani a polgármesteri hivatalban, a készlet erejéig. Az önkormányzat vállalja a padok helyszínre szállítását és a rögzítését is.
Mindezzel szeretne hozzájárulni a közösségi élet újra élesztéséhez, az összetartás, az együttgondolkodás, egymásra figyelés érzésének erősítéséhez.
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2012. április 14-én (szombaton)
16,00 órára zsúfolásig megtelt a
művelődési házunk, ahol hetedik
alkalommal rendezte meg Térségi
Népzenei Találkozóját a Hegyesi
Dalkör.
A rendezvényt Horváth Lajos
polgármester úr nyitotta meg, aki
elismeréssel szólt az amatőr művészeti csoportok önként vállalt közösségi tevékenységéről, a helyi hagyományok megőrzésére, ápolására tett
erőfeszítéseikről.
Bevezető műsorszámként A csitári
hegyek alatt kezdetű népdalt
szólaltatta meg Boros Erik 5. osztályos tanuló szaxofonján, szólót
énekelt Filipkó Napsugár. Népzenénk, népdalkincsünk elődeink
életérzéseinek kifejezője, üzenete, és
egyben közösségi összetartozásunk
jelképe is. Így mindig nagy örömmel tölt el bennünket, ha azt tapasztaljuk, hogy gyermekeink is elfogadják és azonosulnak vele, hiszen ezzel a hovatartozásuk tudatosul, erősödik. Ezt érezhettük most is mikor
hallgattuk a két fiatal előadását.
Ezután a házigazda királyhegyesi
Népdalkör és Citerazenekar mulatós dalcsokrával teremtett már a
műsor elején igazán remek hangulatot a nagy számú közönség körében.
Majd a Földeáki Citerazenekar és
Pávakör fellépése következett, akik
Alföldi és Tiszai dalcsokorral
készültek erre az alkalomra. Az
együttes 20 éves múltra tekint viszsza, számtalan fellépéssel és díjjal a
hátuk mögött. Közülük a legbüszkébbek az országos arany minősítésre amit tavaly kaptak. Vezetőjük Vass István.
Községünk színpadán először üdvözölhettük a Makói Nefelejcs Népdalkört és Citeraegyüttest. Ők mindössze két éve alakultak, már is országos aranyminősítéssel büszkélkedhetnek, köszönhetően lelkes és
kiváló énekesi múlttal rendelkező
tagjaiknak és szakmai irányítójuknak. Vezetőjük Kabai Lajosné.
Bízunk abban, hogy éppoly tartós és
meleg barátság köttetik velük is
mint a többi fellépő csoporttal.

Királyhegyes népzenei együttesének fellépése.
Citerások: Váli Jánosné, Horváth Lajosné, Fekete Istvánné, Englerné Buvár Terézia. Továbbá: Váli János, Hajdu Róza, Nagy Péterné, Csizmás Pálné, Tóth
Lászlóné, Mátó Mihályné, Nagy Péterné, Haiser Mária, Daróczi Gáborné, Kiss
Balázs, Gera Mihály. Valamint Boros Erik és Filipkó Napsugár 5. osztályos tanulók.

Mint amilyen például az apátfalvi
Kerekes Márton Népdalkörhöz és
Citera-együtteshez, akikhez szinte a
kezdetek óta (több mint 10 éve) töretlen barátság fűz, hiszen gyakran
szorítottunk egymásnak a színfalak
között egy-egy fellépés előtt. Vezetőjük: Tóth Tamás, aki Fazekas
István méltó utódjaként tartja össze a
30 éves jubileumát tavaly ünneplő
együttesét. Műsorszámaik között
szerepelt apátfalvi és tiszai népdalcsokor.
Ezután egy citerás házaspárt, Bárdos
Istvánt és feleségét köszönthettük
színpadunkon, mint földinket, hiszen
István községünkből származik, huszonévesen nősült Földeákra. Büszkén mondhatjuk, hogy nem volt a
meghívott együttesek között, olyan ,
ahol ne ismertünk volna fel egy-egy
királyhegyesről elszármazottat. Úgy
látszik a népzene szeretetét innen
vitték magukkal.
A Bárdos házaspár motorja a földeáki Bazsarózsa Nóta és Népdalkörnek is, akik summás népdalokat
adtak elő. Az együttes 4 éve alakult,
több országos versenyen ezüst minő5

sítéssel végeztek.
A Hegyesi Dalkör műsora zárta
a jobbnál jobb együttesek sorát.
Dalcsokor összeállításukkal osztatlan sikert aratott a közönség
körében. Szólót énekelt Horváth
Lajosné. A fellépő együttesek
képviselőnek Váli Jánosné dalkörvezető adta át az emléklapokat.
A Hegyesi Dalkör tagjai ezúton
is köszönetüket fejezi ki Királyhegyes Község Önkormányzatának a dalkör működési feltételeinek biztosításáért, anyagi
támogatásáért, Zsuzsucz Csaba,
Horváth Zoltán közreműködéséért, Boros Gábornak, Daróczi
Gábornénak, Herzsán Jánosnénak, Kiss Gyulánénak, Suhajda
Jánosnak anyagi támogatásáért.
Valamint minden kedves érdeklődőnek, akik részt vettek ezen
hangulatos rendezvényen.
Nem utolsó sorban köszönet
minden fellépőnek a színvonalas
felkészülésért, áldozatos munkájukért. További sok sikert, jó
egészséget és jókedvet kívánunk!

A gyerek nagy örömmel vették birtokukba az óriás trambulint, a nap végéig
egyetlen percet sem volt kihasználatlan.
Az iskola és óvoda pedagógusai több
érdekes lehetőséget is kínáltak a
gyerekeknek a további időtöltésre.
Aszfaltrajz versenyen vehettek részt,
ahol egy meseillusztráció volt a
feladat. De választhatták az egésznapos kézműves foglalkozást, ahol
virág és állatfigurákat vághattak,
ragaszthattak, alkothattak. Nagy
sláger volt most is az arcfestés,
a
szinte
minden gyerek tetőtől talpig
„dekorálva” volt. Ugyancsak örömmel fogadták a lufi hajtogatást, a sok
szép színes figurák megfogták az
apróságokat. Izgatottan vágtak kalandosnak ígérkező útjukba a Kincsvadászok is, akik a falu területén
elrejtett kincsek összegyűjtésére vállalkoztak. Futóversenyek, kerékpár
ügyességi versenyek és sétakocsikázás színesítette még a nap eseményeit.
Köszönet a községi önkormányzatnak, a pedagógusoknak és segítőiknek, a támogatóknak és közreműködőknek amiért létrejöhetett ez a szép
nap!
.

Május 19.–én, szombaton
községünkben Gyermeknapot tartottunk. A rendezvényt Horváth Lajos
polgármester nyitotta meg,
aki átadta az önkormányzat ajándékát, egy
óriás kültéri trambulint. A
közösségi játék egyaránt
nagy sikert aratott mind a
legkisebbek, mind a nagyobbak körében.
A játék rendkívüli alkalmas mozgás és egyensúly
fejlesztésre, az izomzatuk
erősítésre. De segít a közösségi magatartás szabályainak elfogadtatásában,
szükségességének
megértésében, betartásában. A közös élményszerzés, egymásra figyelés
erősíti a barátságokat, a
mások iránti érzékenységüket.

A Gyermeknap alkalmából, május 19-én, este 20 órai kezdettel
Jótékonysági bált is rendeztünk a Művelődési Házban. A bevételt a
szervezők a helyi óvodások és iskolások kirándulásának támogatására
ajánlották fel. A mai gazdasági és megélhetési körülmények között bizony
nagyon nehéz a zsebünkbe nyúlni és adakozni egy olyan célra ami nem
kimondottan a saját javunkat szolgálja. Mégis akadtak községünkben
jópáran akik megtették, akik képesek voltak megnyitni az amúgy is szűkös
pénztárcájukat mások érdekeiért is. Bizony nagy tett ez! Van aki évek óta
megteszi és sokan csak legyintenek, mert „megteheti!” Pedig hát kinek is
nincs szüksége a pénzre?
A jótékonysági bálon a belépőkből, a támogatói jegyekből és a tombolából
befolyó tiszta bevétel (a költségeket leszámítva): 118 800 Ft volt. Ebből a
gyermekek létszámát és a támogatói jegyeket figyelembe véve a helyi
iskola 33.000 Ft-ban, a helyi óvoda pedig 85.800 Ft (azaz gyerekenként
több mint 2.000 Ft) támogatásban részesült. Az iskolások ebből a pénzből,
illetve a hulladékgyűjtés árából Ópusztaszerre, a „Csillagösvényre” terveznek kirándulást és bízunk benne sok-sok élménnyel térnek majd haza.
Az óvodás szülők úgy döntöttek, hogy a gyermekek kirándulásának
támogatása helyett óvodai játékvásárlásra költik a kapott összeget.
Köszönet minden adományért, tombola tárgyért, (ami között volt még élő
tyúk, kacsa is, fődíjként pedig egy rúd kolbász) köszönet a zenekarnak
akik kedvezményes áron vállalták a fellépést.
Reméljük cserében mindenkinek nagyon kellemes estét szereztünk!
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Barta László
született: 2012. 04. 07.
szülei: Fekete Ágnes és
Barta László

„AZT MONDTA
EGYSZER A
KICSI KÉZ A
NAGYNAK
SZÜKSÉGEM
VAN TERÁD,
MERT
NÉLKÜLED
SZINTE SEMMIT
SEM ÉREK
S A NAGY KÉZ
IGY VÁLASZOLT
A KICSINEK:
TE KICSI KÉZ,
SZÜKSÉGEM
VAN TERÁD,
HOGY BELÉM
KAPASZKODJ ÉS
MEGRAGADJ,,”

Fónád Zétény
született: 2012. 05. 12.
Szülei: Jani Bernadett – Fónád Péter

Budai Lívia Anita
született: 2012.04.02.
szülei: Faragó Anita és Budai Róbert

Anyák Napját hagyományosan, május első vasárnapján
ünnepeljük. A gyermek megszületése mérföldkő a nő,
az anya és az egész család életében, mert a gyermek
megérkezésével válik a család családdá. Az anyaság
érzése, az anya – gyermek kapcsolat az emberi élet
egyik legszebb csodája, a legerősebb érzések, érzelmek
kötődnek hozzá. Az édesanya alakja az ember lelki
életébe megkülönböztetett bensőségességgel és
szilárdsággal épül be. Mind az anyai gondoskodás
idején, mind pedig később, az emlékezetbe, a
hangulatokba. Pszichológiai tanulmányok bizonyítják,
hogy azok a gyerekek is akik sohasem ismerték
édesanyjukat azok is leírhatatlan érzelmekkel
gondolnak rá. Ő az a személy, aki összetartotta és tartja
ma is a családot, akinek a jelenléte, gondoskodása
életünk része, aki meghallgat, aggódik miattunk, aki
őszintén örül sikereinknek, aki mindent megbocsát, és
akihez mindig visszatérhetünk.
Egy tizenkét éves fiú így fogalmazta meg a maga
egyszűrű nyelvén: „Amíg anyu nem érkezik haza,
addig az apuval csak úgy vagyunk. De ha anyu meg-

jön, akkor...minden valahogy más lesz...nem tudom miért.
Szóval egyszer csak mindenki azt teszi, amit ő mond... Még
az apu is. Mert anyu törődik velünk. Ez néha ugyan
fárasztó, de ha elképzelem, mi lenne nélküle...?
Édesanyák, nagymamák, dédmamák és az irántuk érzett
szeretet, megbecsülés, hála az, amely május első vasárnapján mindenki szívét melegséggel tölti el. A helyi
óvodában és az iskolában is izgatottan készültek a kisgyermekek, hogy kedves műsorukkal, maguk készítette kis
ajándékaikkal örömet okozhassanak az édesanyáknak, a
nagymamáknak, a helyi Nyugdíjas Egyesület tagjainak.

június hónapban (a pontos időpont még szervezés alatt)

Homeopátia a családban
címmel előadást szervez.
Vendég: Szalma Beáta a Boiron cég képviselője
Minden érdeklődőt (NEM CSAK KISMAMÁKAT)
szeretettel várunk!
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Kaposvári József makói cipész felvállalta, hogy
minőségi gyógycipőket készít rövid határidővel.
Kisgyermekeknél még kialakulóban van a lábboltozat
fejlődése, a későbbi lábelváltozások pl. felnőttkori
lúdtalp kialakulását megfelelő cipővel meg lehet előzni.
Előreláthatólag június második hetében lesz lehetőség
részt venni az ortopédiai szűrésen. Gyermekeknek a
gyógycipő 5000 ft, felnőtteknek 5000-10 000 ft. Aki
igényli, két részletben is fizethet.

A szomszédos Romániában és Ukrajnában kanyarójárvány van. Magyarországon 15 hónapos korban és hatodik osztályban a gyermekek védőoltást kapnak.
Veszélynek a védőoltásban még nem részesült gyermekek vannak kitéve, ezért
15 hónap alatti kisdedekkel Romániába
és Ukrajnába utazni nem ajánlott!

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