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A helyi önkormányzati kertészetből
egyre többféle gyümölcs kerül iskolásaink, óvodásaik asztalára.
Legnépszerűbb a gyerekek körében az
eper szezon. Az idei tavaszon heti 2-3
alkalommal is meglepték intézményeinket ezzel a friss, lédús gyümölccsel,
amit nagy örömmel fogadtak a kisdiákok. Tanulóink táplálkozási szokásaiba egyre inkább beépül a zöldséggyümölcs fogyasztás ami hozzájárul
az egészséges étkezés ki-alakításához.
Horváth Lajos polgármester továbbra is elkötelezett a község gyermekeinek mindennemű
támogatása mellett.

Május 29-én Királyhegyes Önkor.mányzata hagyományos gyermeknapi ünnepségét tartotta az iskola előtti
téren. Horváth Lajos polgármester
megnyitó beszéde után a helyi iskolások vidám verses és táncos bemutatója következett, majd a gyerekek birtokba vették az érdekes és
izgalmas szabadtéri játékokat, az óriás
trambulint, az euro banjee jumpingot,
az óriás csúszdát, az ugráló várat.
Délben, minden 15 év alatti gyermeket az önkormányzat vendégül látott
egy meleg hamburgerre. Délután pedig kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A kellemes időben, több
család is kint töltötte az egész napot a
szabadban együtt gyermekeikkel.
Köszönet ezért az igazán vidám,
szép napért!

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 26. napján soros
ülést tartott.
- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos
polgármester polgármesteri tájékoztatóját.
- A Képviselő-testület elfogadta Királyhegyes Község
Önkormányzata és a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal – amelynek keretében működik a
királyhegyesi hivatali kirendeltség - 2015. évi
zárszámadását. Ehhez kapcsolódóan elfogadásra
került a 2015. évi ellenőrzési jelentés is.
- A testület megtárgyalta a Csanádpalota Térségi
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Királyhegyesen végzett 2015. évi munkájáról szóló
tájékoztatót.
- Elfogadásra került a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató.
- A Képviselő-testület tájékoztatást kapott az elmúlt
évre vonatkozóan a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások alakulásáról.
- Napirenden szerepelt a az önkormányzat gyermek-és
ifjúságvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztató is.
- A testület új rendeletet alkotott a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról. Ezt követően
már több új támogatás megállapításáról is határozatot
hoztak, így például a szünidei nyári gyermekétkeztetés
támogatásáról, a gyermekek úszásoktatásának támogatásáról, a gyermeknapi támogatásról.
- Módosította a testület az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződést.
- Több pályázat benyújtásáról született határozat:
- az I. világháborús emlékmű felújítására
- a Művelődési Ház felújítására
- az óvoda konyhájának felújítására
- a Kossuth, a Béke, a Jókai, a Kis és József A. utcák
felújítására.
- Határozatot hozott a Képviselő-testület arról, hogy az
önkormányzati hivatalban 2 db klímaberendezés kerüljön felszerelésre.
- Hozzájárult a testület ahhoz, hogy a polgármester
árajánlatokat szerezzen be az önkormányzat részére
történő gépjármű beszerezése érdekében.

Palicz András r.ezredes, a makói Rendőrkapitányság
vezetője számol be a képvisel –testület tagjainak
Királyhegyes község közbiztonsági helyzetéről
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 30. napján soros ülést
tartott.

- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos
polgármester polgármesteri tájékoztatóját.
- A Képviselő-testület elfogadta a közrend és a közbiztonság helyzetéről kapott rendőrségi tájékoztatót.
- Megtárgyalta a testület a helyi tagintézményi
óvodában folyó munkát, az intézmény működését.
- Elfogadta a testület a helyi Integrált Közösségi
Színtér (Művelődési Ház) éves munkájáról szóló
beszámolót.
- Elfogadásra került a falugazdász tevékenységéről
szóló tájékoztató is.
- Módosításra került a szilárd hulladék kezelésére
között közszolgáltatási szerződés. A szolgáltató
településünkön továbbra is a Településtisztasági Kft.
Külön szerződést kötött az önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatok ellátására
a DAREH önkormányzati társulással, amely akkor lép
életbe, ha a jelenlegi szolgáltató nem láthatja el a feladatot.
- A testület módosította a települési támogatás
keretében nyújtott ellátásokról szóló 6/2016.(V.26.)
önkormányzati rendeletet és újra bevezetésre került
a gyógyfürdő gyógyászati célú igénybevételéhez
kapcsolódó támogatás.
Királyhegyes Község Önkormányzatának Kép- - Határozatot hozott a testület arról, hogy támogatja
viselő-testülete 2016. június 7. napján rendkí- három királyhegyesi gyermek nyári táboroztatását.
A támogatásból a Gyermekjóléti Szolgálat szervez
vüli ülést tartott.
Pitvaroson gyermektábort.
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat - Két civil szervezet támogatásáról is határozat
részére történő gépjármű beszerzésére vonatkozó született. A Hegyesi Dalkör rendezvény szervezéséhez
előterjesztést és határozatot hozott arról, hogy egy 50 ezer forint, a helyi Polgárőrség a működéséhez
darab Skoda Yety gépjárművet vásárol.
100 ezer forint támogatást kapott.
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Polgármesteri előterjesztésre a Képviselő-testület új rendeletet alkotott
a települési támogatás keretében
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételére vonatkozó szabályokról.
A 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet
szerint legalább 14 jogcímen kaphatnak
támogatást a rendeletben foglalt feltételek szerint a királyhegyesi lakosok, az
újszülöttektől a legidősebbekig.
A legnépszerűbb a lakhatási kiadások
támogatása, amelynek havi összegét
felemelték háztartásonként 1.000-Ft-al.
Azok, akiknek alacsonyabb a jövedelme
és ehhez képest magas összegű havi
gyógyszerkiadása van, létfenntartásának
érdekében támogatásban részesülhet.
A rendkívüli helyzetek kezelésére
szolgáló települési támogatás lehet
pénzbeli vagy természetbeni támogatás,
melynek egyszeri összege maximum
28.500.-Ft. Nagyon súlyos rendkívüli
helyzet esetében 100.000.- Ft összeghatárig kamatmentes kölcsönnel támogatható a kérelmező. ez az egyetlen
támogatás, amelyről bizottság dönt.
- A változtatások elsősorban a gyermekekhez kapcsolódnak. A testület új
rendeletében kimondta, hogy a helyi
lakos 0-18 éves gyermekek neveléséhez
hivatalból is nyújtható támogatás akár
pénzben, akár természetbeni formában.
Rendeletbe foglalta a testület, hogy a
tanévkezdés előtt az iskolába és óvodába járó gyermekek hivatalból pénztámogatást kapnak, amelynek összegét
a testület határozza meg. A rendelet
alapján gyermeknapon támogatást
kapnak a helyi gyerekek, amelynek
összegéről szintén a testület dönt. Az ez
évi gyermeknapon már ez így is történt.
Támogatja az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján helyi
gyermekek táboroztatását. Ezen a
nyáron is három királyhegyesi kisgyermek pihenhet a nagyéri táborban. .
Rendeletbe foglalta a Képviselő-testület,
hogy támogatni fogja a gyermekek
úszásoktatását. Most nyáron már 16
gyermek
személyenként
8.000.-Ft
támogatással járhat a makói Hagymatikum fürdőbe úszni

A karácsonyi ünnepek alkalmából a testület által meghatározott
összegű ajándékot kapnak a helyi gyerekek az általános iskolás
korig bezárólag.
A szünidei gyermekétkezés szabályainak változása miatt jóval
kevesebb gyermek részesülhetne ingyenes étkeztetésben, ezért az
önkormányzat vállalta, hogy jövedelemre tekintet nélkül étkeztetést biztosít a rendszeres gyermeknevelési támogatásra jogosult
gyermekeknek is. Az újszülöttek támogatását – babakötvény –
továbbra is folytatja az önkormányzat, de már felemelt összeggel, 50
ezer forinttal.
A legidősebbek - 65 év felettiek - is a jövőben a rendelet alapján,
jövedelmüktől függetlenül minden karácsonykor támogatást kapnak, amelynek összegét a Képviselő-testület fogja meghatározni.
Ismét igénybe lehet venni Királyhegyesen a gyógyfürdő támogatást, amennyiben orvosi rendelvényre veszik igénybe a makói Hagymatikum fürdőben a gyógyászati ellátást.
Egy családtag elvesztése az érzelmi megrázkódtatás mellett jelentős

anyagi terhet is jelent a családtagoknak. A rendeletben foglalt
feltételek szerint a temetési költségek finanszírozására 15
ezer forint támogatást kaphat az eltemettetésről gondoskodó
személy. Akik pedig a temetésről nem tudnak önmaguk gondoskodni, köztemetést vehetnek igénybe, ennek költségét azonban
vissza kell fizetni az önkormányzat részére.
Az ügyintézésben az önkormányzati hivatal királyhegyesi
kirendeltségén dolgozó munkatársak nyújtanak segítséget.

Az önkormányzat kötelező feladat ellátásai között a külterületi mezőgazdasági földút hálózat karbantartása is szerepel. A 62 km hosszú útszakasz felügyelete biztosítottabbá válik a nemrégen, önerőből vásárolt Skoda Yety
önkormányzati terepjáró segítségével. Az ellátási körbe
tartozik Csikóspuszta is, valamint egyéb szociális, kulturális feladatok ellátásában is segítséget jelent az új jármű.
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Királyhegyes község a gyermekjóléti és családsegítő
feladatokat a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás keretein belül látja
el. Az intézmény székhelye: 6913 Csanádpalota, Kálmány
L.u. 9.
Vezető: Szabóné Székely Renáta Telefonszám:
62/264-120 A tavalyi év folyamán községünkben 142 esetben keresték fel a szolgáltatást különböző problémákkal
(ez az adat tartalmazza a hivatalos személyekkel történt
esetmegbeszéléseket is). Alapellátás keretén belül gondozott gyermekek száma: 6 fő, ebből védelembe vett gyermekek száma: 2 fő. szakellátásban 4 fő. A jelzőrendszer
tagjaival a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szinte napi
kapcsolatban vannak, folyamatos-an együttműködnek a
védőnővel, a jegyzői gyámhatósággal, rendőrséggel,
gyámhivatallal, pedagógusokkal. Fontos tudni, hogy a
gyermekjóléti szolgálat családgondozója jelzés, írásos
anyag nélkül nem keresheti fel a problémás családokat. A
családok problémái, az esetek többségében nem önmagukban jelennek meg, hanem halmozottan fordulnak elő.

Településünk közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről az áprilisi képviselő-testületi ülésen számolt be az Apátfalvi Rendőrőrs képviselője. Királyhegyes község területén 2015. évben 6 bűncselekmény történt, ami a megelőző évekhez viszonyítva
csökkenést mutat, mindez főként a lakásbetörés illetve a
lopások számában mutatkozik. A körzeti megbízott tekintetében személyi változás nem történt, évek óta Kakas
Árpád c.r.zls, körzeti megbízott látja el ezen teendőit, aki
feladatait jó színvonalon végzi. Megelőző tevékenységük
fő szegmensei a közterületi bűncselekmények csökkentése, család-, ifjúság-, balesetvédelem és az időskorúak
áldozattá válásának megelőzőse. Kiemelt figyelmet fordítanak a tulajdon elleni szabálysértések, és a kis kárértékű
vagyonelleni bűncselekmények megelőzésére, felderítésére a szubjektív biztonságérzet erősítése érdekében. A
meglévő közterületfigyelő kamerák is pótolhatatlan segítséget nyújtanak a felderítésben és az elkövetések visszaszorításában. Királyhegyes Község Önkormányzatának
köszönhetően a körzeti megbízott rendelkezésére áll egy
irodai helyiség, így folyamatos a kapcsolattartás az önkormányzattal is. „Az idei évben is a rendőrség stratégiai
céljait kívánjuk elérni, azonban ezt továbbra is a lakossági
igényeket szem előtt tartva igyekszünk megtenni”
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Idén a szünidei gyermekétkeztetési program keretében került sor a gyermekek
nyári szünetben történő ingyenes étkeztetésére. A finanszírozás megváltozott az
előző évekhez képest, az állam csak a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek ingyenes étkezését
támogatja. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra jogosult gyermekek étkezését
saját költségvetéséből állja. 2016. június
16-tól 2016. augusztus 19-ig 47 napon
keresztül étkeztetésben részesül 22 fő
hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű kiskorú gyermek, az önkormányzat helyi rendelete alapján pedig 10
fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek. Az
ebédet Túri Kálmánné egyéni vállalkozó
biztosítja Csanádpalotáról.

A rendőrség és a polgárőrség közötti együttműködés keretében kifejtett kimagasló tevékenységéért, 2016.. június 18-án, Sopronban,
az Országos Polgárőr Nap alkalmából
Csikota Antal, Polgárőr Szervezünk vezetője
országos szintű elismerésben részesült

Hat negyedik osztályos tanulót búcsúztattak pajtásaik.
Ők szeptembertől a Makói Általános Iskolában, illetve
gimnáziumban folytatják tanulmányaikat.

Igen szép, eredményekben gazdag és tartalmas
hónapokat tudhatunk magunk mögött 20152016 tanévben. Zárásaként megkezdődött a
nyári élet az Óvodában. Hagyományainkat, ünnepeinket ebben a tanévben is kezdeményeztük.
Ezek a név és születésnapok tartása, rövid
köszöntőt „vittünk” a falu éltes lakóinak a
művelődési házban megtartott ünnepségükre.
Néptánc bemutatót láthattak a szülők a zenei
világnap alkalmából. Egészség és sportnap,
Mikulás várás, Falu karácsonyon való szereplés, nyílt farsangi mulatságban is részük
lehetett azoknak, akik az óvodásokkal tartottak.
Színházlátogatásra volt bérletünk, Makóra a
Hagymaházba. Rendőr bácsi, fogorvos néni,
vak vezető és segítő kutyák és gazdáik voltak
vendégeink az évfolyamán többször is. Ünnepélyesen köszöntöttük az édesanyákat és a
nagymamákat az óvodában anyák napja alkalmából. Tűzoltóságon az évben kétszer is, a Makói Múzeumban egy időutazásomon vettünk
részt. A háromtagú Mini Színház előadását az
óvodában tekinthettük meg. Május 28-án az
Évzáró- Ballagás ünnepségünk zajlott. Ápoltuk
és ápoljuk eddig kialakult és jól működő
kapcsolatainkat. Keressük az óvoda család, a
faluban élők és dolgozók kapcsolattartásának
újabb lehetőségeit.

Június 16-án tanévzáró ünnepséggel majd bizonyítvány osztással ért véget a 2015/16-os tanév a helyi
iskolánkban. Az évzáró előadáson a Csizmás kandúr
című mesejátékot adták elő a kisdiákok, majd
elköszöntek a ballagó negyedikesektől. A makói
intézmény nevében Borkáné Dudás Mónika igazgató
asszony mondott igazán szép és értékes útravalókat
búcsúzóinknak. A tanév eseményeit Kádárné Kovács
Edit tagintézmény vezető összegezte és értékelte.
Köszönetet mondott a KLIK Makói tankerületének, az
iskola-vezetésnek, a helyi önkormányzatnak, a szülői
munkaközösségnek, a helyi vállalkozóknak egész éves
támogatásukért. Ezután a kiváló tanulmányi munkájáért, zenei előmeneteléért könyvjutalmat vehetett át:
Budai Dániel, Farkas Bence, Szabó Milán 1. o.-os,
Ács Loretta, Miklós Liliána, Dani Zsuzsanna, Vancsó
Regina 2.o-os., Horváth Viktor, Esser Balázs, Máriás
Márió, Haiser Míra 3.o-os, Zsurzsucz Boglárka,
Szabó Hunor, Dékány Dóra, Halustyik Zsófia 4.o.-os
tanuló.

. Az évi nagy kirándulásunkat Hódmezővásárhelyre valósítottuk
meg Állattenyésztési Kiállításon jártunk A nyáron is apró
programokat szervezünk a gyerekeknek az óvoda kerítésein
belül és kívül. A tanév folyamán mindenben igyekszünk a
szülők igényeit figyelembe venni, természetesen feltétlenül
fontosnak tartva a gyerekek életkori igényeit, egyéni fejlődési
ütemét, testi-lelki egészség védelmét. Szeptemberben és az év
folyamán az óvodába érkező új gyerekek kisebb zökkenőkkel
beilleszkedtek. Megismerkedtünk a gyerekekkel és a szülőkkel,
felmértük igényeiket, kéréseiket. Amit lehetőségeink engedték,
és a gyermekek fejlődését is indokolta megvalósítottunk és a
továbbiakban is meg kívánjuk valósítani.
Németh Angéla tagóvoda vezető
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Kovács Dorka Veronika
született: 2016. május 11.
szülei: Langó Melinda és Kovács Zoltán

Az idén is nyári úszásoktatást szervezett a helyi
művelődési központ a Hagymatikum fürdőbe. A
tanfolyami költségek enyhítésére a községi
önkormányzat képviselő-testülete személyenként 8.000 Ft-os hozzájárulást szavazott meg.
Ezzel a lehetőséggel 15 kisgyermeknek biztosított kellemes és hasznos szünidei programot.

2016. június 4-én, szombaton
délután a Hegyesi Dalkör Földeákon vendégszerepelt, a Földeáki Citerazenekar és Pávakör
(Vass István csoportja) meghívására. A Térségi Népzenei Találkozóra együttesünk két népdal
sorral készült nagy lelkesedéssel. A dalsorokat összeállította Horváth Lajosné dalkörvezető.

a helyi általános iskolai tagintézmény szülői
munkaközössége Királyhegyes Község
Önkormányzatának, Kovács János
csikóspusztai vállalkozónak, Szappanos
Gábor kecskeméti vállalkozónak és Boros
Gábor királyhegyesi vállalkozónak az idei
tanulmányi kirándulás anyagi támogatásáért!

Június 17-én, a helyi általános iskolai tagintézmény tanulmányi
kirándulást szervezett Kecskemétre. Útjuk során meglátogatták
Szappanos Gábor zöldség-gyümölcs termesztő több hektáros
almás birtokát, ahol gyerekeknek és kísérő szüleiknek, pedagógusoknak pazar vendéglátásban volt részük.
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A Hegyesi Dalkör
tisztelettel és szeretettel
meghívja a község lakosságát
2016. július 16-án, szombaton
14:00 órai kezdettel tartandó

Háziorvosunk Dr. Dobó Magdolna nyári
hosszabb szabadságai:
2016. július 18-22-ig.
2016. augusztus 01-12-ig
2016. augusztus 19./Nincs helyettes/

Helyettesítés a hosszabb szabadság
idejére:
Kedd:
10.30-11.30- ig
Csütörtök: 12.30-13.30-ig
Péntek:
13.30-14.30-ig.
Rendel: Dr. Kurai Dóra
Kérjük, hogy a helyettesítés idején a
rendelési időben elsősorban
vizsgálatra jelentkezzenek! Gyógyszer
íratásra, kezelésre a megszokott
rendelési időben lesz lehetőség!
Köszönjük megértésüket!

Öreghegyi Bodza Citerazenekar
Apátfalvi Kerekes Márton Népdalkör
Makói Nefelejcs Népdalkör és Citerazenekar
Földeáki Citerazenekar és Pávakör
Maroslelei Őszirózsa Népdalkör
Gölöncsér Nóra
Hegyesi Dalkör

helyszín:
királyhegyesi Művelődési Ház
belépő: 200 Ft/fő

Résztvevő együttesek:

Obenheim Fúvószenekar - Franciaországból
Tark ei torma néptánc együttes – Észtországból
Tantsukeeris néptánc együttes - Észtországból
Irši Néptánc Együttes - Lettországból
Aija Néptánc Együttes - Lettországból
Ostravička néptánc együttes - Csehországból
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
Szerkesztő: Englerné Buvár Terézia
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
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