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Szálljatok le, szálljatok le
Betlehemi angyalok.
Zörgessetek máma este
Minden pici ablakon.
Házikóba, palotába
Nagy örömöt vigyetek:
Boldog, édes ünnepet”

„Szálljatok le, szálljatok le
Karácsonyi angyalok.
Anyja mellett annyi gyermek
Hall ma szépet rólatok.
Istenem, de hány van, akit
Gondviselő, hű kezek
Nem ölelnek ma se meg.

Tisztelt Királyhegyesiek! Köszönetemet és őszinte megbecsülésemet fejezem ki mindazoknak, akik községünk érdekében, egészségünk megóvásáért, gyermekeink neveléséért, intézményeink működtetéséért, a helyi közösségek összetartásáért, hagyományaink ápolásáért ez
évben is fáradhatatlanul tevékenykedtek. Kívánom, hogy valamennyien képesek legyünk
ezeken a napokon csak a jót és a szépet meglátni és befogadni. Találja meg mindenki a maga
békéjét, nyugalmát és képes legyen ezt megteremteni maga körül is.
Királyhegyes Önkormányzatának képviselő-testülete nevében a község minden lakójának békés és boldog karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag új évet kívánok!
Horváth Lajos polgármester

6 újszülöttnek, illetve
szüleiknek került sor
önkormányzati Babakötvény átadására.
Mint minden évben,
most is Királyhegyes
Község Önkormányzata a Falukarácsonyi ünnepség keretében ajándékcsomaggal kedveskedik községünk 0-14
éves korú gyermekeinek. Ez alkalommal
száz darab ajándékcsomag talált kisgazdára.

A hagyományokhoz híven az idén is Babakötvénnyel és emléklappal
köszöntötte
Horváth
Lajos polgármester az
ez évben született kisgyermekeket és szüleiket, kiemelve a családok fontosságát községünk életében. Erre a
szép eseményre, a december 20.-i Falukarácsonyi ünnepségünk adott jó alkalmat, ahol
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valamint a védőnő, Szűcs Ildikó. A testület a táKirályhegyes Község Önkormányzatának Képjékoztatót elfogadta és megköszönte az egészviselő-testülete 2013. november 28. napi soros
ülésén a következő napirendeket tárgyalta meg:
ségügyi alapellátásban dolgozók lelkiisme- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az eretes, színvonalas munkáját.
lőző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megalkotta a testület a 2014. évi munkatervét.
- Megtárgyalta és elfogadta a testület Királyhe- Rendelet született a 2014. évi átmeneti gazgyes Község Önkormányzata és a Közös Önkordálkodásról. Az első időszakban még nem lesz
elfogadott költségvetés, ezért az önkormányzat
mányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
első háromnegyedévi végrehajtásáról szóló tájéaz e rendeletben meghatározott módon gazdálkoztatót.
kodhat majd.
kodhat majd.
- A Képviselő-testület ren-- Rendeletet alkotott a
delet alkotott a szociális
Képviselő-testület az áltűzifa támogatás helyi
lamháztartáson
kívüli
szabályiról. Hasonlóan az
forrás átadásáról és átvéelmúlt évhez, idén is pályáteléről. Az ebben foglalzott az önkormányzat szotak szerint adhat át, illetciális tűzifa támogatásra.
ve kaphat támogatást az
Az elnyert támogatásból és
önkormányzat.
az önkormányzati hozzájá- Új rendelet került megrulásból 14 m3 tűzifa kerül
alkotásra a szociális ellákiosztásra.
tásokról, mert január el- Elfogadta a testület az
sejétől változik a segéönkormányzat 2014. évi
lyezési rendszer. MegÜnnepi Képviselő-testületi ülés a Hivatal nagyterbelső ellenőrzési tervét.
szűnik a temetési segély,
mében. Horváth Lajos polgármester, Benákné
- Döntött arról is a Képviaz átmeneti segély és a
Bárdi Ilona jegyző, Horváth Lajosné, Katona
selő-testület, hogy 50 ezer
rendkívüli gyermekvéIstván, Miklós Imre képviselők. Meghívott vendéforint támogatást nyújt a gek: Varga Viktor, Busáné dr Dobó Magdolna házi delmi támogatás. Helyethelyi Nyugdíjas Egyesü- orvos, Szűcs Ildikó védőnő, Stranszky Jánosné a
tük egy – önkormányzati
letnek karácsonyi ünnep– segély lesz. A segélye„Királyhegyesért Közalapítvány” elnöke és
ségük lebonyolításához.
Németh Angéla a helyi tagóvoda vezetője.
zés feltételeit és szabá- A testület támogatja idén is a falukarácsony megszervezését és úgy határozott, hogy minden 14 év
alatti helyi lakos gyermek 1.200 Ft értékben ajándékcsomagot kap az ünnepségen.
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 20. napi soros
ülésének napirendi pontjai:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta és elfogadta a testület a Királyhegyesért Közalapítvány beszámolóját az ez évi
munkájukról.
- Ezen az ülésen számolt be az egészségügyi ellátás helyzetéről, az egész éves munkájáról településünk háziorvosa, Busáné Dr. Dobó Magdolna,

lyait tartalmazza a rendelet.
- Szintén újraalkotta a testület a helyi temetőre vonatkozó rendeletet. A temetőre vonatkozó szabályok alapvetően nem változnak,
viszont a rendkívül alacsony sírhelydíjak felemelésre kerültek, mivel – az alacsony állami
támogatás mellett - főként ebből a bevételből
lehet majd a temetőt fenntartania az önkormányzatnak.
- Ebben az évben is 50.000 Ft-tal támogatta a
Képviselő-testület a helyi katolikus egyházközösséget.
A Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai nevében is kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Benákné Bárdi Ilona jegyző
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A „START” Közmunkaprogram 2013.
évi értékelő beszámolóját tartotta
december 13-án, 16:00 órai kezdettel
Királyhegyes Önkormányzata a helyi
Művelődési Házban. A rendezvényen
részt vett Budai László a Csongrád
megyei Munkaügyi Központ Makói
kirendeltségének vezetője, is.
Községünkben az idén 40 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. A közvetlen önkormányzati foglalkoztatottak öt munkaterületen végzett
tevékenységét mutatta be Horváth
Lajos polgármester.
Ezek a területek: 1.) A közterületek,
közintézmények tisztántartása, karbantartása 2.) Földutak, dűlőutak állagának javítása 3.) Belvíz elvezető
csatornák kiépítése 4.) Mezőgazdasági mintagazdaság létrehozása az
önkormányzati portán 5.) Szabadföldi és melegházi növénytermesztés.
Budai László a munkaügyi hivatal
képviselője elismeréssel szólt az
elvégzett munkákról és eredményesnek értékelte a községünkben
folyó munkaprogramot.
A polgármester megköszönte a közfoglalkoztatásban résztvevők munkáját és egy marhapörkölt vacsorával
látta vendégül az érintetteket.

A Királyhegyesi Közös Önkormányzati
Hivatalban 2013. október 01-től új
munkatársat köszönthetünk Wébel Csilla
személyében. Elődjét, dr Tóthné Ménesi
Évát helyettesíti, aki nem régen adott
életet Emma nevű kislányának, és akinek
ezúton is gratulálunk! Csillának pedig
kitartó, jó munkát kívánunk!

A Háziorvosi szolgálat vezetője Dr Dobó Magdolna 2013.
december 20-i képviselő-testületi ülésen számolt be 2013. évi
tevékenységükről: A beszámolási időszakban a szolgálathoz tartozó
betegek száma 815 fő,a tavalyi betegszámhoz viszonyítva
lényeges változás nem történt. A rendelés időpontja változatlan. A
betegek ellátása folyamatos, érkezési sorrendben történik, kivételt
képeznek a csecsemők és kisgyermekek. A rendelés menetét csak
indokolt esetben, sürgős híváskor szakítjuk meg. Rendszeresek a
napi beteglátogatások a krónikus betegeknél, mely mindig a
betegekkel előre egyeztetett időpontban, havi rendszerességgel
történik. Ebben az évben lehetőség nyílt minimális eszközfejlesztésre, melynek során orvosi táska,vérnyomásmérő és otoscop
vásárlása történt. Az EKG készülék akkumulátor cseréje még nem
történt meg, de a 2014-es évben szükség lesz rá, mivel már csak
hálózatról működtethető,így pl.utcán vagy hálózat nélküli helyen
nem használható. Személyi változás is történt a rendelő életében.
40 éves szolgálat után nyugdíjba vonult Horváth Lajosné,
Rózsika. Helyét Haiser Anna Csilla helyi lakosú fiatal pályakezdő töltötte be. A szakmai feltételekhez szüksége van további
tanulmányok folytatására, melyet a szegedi Kossuth Zsuzsanna
szakközépiskolában végez. Ez azt jelenti, hogy heti 2 alkalommal
/szerda-csütörtök/ délelőtt folyamán a makói kórházban tölti
gyakorlatát, majd az iskolában elméleti oktatáson vesz részt.
Szakképesítését 2015-ben szerzi meg.
II. Központi utasításra a laboratóriumi vizsgálatok, vérvételek gyakorisága 6 hétre növekedett. Ezen kívül ami változást jelent, hogy
most már csak a véralvadásgátló gyógyszert szedő betegek vérvétele
történhet meg, illetve nagyon indokolt esetben ágyban fekvő
betegnél a teljes nagylabor levétele. Ez sajnos nem kedvező a
betegek számára, de az intézkedést kénytelenek vagyunk betartani.
III. Továbbra is fontos feladatnak tartjuk a prevenciót. Ezért ebben az évben is megrendeztük a szokásossá vált egészségnapjainkat.
Minden vizsgálaton sok volt a résztvevők száma, az előbbi évekhez
viszonyítva növekedés volt tapasztalható. Sajnos azonban a
gyógyszercégek szponzorálási lehetősége jelentős mértékben
lecsökkent, így a közeljövőben nagyobb támogatást remélünk a
lakosságtól, a helyi vállalkozóktól és az önkormányzattól.
IV. 2011. januárjától községünkben Gyermek Szakorvosi Szolgálat
működik. Ez azt jelenti, hogy havi 1 alkalommal gyermek szakorvos dr. Tóbiás Erzsébet tart tanácsadással egybekötött, bármilyen gyermekbetegséggel kapcsolatos orvosi ellátást. Az érdeklődés
minden tanácsadáson nagyszámú. Ez az ellátás nagy segítséget
jelent a betegek számára, utazás nélkül, közvetlenül megkapják a
szakmai segítséget.
A királyhegyesi védőnői körzethez tartozó települések: Királyhegyes, Csikóspuszta, Makó-Rákos, Bogárzó. A védői szolgálatot
továbbra is Szűcs Ildikó látja el. Gondozottjainak köre:
Életkor:
Csecsemő:
1-3 év:
Óvodás korú:
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Királyhegyes:
7
15
20

Csikóspuszta:
0
1
2

Rákos és
Bogárzó
0
2
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Az egyesület vezetője, Horváth Lajosné számol be az tagságnak
az eddig elért eredményekről.
Az Egyesület 2013. december 7-én,
szombaton 18:00 órai kezdettel tartotta évadzáró taggyűlését. Horváth
Lajosné, az Egyesület elnöke bevezetőjében összefoglalta az elmúlt 13
év legfontosabb eseményeit, projektorral kivetítve a legemlékezetesebb
pillanatokat, ami nagy derültségre adott alkalmat a tagság körében.
Ezután az elnök-asszony az Egyesület pénzügyi helyzetét ismertette, a
közeljövő terveit, pályázati források
lehetőségeit.
A következő napirendi pont az Egyesület vezetőségének újraválasztása
volt, aminek eredményeként a fiatalabb korosztály is nagyobb szerepet
kapott a közösség életében.
Újraválasztott vezetőségi tagok: Horváth Lajosné elnök, Fónádné Varga
Gizella pénztáros és Stranszky Jánosné. Újonnan választott vezetőségi
tagok: Suhajdáné Nagy Ildikó és Kávai Anikó.
Ezután 9 új tag felvételére került sor,
így az Egyesület taglétszáma 56 főre
bővült.
Végül a tagság döntött a havonta 100
Ft tagsági díj megállapításáról.

Az „Együtt Közösen Királyhegyesért” Egyesület (EKKE) 13 évvel
ezelőtt, 2000. január 28-án alakult
meg 25 helyi házaspár részvételével. Fő tevékenységi körük: elsősorban közösségi családi rendezvények, országjáró kirándulások,
színházlátogatások szervezése, a
helyi kulturális rendezvények szervezésében, lebonyolításában való
részvétel, hagyományőrzés. Az egyesület a község fiatalabb házaspárjainak és a középkorosztály kulturális, szórakozási igényeit igyekszik megcélozni és kielégíteni, külön figyelmet fordítva a kisgyermekes szülők érdekeire is.

Vacsora előtt tréfás, játékos családi vetélkedőre hívták meg a jelenlevőket Suhajdáné Nagy Ildikó, Kávai Anikó és Zsurzsuczné
Horváth Gabriella. Hat felnőtt és egy gyerekcsapat mérte össze
ügyességét, tudását. Pillanatok alatt eluralkodott a versenyszellem, s a felnőttekből ismét gyerekek lettek.
A szervezők még egy igazi Mikulásról is gondoskodtak a szülőkkel együtt vetélkedő gyermekek számára. A birkapörköltes
vacsorát szerencsére most sem tudta elrontani Zsurzsucz Csaba,
így elfogyasztásához nagy étvággyal fogott a csapat.

Jó mulatság volt! Mikor lesz a következő? .....
Vacsora után Miklós Tamás zenész fokozta a remek hangulatot.
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„Harang csendül,

Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

A helyi óvodások ünnepi műsora. Felkészítő: Németh Angéla és
Kissné Katona Gabriella óvónők.

A helyi iskolai tagintézmény ünnepi előadása. Felkészítő
nevelő és díszletkészítő Englerné Buvár Terézia

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.”
(Ady Endre)

December 20-án, 15:00 órai kezdettel
a hagyományokhoz híven falukarácsonyi ünnepséget tartottunk a Művelődési Házunkban. Elsőként Horváth
Lajos polgármester úr köszöntötte azt
a hat királyhegyesi családot ahol kisgyermek született ez évben. (lsd.1.old.)
Óvodásaink, iskolásaink megható kis
karácsonyi műsorral járultak hozzá az
ünnep fényéhez
Végül a várva-várt ajándékcsomag kiosztására került sor, amit Királyhegyes
Község Önkormányzata készíttetett
minden 0-14 éves korú községi kisgyermek számára.

A helyi Nyugdíjas Egyesület 2013. december 19-én rendezte meg
tagjai számára a hagyományos karácsonyi ünnepségét a művelődéséi házban Az ünnepséget Tamasi Antal, az egyesület vezetője
nyitotta meg, aki elsőként köszöntötte a meghívott vendégeket:
Horváth Lajos polgármester urat, Benákné Bárdi Ilona jegyzőaszszonyt, és valamennyi meghívott vendéget, az egyesület tagjait. Az
elnök úr néhány mondatban méltatta a karácsony jelentőségét, ezt
követően pedig Horváth Lajos polgármester összegezte röviden az
év községi beruházásait, pénzügyi helyzetét. Befejezésül pedig
mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új évet kívánt. Ezt követően a helyi iskolások Betlehemes műsorát tekintették meg a jelenlévők. A műsor után hagyományosan az egyesület megajándékozta tagjait és vendégeit.
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A helyben működő óvodai és
iskola tagintézménybe járó
gyermekeket több községi
vállalkozó és civil lakos is
édességgel, gyümölcsökkel és
egyéb ajándékokkal lepték
meg az ünnep alkalmából.
Ezúton is köszönetet
mondunk:
Kiss Gyuláné helyi
kereskedőnek,
Horváth Lajos
polgármesternek,
Daróczi Gáborné
kereskedőnek
A Hivatal dolgozóinak

Sikeresen vendégszerepelt
a HEGYESI DALKÖR
2013. november 29-én (pénteken)
16:00 órai kezdettel
A MAKÓI HAGYMAHÁZBAN
Gratulálunk teljesítményükhöz,
és köszönetet mondunk
Kurunczi Mihály képviselő úrnak az
együttes utaztatásához nyújtott
segítségéért!

December 14-én (szombaton) 14:00 órától a helyi Művelődési
ház Könyvtárában Adventi kézműves foglalkozásokon
vehettek részt az érdeklődő gyermekek. Beke Katalin
könyvtáros vezetésével sok szép karácsonyi dísz elkészítésére
került sor ezen a hangulatos délutánon.

Tisztelt Királyhegyesi lakosok! Szeretném Önöket tájékoztatni, a Királyhegyesért Közalapítvány
2013. évi munkájáról, és pénzügyi helyzetéről.
Alapítványunk kuratóriumának tagjai, ez évben 2
alkalommal tartottak kuratóriumi ülést.
Ezen ülések témája, mindig valamilyen aktualitáshoz kapcsolódott . Az ülések összehívását, általában valamilyen kérelem beérkezése indokolta. Április hónapban a helyi általános iskola vezetése keresett meg bennünket egy kérelemmel,
melyben kérte, hogy lehetőségeinkhez mérten
támogassuk az általános iskolás gyermekek szegedi színházlátogatását. A 18 kisgyermek utazhatott el a szegedi Nagyszínházba, és tekinthette
meg, a Pomádé király új ruhája című előadást április 17.-én, az Önkormányzat, és az alapítvány
támogatásával. Nagyon nemes kezdeményezésnek tartottuk ezen programot, hiszen nagyon
ritkán adódik a falusi kisgyermekeknek olyan
alkalmuk, hogy a kultúra ezen színhelyén
maradandó emlékekben, élményekben legyen
részük. A kuratórium tagjai 10.000 Ft támogatást
szavaztak meg e- program megvalósításához.
December hónapban a csanádpalotai Alapszolgáltatási Központ és Családsegítő szolgálat kérte
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2013. december 21-én szombaton, a Magyar
Növényorvosi Kamara községünk Művelődési
Házában továbbképzést tartott térségi gazdálkodók részére. A II. forgalmi kategóriába
sorolt növényvédő szerek felhasználásához,
vásárlásához szükséges engedély megszerzéséhez öt évenként kötelező részt venni
tanfolyami előadáson. Községünk immár
második alkalommal ad otthont a közel 100
gazdálkodó részére tartott továbbképzésnek.

segítségünket, a Hátrányos Helyzetű gyermekek karácsonya elnevezésű programjuk megvalósításához. December 14.-én községünkből
10 kisgyermeknek kívánnak egy felejthetetlen
napot szerezni ezzel a rendezvényükkel. A gyermekek között egyenlő számban van óvodás, és
iskolás korú gyermek is. Ezt a programot az alapítvány 10000 Ft-tal támogatta .Ebből a pénzből
a gyermekek édesség csomagot kapnak, megvendégelésükről az alapszolgáltatási központ munkatársai gondoskodnak.
Ebben az esztendőben az alapítvány anyagi helyzete a korábbi évekéhez hasonlóan igen szűkös
volt, a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt
összeg, örvendetes módon, az előző évinek éppen a duplája volt, melynek nagyon örültünk.
Egyéb adományokra nagyon kevés esélye van
egy ilyen kis alapítványnak. Sajnos a banki
költségek az idei SZJA 1 %-a bevételének kb.
1/3-át elvitték, mely igen tetemes összeg, egy
ilyen kevés pénzből gazdálkodó alapítványnak.
Úgy érzem, ha szerényen is, de meg tudunk felelni az alapító okiratban megjelölt céloknak.
Kellemes Ünnepeket, és Boldog, Békés Új
Esztendőt kíván: Stranszky Jánosné elnök

„Kisbaba, kis pólyásgyerek,
isten hozott, köszöntelek.
Elhagytad az anyaméhet,
kezdődik az emberélet.
Az ember elvész egyedül,
De téged jóság vesz körül,
Gondoskodó, bölcs szeretet
Ez is meleg, pólyás gyerek!
Majd megszokod a levegőt,
A rugdalóztató erőt,
A fényeket és hangokat,
Éhségedet, sírásodat,
A belső és külső zenét
Anyád szemét, apád szemét.

Tóth Emma,
Boglárka
született:
2013.12.16.
szülei:
Ménesi Éva
és Dr Tóth Zoltán

Örömvirág vagy, kisbaba,
köszöntsön az öröm szava:
azé, ki jól imádkozott.
Pólyásgyerek, Isten hozott!”
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december 31-én,
20:00 órai kezdettel
szilveszteri bálat
rendezünk
zenél:
NOWE – BAND
zenekar
Érdeklődni lehet:
Horváth Lajosnénál,
Suhajdáné Nagy
Ildikónál,
Englerné Buvár
Teréziánál

Szívesen veszünk tombolatárgy
felajánlásokat.

Rendelési idő az ünnepek alatt:
December 23-án, hétfőn
de. 8:00- 10:30 óráig
December 24-29-ig rendelés
nincsen.
December 30-án, hétfőn a szokásos
időben 12:00-16:00-ig.
December 31-én kedden
8:00-10:00-ig lesz rendelés
Megértésüket köszönjük!
Busáné Dr Dobó Magdolna

orvosi ügyelet:
06 62/ 474-374
Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

„Az új évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.
Mit van mit kívánni még
Ily áldott időben? Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;
Jól fizesse a tinót
S nyerjen a mészáros,
Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Zenebona, babona,
Huzavona vesszen!
Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen.
Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.”
Arany János

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