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Tanévzáró ünnepségek községünkben
Tájékoztató a képviselő testület döntéseiről
Köszönet sok éves
munkájukért!
Pályázati kiírás
vezető óvónői állásra
Parkosítás, faültetés
Iskolai jótékonysági
bevételek felhasználásáról
Önkormányzati gyermeknap-2013

Június 21-én tanévzáró ünnepi műsorral, majd bizonyítvány osztással ért
véget a 2012/13-as tanév tagintézményi iskolánkban. Több tanuló is külön jutalmat, kapott egész éves munkájáért. Hárman kitűnő tanulmányi
eredménnyel végezték a tanévet, Mészáros Debóra 4.o, Zsurzsucz Boglárka és Szabó Hunor 1.o. tanulók. Hat negyedik osztályos tanulót búcsúztattak pajtásaik, közülük ketten a makói József Attila Gimnáziumba
nyertek felvételt, négyen pedig az Almási iskolában folytatják tanulmányaikat. A következő tanévre 12 elsőst írattak be a helyi iskolába.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
munkájáról
Tabló a királyhegyesi
ballagókról
Úszásoktatás a nyári
szünetben
Nyári orvosi
rendelési időpontok
Hirdetmények

Az óvodások tanévzáró, ballagási ünnepségére megtelt a művelődési ház
nagyterme. 14 nagycsoportos köszönt el óvodájától, társaitól. De nem
csak nekik, hanem Katika óvó néninek is ez volt az utolsó óvodai ballagtatása mert ez évben nyugdíjba vonul.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján tartotta soros 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 a pénzbeli
és természetbeni juttatásokról szóló tájékoztatót.
- Ezen az ülésen számolt be a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat az elmúlt évi tevékenységéről. A
Képviselő-testület munkájuk elismeréseként megköszönte a szolgálat munkatársainak a településünkön végzett színvonalas munkájukat.
- Az előző napirendhez kapcsolódóan tárgyalta a

testület az önkormányzat gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót is.
- Az előterjesztések keretében elfogadta a
Képviselő-testület a Csanádpalotai székhelyű
Napsugár óvoda megszüntető okiratát, mivel
korábbi döntés alapján 2013. július 1.
napjától új társulási formában változatlan
módon működik tovább az óvoda.
- A jogszabályi előírásoknak megfelelve sorkerült több társulási megállapodás módosítására. Ezen társulásoknak – Makói Kistérségi Többcélú Társulás, Ivóvízminőségjavító
Társulás, DAREH - tagja önkormányzatunk.

HATÁRSZEMLE!!!
A Makói Körzeti Földhivatal értesítése szerint Királyhegyes külterületén

2013. július 02. napján
1 napos határszemlét tartanak a szakhatóságok.
Ennek során ellenőrzik:
- a parlagfű-fertőzöttséget,- a termőföld hasznosítási kötelezettség teljesítését,- a művelési ág
megváltoztatását- a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítását.
Felhívom a földhasználók és a földtulajdonosok figyelmét, hogy az 1 hektárt meghaladó termőföldhasználatban bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni a Föld-hivatalnál.
Benákné Bárdi Ilona jegyző

Több mázsa zöldborsót takarítottunk be kertészetünkben az utóbbi napokban. De spenótból és
patisszonból is termett jócskán.
A fólia sátor alatt lassan beérik a
paprika és paradicsom is. Több
féle uborkából, zöldbabból szintén jó termés ígérkezik.
A Közmunkaprogram keretébenönkormányzatunknak újabb mezőgazdasági kisgépek, eszközök
vásárlása nyílt lehetősége. Így
került sor nagy teljesítményű
rotátor, fűnyíró és permetező
gépek beszerzésére is. Ezekkel az
eszközökkel még nagyobb területeket tudunk beművelni, gondozni.
Horváth Lajos polgármester
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Az idei évben két olyan helyi alkalmazottunk búcsúzik munkahelyétől nyugdíjba vonulásuk alkalmából, akik évtizedeken át voltak
meghatározó személyiségek közintézményeinkben.

A Csanádpalota Térségi
Napsugár Óvoda és
Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Köznevelési
Intézmény

Királyhegyesi Óvodai
Tagintézménye
intézményvezetői
(magasabb vezetői
megbízás) beosztás
ellátására

pályázatot hirdet
Pályázati feltételek:

körzeti ápolónő

óvónő, tagintézmény vezető

Született Baka Rozália, 1955-ben.
Régi királyhegyesi családból származik. Szülei Varga Rozália és Baka
András voltak. Az általános iskolát is
itt szülőfalujában végezte. Szegeden a
Tömörkény István Egészségügyi
Szakközépiskolában tanult, ahol
1973-ban érettségizett és ápolónői
szakképesítést szerzett. Királyhegyesen 1974-óta látja el az asszisztensi
feladatokat. 1980-ban körzeti ápolónői szakképzettségi vizsgát tett.
1976-tól 1990-ig községi tanácstag,
közben négy évig a Csongrád Megyei
Tanács tagja. 1994 óta önkormányzati
képviselő, 2010-ben a Településfejlesztési és Szociális Bizottság élére
nevezték ki. Alapító tagként részt vett
az EKKE szervezésében aminek azóta
is elnöke, valamint a Hegyesi Dalkör
munkájában is oroszlán részt vállal.
-1975-ben férjhez ment Horváth Lajos gépésztechnikushoz, aki 1994-óta
Királyhegyes község polgármestere.
Két gyermekük született, ők szintén a
községben telepedtek le. Három unoka boldog nagymamája.
- Munkáját mindig körültekintően,
lelkiismeretesen végezte. Szakértelmét, emberi hozzáállását mindenkor
elismerték.

Született Szűcs Katalin 1955-ben.
Makói származású, az általános
iskolát is ott végezte, a Bartók Béla
zeneiben. 1969-től a makói Juhász
Gyula Gimnázium és Szakközépiskolában folytatta tanulmányait,
1973-ban érettségizett. Még ebben az
évben a kiszombori Napközi-otthonos óvodában képesítés nélküli óvónőként helyezkedett el, majd a
ferencszállási óvodában dolgozott 8
évig. Közben 1975-77. között elvégezte a Szarvasi Óvónőképzőt. Két
gyermeke születése után még 7 évet
töltött a kiszombori óvodában.
- 1991-ben férjével Királyhegyesre
költöztek. 1993-tól dolgozott községünk óvodájában mint óvónő-tagintézmény vezető. Kezdetektől a Királyhegyesért Közalapítvány (1996)
kuratóriumának elnöke. Alapítótagként évekig közreműködött a Hegyesi Dalkör munkájában.
Gyermekei szintén itt telepedtek le,
három kisunokával ajándékozva meg
szüleiket.
-Mindvégig elhivatottság jellemezte
munkáját. Az itt eltöltött húsz év a-latt sok kisgyermeket vezetett kézenfogva a „nagy-betűs életbe” sok-sok
szeretet adva és kapva.

Horváth Lajos polgármester a 2013. május 30-i képviselő testületi ülésen köszönte meg sok éves munkájukat, a falu közösségi életében kifejtett tevékenységüket. Mindkettőjüknek nagyon jó egészséget, még
hosszú boldog életet kívánunk családjuk körében!
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-felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség, középiskolában
mesterfokozat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 3. mellékletében felsoroltak szerint;
-pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
-legalább 5 év pedagógusmunkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
- nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat benyújtásának
határideje:
2013. július 3.
A pályázat elbírálásának
határideje:
2013. augusztus 6.
A pályázatot a Csanádpalota
Térségi Köznevelési Társulás
Társulási Tanácsának Elnökénél kell benyújtani, írásban,
egy példányban, személyesen
vagy ajánlott küldeményként
(Cím: 6913 Csanádpalota
Kelemen László tér 10. )
bővebben: www.csanadpalota.hu
www.kiralyhegyes.hu

Június 22-én a szőregiek meghívására
a Hegyesi Dalkör tagjai a Rózsa
Fesztivál szabadtéri színpadán léptek
fel 10 népdal együttes között.
Műsorukban sok szép virágos ének,
és egy jókedvre derítő boros dalcsokor szerepelt.

2013. aug. 19-tól
szept. 01-ig tart.
Első tanítási nap: szept. 02.

Az idei tavasszal 20 db díszfa csemete került kiültetésre a főtéri
parkokba. Horváth Lajos polgármester irányításával a gyógyszertár, az önkormányzati épület, az egészségház, a tájház, a
művelődési ház és az iskola előtti területek, valamint a játszótér
fásítását végezték el. Több száz virágpalánta is díszíti főterünket, intézményeinket és a temető előtti emlékparkot. Ezek
többnyire a helyi önkormányzati kertészetben neveltetett növényekből kerülnek ki.
Május végére elkészült a Szolgáltató ház előtti parkoló betonozása, az alatta lévő átereszek rendbetétele is. Ez idő alatt
30 m hosszú korlát kiépítésére is sor került a Hivatal előtti
belvízelvezető csatorna mentén.
A temető ravatalozó épülete körüli töredezett járdát is teljes
egészében felújították az önkormányzati közmunkaprogram
dolgozói közreműködésével.

s

A ravatalozó előtt mintegy 60 m2 térbeton készült el.
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Minden kedves
kisgyermeknek iskolai
tanulónak,
pedagógusnak és szülőknek
kellemes nyári pihenést
kívánunk!

A korábbi évekhez hasonlóan idén is
lehetősége
volt
önkormányzatunknak a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezésére. Ez évben a pályázati rendszer lehetőséget biztosított arra, hogy a forrásokat a települések helyzetének,
teljesítőképességének és vállalásainak figyelembevételével ossza el
a nemzeti erőforrás miniszter. A
rosszabb szociális helyzetben lévő
települések nagyobb arányú támogatását szolgálja a leghátrányosabb
és hátrányos helyzetű települések
megkülönböztetése. Községünkben
42 rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő gyermek
kap kilenc héten – 45 napon –
keresztül ingyenes meleg ebédet.
2013. június 20-tól.

Május 25-én Királyhegyes Önkormányzata is megtartotta hagyományos gyermeknapi ünnepségét. Községünkben az emelkedő
gyermeklétszámot, az utóbbi időben egyre több ifjú pár letelepedésének jelentőségét emelte ki Horváth Lajos polgármester a
megnyitó beszédében. A szemerkélő esőt, borús időt azonnal
feledtették a helyi óvodások, iskolások vidám zenés műsora.
Ezután birtokba vették az ingyenes szabadtéri játékokat, az óriás
trambulint, az euro banjee jumpingot, az óriás csúszdát. Délben,
minden 14 éves és az alatti gyermeket az önkormányzat vendégül
látott egy finom hamburgerre. Délutánra a nap is kisütött, így
aztán nem volt gyermek aki otthon maradt volna ezen a délután.
Remek hangulatban telt az egész a nap, ahol még a szülők is egy
kis időre újra gyermekké váltak. A nagyszülők meg csak gyönyörködtek, gyönyörködtek bennük.

Az helyi iskolások június 14-én Budapestre kirándultak, ahol a
következő helyeken jártak. Elsőként a Ferihegyi repülőtér skanzenjében látogattak el. Az Emlékparkban megtekintették a magyar
közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődéstörténetét, a Li–2 típustól kezdve egészen az ezredfordulóig szolgálatban lévő Tu–154-esig, valamint számos repülőtéri kiszolgáló
eszközt. Ezután a Babilon Center Élményházban jártak, ami egy
olyan tudományos és szórakoztató központ, ahol gyerekek és
felnőttek egyaránt játékos formában ismerkedhettek a tudomány és
a kultúra világával.
Végül a Fővárosi Nagycirkusz szenzációs előadását tekintették meg.
A tanulóknak teljesen ingyenes volt a kirándulás mert a költségeket
a Jótékonysági bál és az adományok bevételéből fedezték.
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2013. május 18-án este 20:00 órai
kezdettel Jótékonysági bálat szerveztek a helyi iskola dolgozói és
szülői munka közösségének aktív
tagjai. A 240 ezer forintos bevételt
a gyermekek év végi tanulmányi
osztály kirándulására fordították.
Köszönet minden adományozónak, segítőnek a jó szándékáért
önzetlen támogatásáért!
Szervezők
Szülők: Zsurzsuczné Horváth
Gabriella, Szabóné Császár Éva,
Stranszky Péter, Csányi Ildikó,
Szőke Anikó, Kozma Szabolcs,
Takács Istvánné, Kerekes Csilla,
Böngyik Rozália
Iskolai dolgozók: Kádárné Kovács
Edit, Englerné Buvár Terézia,
Berceli Zsoltné, Németh Zoltánné
Támogatók és segítők:
Királyhegyes Községi Önkormányzat, Horváth Lajos, Horváth
Lajosné, Apátfalvi Takarékszövetkezet, Kiss Gyuláné, Zsurzsucz
Csaba, Zsurzsuczné Horváth Gabriella, Daróczi Gáborné, Kiss
Mihály, Vízi István és társai, Tan
Ever Mustafa, Herzsán Jánosné,
Maros Mix horgászbolt, Maros
Bringa- Nacsa Gábor, Aranyhal
ho-rgászbolt, Fürtön Tibor, Jánosi
Szabolcs, Katona István, Tamasi
Éva, Kiss Gábor, Katona Gabriella, Böngyik Rozália, makói
Alma presszó, Kerekes Róbertné,
Gyenge József, Bíró Antal,
Műkörmös Balogh Adél, Rozsány
fodrász szalon, Kapus Kriszta
kozmetikus, Badó László, Kipikopi üzlet, Iulisca Mariann, Fekete
Istvánné, Barta László, Beke
Mihályné, Nagyné Kovács Erika,
makói Hunyadi utcai papírbolt,
Nowe–band Egyesület és mindazok akik báli belépőt, tombolát
vásároltak, vagy tombolatárgyat
hoztak.

Keresztúry
Csongor
született:
2013. június 17.
szülei:
Suhajda Renáta
Ildikó és
Keresztúry György

Családsegítő Központ beszámolójából:
Királyhegyes községben a családsegítő központ forgalma 2012. évben 204 fő
volt, mely magába foglalja a hivatalos személyekkel történt megbeszélést is. Az
eltelt évben nőtt a napi ügyintézések száma. A mindennapi forgalom 12 %kal emelkedett a tavalyi beszámolási időszakhoz képest. Az utóbbi években
a Családsegítő Szolgálat klienskörében jelentős változás következett be. A
klienskör túlnyomó részét az inaktív emberek, valamint a munkanélküliek
teszik ki. Szembetűnő változás, hogy megjelentek a kétkeresős, több gyermeket
nevelő, eddig az alsó középosztályhoz tartozó családok is. Az elmúlt években
ugrásszerűen megnőtt az adósságterhekkel küzdő családok, kliensek száma. A
családgondozók ilyen esetekben életvezetési és gyermeknevelési tanácsokat,
tájékoztatást adnak a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási
ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.
Pénteki napon Dr. Benke András ügyvéd, és Dr. Lajkó Károly neurológus,
pszichiáter, pszichoterapeuta ügyfélfogadását egyre nagyobb arányban veszik
igénybe, egy-egy ügyfélfogadás alkalmával. A hét többi napján a családgondozók telefonon kereshetik meg őket különböző problémás esetekkel.

Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójából:

A tavalyi év folyamán Királyhegyesen 220 esetben keresték fel szolgálatunkat
különböző problémákkal. A leggyakrabban előforduló problémák, veszélyeztetettségi tényezők: anyagi problémák – 2 eset; gyermeknevelési problémák –
23 eset; gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség – 2 eset; magatartászavar, teljesítményzavar, hiányzás, csavargás – 25 eset; családi konfliktus
(szülők egymás közti, szülő – gyermek közti) – 2 eset, szülők vagy a család életvitele – 59, szülői elhanyagolás, felügyelet nélküliség, gondozatlanság –eset;
családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) – eset, fogyatékosság,
retardáció – 1 eset;hivatalos ügyekben való közreműködés – 26 eset; más
szolgáltatásba való közvetítés – 17esetben; családlátogatás – 46 esetben;

segítőbeszélgetés – 14 esetben; pszichológiai tanácsadás - 3 eset;

-Alapellátás keretén belül gondozott gyermekek száma: 25 gyermek (15 család)
-Ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti illetve tar-tós nevelésbe vett, nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek száma: 9 gyermek – (7 család)
Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Királyhegyes községben az alábbi
szakfeladatokat foglalja magába: Házi segítségnyújtás,6 szociális étkeztetés

A csanádpalotai
székhelyű
Alapszolgáltatási
központ és
gyermekjóléti
szolgálat
királyhegyesi
kirendeltségének
ügyfélfogadási
ideje:
hétfő: 10-13 óra
Helyi óvoda
épületében
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Kedves Betegeim!
Értesítem Önöket, hogy a nyári
szabadságom miatt a rendelés a következő
képen alakul.
Július 22-től augusztus 09- ig!
Hétfő: du. 15:30-16:30-ig.
Szerda: du. 15:30-16:30-ig.
Péntek: du. 12:00-13:00- ig.
Helyettes orvos: Dr. Kurai Dóra
Tel: 30-273-26-69
Recept Írásra a kiírt rendelési időn kívül
van lehetőség.
Rendelésen betegség esetén jelenjenek
meg.
Megértésüket, türelmüket köszönöm:

A makói Hagymatikum fürdőben
a helyi művelődési ház szervezésében
JÚLIUS 1.-től - JÚLIUS 15.-ig

hétfőtől – péntekig (2x5 nap)
Jelentkezni 6 éves kortól lehet.
oktató: Háló Sándor

RÉSZVÉTELI DÍJ: 12.500 Ft/fő

+ utazási költség
Jelentkezési határidő: június 30.
Csoportos utazás kísérővel (min.létsz.:5 fő)

menetrendszerinti busszal.
Indulás: reggel 08:15 óra
Érkezés: 12:20 óra

Dr. Dobó Magdolna

Bővebb felvilágosítás: 06306263763

háziorvos

Résztvevő együttesek:
KUD Rakalj – Horvátország
Poloda Piigad Néptánc Együttes – Észtország
Helgerid Néptánc Együttes – Észtország
Rüblikud Néptánc Együttes – Észtország
Lagunt eta maita Néptánc Együttes – Franciaország
Kozianie Néptánc Együttes – Lengyelország
A téren 14:00 órától büfé (hamburger, hot-dog, pizza, üdítők) várja az
érdeklődőket.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

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