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Tisztelt Királyhegyesiek!
Ebben a mai békétlen világban talán mindenkiben felértékelődik
az otthona, a lakóhelye biztonsága. Megerősödik az összetartozás,
az egymásra figyelés fontossága, hagyományaink ápolása, értékeink iránti felelősségünk, elkötelezettségünk. Kívánom, így legyen ez
községünkben is! Királyhegyes Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevében a község minden lakójának békés és boldog
karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag új évet kívánok!
Horváth Lajos polgármester

Önkormányzatunk, így karácsony közeledtével igyekszik, a már megszokott
támogatási formák mellett egyéb figyel-

Hagyományaink szerint ez évben
is 10 ezer forintos Baba-kötvénynyel ajándékoztuk meg a község
újszülötteit, aminek átadására a
Falukarácsonyon került sor. Az
idén 5 csecsemő, illetve szülei
vehette át a kötvényt.
Ugyanezen az ünnepségen Királyhegyes Község Önkormányzata, a 0-14 éves korú gyermekeknek (96 fő), ajándék csomaggal kedveskedett. Mindezt óvodásáink, iskolásaink szép kis
karácsonyi műsorral köszönték
meg.
Karácsony alkalmából a 2015.
december 31. napjáig 65. életévét
betöltő. Királyhegyesen állandó

mességgel is segíteni az itt élő családokat, egyedül álló nyugdíjasokat. Az
idén tovább bővítettük ezek körét.

bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is tartózkodó
lakosok 5.000 Ft/fő egyösszegű
készpénzben kifizetendő ajándékban részesültek.
Az ajándékozásban érintett lakosok száma 115 fő. A kiosztott
ajándék teljes összege 575.000.Ft volt. Az ajándék december
15-én és 16-án mindenkihez eljutott.
Királyhegyes Önkormányzatának fennállása óta először nyílt
lehetőség arra, hogy ilyen támogatást nyújthasson, de a testület
kinyilvánította, hogy szeretne
ebből hagyományt teremteni és
a jövőben is megajándékozni a
helyi időseket az ünnepek alkalmából.
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Ez évben is lehetőség nyílt arra,
hogy pályázati támogatásból tűzifa támogatást nyújthasson az
önkormányzat a helyi lakosok
számára.
A kapott támogatás összege:
657.860:-Ft. Ehhez az önkormányzat 46.990.-Ft önerőt biztosított. A szállítás költsége:
117.475.-Ft volt, amelyet az önkormányzat fizetett.
Összesen 82 család kapott jó
minőségű tűzifát. A támogatást
a kérelmek elbírálását követően
2 napon belül mindenki megkapta. Anyagi és törvényi lehetőségeinkhez mérten továbbra
is igyekszünk minden rászoruló családon segíteni.
Horváth Lajos polgármester

2015. november 23.-i soros, nyílt ülés napi rendi pontjai:

ként a kamatterhek fedezésére előlegként átadott
összeget – 21.027.-Ft - a továbbiakban működési
célokra is felhasználhassa az egyesület.
- A testület döntött arról, hogy a Gyermekjóléti
Szolgálat által szervezett térségi gyermekkarácsonyi rendezvényt 20.000.-Ft-al támogatja.
- A Képviselő-testület határozatot hozott arról,
hogy minden helyi állandó illetve tartózkodású 65
év feletti lakos, aki életvitel szerűen a településen él, 5.000.-Ft/fő összegű karácsonyi
ajándékban részesüljön.

- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos
polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta eltelt
időszak alatt végzett munkájáról.
- A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és módosította a költségvetési rendeletet.
- Napirenden szerepelt a Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató is, melyet a testület elfogadott.
- Megtárgyalta a testület a 2015. évi adóbevételek
és az átengedett bevételek alakulásáról és felhasználásáról szóló tájékoztatót. Ehhez kapcsolódóan a
helyi adórendeletek felülvizsgálatra kerültek. A
Képviselő-testület a helyi adók közül a kommunális adón és az iparűzési adón nem változtatott,
viszont módosította a telekadó mértékét 30.Ft/m2-ről 40.-Ft/m2-re.
- Elfogadta a testület a 2016. évi belső ellenőrzési
tervet.
- Határozatot hozott a képviselő-testület arról,
hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a jövőben a Csanádpalota
Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban kívánja ellátni.
- Elfogadta a testület a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és
a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásainak módosítását.
- A testület
ülésén megtárgyalta és elfogadta a
DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszerének Koncepcióját és Díjpolitikáját.
- A testület megalkotta a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályiról szóló önkormányzati
rendeletet is.

2015. december 18.-i soros, nyílt ülés
napi rendi pontjai:
- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos
polgármester tájékoztatóját.
- A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta
az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló
tájékoztatót. A testület megköszönte háziorvosunknak, munkatársának és a védőnőnknek az
egész évben végzett színvonalas munkáját.
-Napirenden szerepelt a Királyhegyesért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló, melyet a testület elfogadott.
- Elfogadta a testület a 2016. évi munkatervét.
- A testület megalkotta a 2016. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet.
- Határozatot hozott a testület arról, hogy ebben
az évben is 50 ezer forint összegű támogatást
nyújt a helyi katolikus egyházközségnek karácsonyhoz kapcsolódóan.

Királyhegyes Község
Önkormányzata
2015. december 18.-án
16:00 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatal
nagytermében
karácsonyi ünnepség
keretében köszönte meg a községünkben
dolgozó intézményi, hivatali és civil
szervezetek képviselőinek egész éves
munkáját, valamint jeles helyi
vállalkozóknak támogatásukat,
segítőkészségüket.

2015. december 10.-i rendkívüli ülés napi
rendi pontjai:
- Határozatokat hozott a Képviselő-testület a
Maros-völgyi LEADER Egyesület részére átadott
összegből az MVH által meg nem térített 42 609,Ft részösszeg visszafizetésétől eltekint, valamint az
55 000,- Ft összegű jegyzett tőkéről lemond és hozzájárult, hogy a kiegészítő működési hozzájárulás-
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Nagy Sándor munkacsoport vezető számol be az évben elvégzett
tevékenységükről. Ezt követően egy „Zsurzsucz Csaba féle” díjnyeretes
marhapörkölttel tették emlékezetessé a napot.

A Közmunkaprogram 2015. évi
értékelő beszámolóját tartotta
december 16-án, 12:00 órai
kezdettel Királyhegyes Község
Önkormányzata. A rendezvényen részt vett Dr Barna Angéla
a csanádpalotai közös önkormányzati hivatal jegyzője is.
Hagyományt teremtve, ezúttal a
munkacsoport vezetők számoltak be egész éves tevékenységükről, majd Horváth Lajos
polgármester pénzjutalmat osztott ki a legaktívabb dolgozóknak. Így, elismerésben részesült
Horváth Zoltánné, Nagy Mária
és Nagy Sándor csoportvezetők,
Ács Mihály, Kocsis Irénke
kiemelkedő
teljesítményükért
valamint Suhajda Nikolett az
adminisztrációs munkájáért.

A Háziorvosi szolgálat vezetője Dr Dobó Magdolna 2015. december 18-i képviselő-testületi ülésen
számolt be 2015. évi tevékenységükről: A beszámolási időszakban a szolgálathoz tartozó betegek száma
818 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. 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. A betegek vizsgálati eredménye e-mailen érkezik meg a rendelőbe.
Továbbra is fontos feladatnak tartjuk a prevenciót. Ezért ebben az évben is megrendeztük a szokásossá vált egészségnapjainkat. Mint minden évben, most is lehetőség volt vércukor-, koleszterinszint
meghatározásra, vérnyomásmérésre. Az idei évben az EFI által két alkalommal lehetőség volt a faluban
egészségi állapot felmérésére, így az általunk elvégzett vizsgálatokra kevés érdeklődő jött el. Szakorvosi
vizsgálatok az alábbiak voltak: nőgyógyászat, szemészet, fül- orr-gége (allergia), bőrgyógyászat. Mammográfiás vizsgálatra tavasszal került sor kistérségi szűrőprogram keretében. A szűrőnapok lebonyolításához anyagi segítséget, legnagyobb részt az Önkormányzattól kaptunk, ill. az alább felsorolt
vállalkozók, magánszemélyek nyújtottak segítséget: Borosné Szalma Brigitta, Daróczi Gáborné, Herzsán Jánosné, Fekete Ágnes. Rendelőnk csatlakozott az ÁNTSZ által meghirdetett vastagbélrák szűrési
programhoz, melynek lebonyolítása 2015 tavaszán megtörtént. Sajnos a vizsgálatra a beidézet betegek
kb. 25%-a jelentkezett. Jelenleg az influenza védőoltások beadása folyik.
A királyhegyesi védőnői körzethez tartozó települések: Királyhegyes, Csikóspuszta, Makó-Rákos,
Bogárzó. A védői szolgálatot továbbra is Szűcs Ildikó látja el. Gondozottjainak köre: 50 fő.
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Horváth Lajosné az Egyesület elnök asszonya számol be az év jeles eseményeiről
rosának, aki ismertette az egyesület
anyagi helyzetét. Vacsora előtt tréfás,
játékos családi vetélkedőre hívta
meg a résztvevőket Suhajdáné Nagy
Ildikó, Kávai Anikó és Zsurzsuczné
Horváth Gabriella. A sok ötletes és
szórakoztató feladvány gyorsan megalapozta a remek hangulatot.
A szervezők még egy igazi Mikulásról is gondoskodtak a szülőkkel
együtt vetélkedő gyermekek számára.

Élményekben gazdag, tartalmas
programjaival továbbra is nagyon
népszerű a családok körében az
„Együtt Közösen Királyhegyesért
Egyesület”az EKKE.
Az idén, december 5.-én, 18:00 órai kezdettel tartotta, Mikulás
esttel egybekötött Évadzáró taggyűlését. Horváth Lajosné, az
Egyesület elnöke bevezetőjében
összefoglalta a 2015-ös év legfontosabb eseményeit, és ismertette
jövő évi terveiket. 3 új tag felvételére is sor került, így az Egyesület taglétszáma 75 főre bővült.
Megköszönte a vezetőség munkáját, a tagok aktív részvételét és
átadta a szót Fónádné Varga
Gizellának, az Egyesület pénztá-

A hangulat akkor lépett a tetőfokára, amikor megérkezett a négy
kántáló, cigányos jelmezekben és pénzt „kántáltak” a vendégektől. A fergeteges előadás láttán ki jobbra, ki balra dőlt a
nevetéstől. Előadók voltak: Szekeres Edit, Fekete Ágnes,
Stranszky Jánosné és Horváth Lajosné
Ezután ugyancsak jól esett a birka pörköltes vacsora, amit
szerencsére most sem tudott elrontani Zsurzsucz Csaba, így
elfogyasztásához nagy étvággyal fogott a csapat. Vacsora után
Miklós Tamás zenész fokozta a hajnalig tartó remek mulatságot.
Köszönjük a szervezőknek a munkájukat és minden közreműködőnek ezt a vidám estét!

A játékos vetélkedő is nagy sikert aratott
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Óriási derültséget okoztak, a „ meglepetés vendégek”

Faluközösségünk egyik legszebb hagyományai közé tartozik a karácsonyi ünnepség, ahol együtt
örülhetünk gyermekeink ragyogó szempárjainak, láthatjuk, hogy mennyit nőttek, ügyesedtek
tavaly óta, és a sok boldog mosolyt az arcukon. Az idén december 18.-án 15 órai kezdettel
tartottuk ünnepségünket a helyi Művelődési Házban.

Községünk legifjabb lakói baba-kötvényt kaptak.

A helyi óvodások színes, zenés előadása

A helyi iskolások néptáncos bemutatója

Az önkormányzati ajándékcsomagok kiosztása

Az Egyesület vezetősége megajándékozta tagjait és
támogatóit egy-egy karácsonyi ajándékcsomaggal.
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A helyi Nyugdíjas Egyesület 2015. december 17.-én rendezte meg tagjai számára a
hagyományos karácsonyi ünnepségét. A
rendezvényt Tamasi Antal, az egyesület vezetője nyitotta meg, aki elsőként köszöntötte
a meghívott vendégeket, és az egyesület
tagjait. Ezt követően a helyi iskolások
karácsonyi ünnepi műsorát tekintették meg,
akik sok mosolyt, és meghitt könnyeket
csaltak az idős emberek arcára. A
későbbiekben pedig Horváth Lajos polgármester foglalta össze az év eseményeit,
további terveit elképzeléseit a falu jövőjéről,
és egyben tolmácsolta az önkormányzat jó
kívánságait az Egyesület tagságának.

Október, november és december hónapban
is egy-egy hétvégén kézműves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődő gyerekek a helyi Művelődési Ház Könyvtárában.. Beke Katalin könyvtáros, Fónádné
Jani Bernadett kulturális közfoglalkoztatott
és Daróczi Gabriella önkéntes szervezésében
és vezetésével sok szép karácsonyi dísz
elkészítésére került sor ezeken a hangulatos
délutánokon, ahol néhány szülő is kedvet
kapott a kézműves alkotáshoz. A decemberi
foglalkozásokra az alapanyagok megvásárlásához a Királyhegyesért Közalapítvány
anyagi támogatást is nyújtott. Köszönet az
Alapítványnak és szervezőknek!

Végtelen szerény, melegszívű, tehetséges embert
ismerhettünk meg Budai Ilonában.

2015.-bEn született:

2015. december 15-én a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszernek (KSZR) köszönhetően - melynek tagja a királyhegyesi
könyvtár is – a helyi Művelődési Házban
fellépett Budai Ilona népdalénekes, akinek az
első igazi sikereit az 1968-as Ki mit tud?, de
még inkább a Nyílik a rózsa című vetélkedő
hozta meg. Később az 1970-es Röpülj páva
országos népdalversenyen az első díj mellett
elnyerte Kodály Zoltánné különdíját is.
Budai Ilona életének fő célja: ahol csak lehet,
terjeszteni, tanítani a népdalokat, és elültetni
azt a lelkiséget az emberek, a fiatalok szívében,
amit ezek a dalok hordoznak, a hitet, az
emberséget, a hazaszeretetet és a hűséget.

2015.-bEn elhunytak:
1./Kereszturi Jánosné
2./Köteles István
3./Vass Mihály Pálné
4./Nagy István
5./Suhajda József
6./Kiss Lajos Ferencné
7./Deli Lajos András.

1./ Beleznai Dorina Laura
2./ Szabó Nóra Ilona
3./ Budai Csongor Zsolt
4./ Mándoki Gergő
5./ Matus Kitti
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A Nemzeti Művelődési Intézet „Kapunyitogat” kulturális
programsorozatának
célja,
hogy a közösségi művelődés a
legkisebb településeken is elérhetővé váljon, az eddig hátrányban lévő kistelepüléseket
is bekapcsolják a megye közművelődési életébe.
A Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodája
e célból látogatott el október
26-án Óföldeákra a Kapunyitogató programsorozattal,
ahova községünk amatőr
művészeti csoportját, a He- A Művelődési Intézet internetes
gyesi Dalkört kérték fel pél- honlapján a következőket olvashatjuk az együttes fellépéséről:
daértékű bemutatkozóra.
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„Az aprócska könyvtárszobát
hamar megtöltötték a Hegyesi Dalkör jókedvű tagjai,
akik hitelesen mutatták be a
közösséghez tartozás testilelki közérzetjavító hatásait.
Persze a zene és énekszó sem
maradt el, az ismertetőt időnként megszakítva csodás dalcsokrokkal
örvendeztették
meg a hallgatóságot a népdalkör tagjai. A nyugdíjas
bácsitól a kisiskolás lánykáig
szépen egybefűzte a hangokat a citeraszó, sőt végül még
a közönség megénekeltetése
sem maradt el. „Köszönet az
együttes tagjainak!”

December elején iskolánk „magyar” termét is a
legmodernebb oktatási eszközzel, interaktív táblával
szerelték fel. A diákok minden korosztálya szívesen
használja ezt a nagyon színes oktatási eszközt. A
számítógépes képek digitális projektorral kerülnek
kivetítésre a táblára, ahol láthatóak és alakíthatóak
lesznek. A tábla remekül alkalmazható a különböző
tanulási stílusokhoz.
A kutatások azt mutatják, hogy a diákok sokkal
érdeklődőbbek az olyan kivetítésekre, ahol a színeket
széles körűen alkalmazzák. Sokkal motiváltabbak a
tanulásban és a figyelmük is hosszabb ideig leköthetők.
Kiválóan alkalmas akár új tananyag feldolgozására, akár
a már régebbi ismeretek rendszerezésére, gyakorlására is.
Tanulóink is nagy örömmel használják.
A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Királyhegyesi Tagintézménye
köszönetet mond támogatóinak, akik ez évben is segítették az iskola működését,
programjainak megvalósítását.
Egyúttal kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván:
Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető és munkatársai
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Köszönetet mondunk
Keresztúri Istvánnak és
kedves feleségének,
Kiss Gyulának és kedves
feleségének
karácsonyi fenyőfa
felajánlásukért!

Gizikét, nem csak mint kiváló
kereskedőt, de mint csupa szív
embert is köszönthetjük ebből
az alkalomból!
További jó egészséget, kitartást és sikeres munkát
kívánunk!

Rendelési idő az ünnepek alatt:
- December 22-én ( kedden)
08:00-10:00 óráig
- December 23.-án csak
gyógyszeríratás 08:00-10:00-ig
- December 24-27-ig rendelés
nincsen.
- December 28-29-30-án(hétfő,
kedd, szerda) 08:00-10:00 óráig
- December 31-én, csütörtökön
nem lesz rendelés
Busáné Dr Dobó Magdolna
orvosi ügyelet:
06 62/ 474-374
Gyógyszertár 28-31.-ig nem lesz!
Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

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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