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Tisztelet Királyhegyesiek!
Minden igyekezetünkkel azon
vagyunk, hogy községünk
gyermekeinek, időskorú lakosainak, rászoruló családjainak karácsonyfája alá kerüljön önkormányzati ajándékcsomag, tűzifa, vagy éppen
anyagi támogatás is.
Békés és boldog karácsonyi
ünnepeket, eredményekben
gazdag új évet kívánok!
Horváth Lajos polgármester

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

(Ady Endre)

Az utcakép legmarkánsabb élő
eleme az út mellé ültetett magasra
növő fasor. Egy település fásítási
tervének készítése, főként utcafásítás vagy fasor megújítás tervezése rendkívül sok szempontot
sorra vevő tájépítészeti feladat.
Egy útvonal fásíthatósága a szabályozási szélességtől, az út pályaszerkezetétől, a talaj minőségétől,
a burkolatok elrendezésétől, valamint a közművezetékek elhelyezésétől is függ.
Mindezeket figyelembe véve terveztük és tervezzük tovább erdészeti szakértő közreműködésével
községünk fásítási tervét, ami a
jövőben meg fogja határozni
településünk új arculatát.
November hónap elején a Jókai
utca Templomot és Temetőt ösz-

A Jókai utcán, a Templomot és a
Temetőt összekötő útszakaszra
telepített facsemete sor
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szekötő útszakasz két oldalára
120 db díszfa kiültetésére került
sor. A villanyvezetékkel hálózott
szakaszra gömbfasor, a túloldalra
pedig jegenye szil sor került. A
munkálatokat a közfoglalkoztatásban résztvevők végezték el.
Terveink megvalósulásához azonban elengedhetetlen az Önök partneri támogatása. Kérünk minden
telek tulajdonost, hogy az eléjük
ültetett facsemetékre sajátjukként
vigyázzonak, hogy majd egykor
unokáink is élvezhessék munkánk
gyümölcsét.
Jövőre folytatjuk az utcasorok
beültetését egy-egy különleges
fasor telepítésével. A projektet
teljes mértékben önerőből oldjuk
meg.
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. november 30. napján soros ülést tartott.

Királyhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. december 21. napján tartotta ez évi utolsó soros ülését.

- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos
polgármester polgármesteri tájékoztatóját.

- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos
polgármester polgármesteri tájékoztatóját.

- A testület megtárgyalta az önkormányzat 2016.
évi költségvetésének I-III. negyedévi tájékoztatóját.

- A testület megtárgyalta és elfogadta az egészségügyi ellátás helyzetéről Busábé Dr. Dobó
Magdolna háziorvos és Szűcs Ildikó védőnő
tájékoztatóját, megköszönve az egész éves lelkiismeretes munkájukat.

- A testület közmeghallgatás keretében tárgyalta
az ez évi adóbevételek és átengedett bevételek
alakulását. A helyi adóhatósági feladatokat ez év
tavaszától ismét a helyi hivatalban látják el. A
testület elfogadta a tájékoztatót, megköszönte a
helyi adóhatóság eredményes munkáját. A testület
úgy foglalt állást, hogy a meglévő helyi adókat
nem emeli, új adót pedig nem vezet be 2017-re.

- A testület tárgyalta és elfogadta a Királyhegyesért Közalapítvány 2016. évi beszámolóját.
- Határozatban fogadták el a képviselő-testület
2017. évi munkatervét.
- A testület rendeletet alkotott az önkormányzat
2017. évi átmeneti gazdálkodásáról, amely a jövő
évi költségvetés elfogadásáig érvényes.

- Határozatban fogadták el a 2017. évi belső
ellenőrzési tervet. A feladatot változatlanul a
makói székhelyű Makói Kistérségi Többcélú
Társulás keretei között látja el az önkormányzat.

- Módosításra került a Csanád Mikro-térségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása. A társulásból kilépett Apátfalva és Magyarcsanád, továbbá jogszabályváltozások kerültek benne átvezetésre.

- Döntött arról a testület, hogy az idén is
ajándékcsomagot kapnak a 14. év alatti helyi
lakos és helyben lakó gyerekek a falukarácsonyi
ünnepségen. A csomag 2.000.-Ft értékű szeméyenként.

- Az elmúlt évekhez hasonlóan a testület az idén
is 50.000.-Ft-al támogatta a helyi katolikus
egyházközséget a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan.

- A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet
alapján a testület meghatározta a karácsonyi
ünnepek kapcsán az időskorúak támogatására
fordítható összeget. Királyhegyesen 117 fő 65 év
feletti helyi
lakos és életvitelszerűen itt lakó
személy részére összesen 585.000.-Ft-ot biztosított
a képviselő-testület.

Királyhegyes Község
Önkormányzata
2016. december 21.-én
16:00 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatal
nagytermében

- Határozat született arról, hogy az önkormányzat
100.000.-Ft-al támogatja a helyi Nyugdíjas
Egyesület működését, melyet a karácsonyi ünnepségükre kívánnak fordítani.

karácsonyi ünnepség
keretében köszönte meg a községünkben
dolgozó intézményi, hivatali és civil
szervezetek képviselőinek egész éves
munkáját, valamint jeles helyi
vállalkozóknak támogatásukat,
segítőkészségüket.

- Zárt ülésen bírálta el a testület a 2017. évi
BURSA pályázatra benyújtott pályázatokat.
Összesen két pályázat volt, a testület mindkét
pályázót a maximális összegű, 5.000.-Ft/fő/hó
összegű támogatásban részesítette.
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A József Attila utca lakói régen várták azt a pillanatot, amikor
az úthenger előttük is dübörög

Az idei karácsonyt községünk minden
önkormányzati közútjának sima, felújított szakasza fogadja. A program zárásaként november végére elkészült a
József Attila utca teljes hosszának, a
Kossuth, Jókai, Kis utca túlsó végének
újra aszfaltozása. A beruházást 2014.ben kezdtük el, ami kiterjedt községünk teljes belső úthálózatára. Ez 5,4
km hosszú útszakasz újra aszfaltozását
jelentette. A teljes bekerülési költség
50 millió Ft, amit az önkormányzat hitel felvétel nélkül gazdálkodott ki Lázár János országgyűlési képviselőnk,
miniszter támogatásával. Továbbra
sem mondtunk le a Közútkezeló KHT
fenntartása alatt álló, rossz állapotban
lévő belterületi utak rekonstrukciójáról.
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő- désével még karácsony előtt eljutott minden rászuló
testülete a Belügyminisztérium pályázatára sike- családhoz.
resen pályázott és minden eddiginél több tűzifa
Horváth Lajos polgármester
támogatást nyert az idén. Összesen 56 m3 fát tudtunk a támogatásból beszerezni, amelyhez némi
önerőt és a szállítási költséget kellett kifizetni
önkormányzatunknak. A támogatás kiosztását az
erre vonatkozó helyi rendeletünk alapján a Tele- Minden Királyhegyesen élő, 18. életévet be nem
pülésfejlesztési és Szociális Bizottság november 30.- töltött, Királyhegyesen állandó bejelentett lakcímán elvégezte és 111 fő részére állapított meg mel, tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszemélyenként közel fél köbméter tűzifát. A helyi szerűen itt is tartózkodó gyermek 10.000 Ft–os
közmunkások valamint a támogatottak közreműkörendkívüli támogatást kapott a karácsonyi ünnepekre tekintettel. A támogatásról Horváth Lajos
polgármester átruházott hatáskörében eljárva döntött. Az ajándékozásban érintett gyermekek száma
103 fő. Erre a helyi önkormányzat összesen
1.030.000-Ft-ot fordított.

Az iskola előtti téren tárolt 56 erdei köbméter fa a közfoglalkoztatottak segítségével egy hét alatt szétosztásra
került

Karácsony alkalmából a 2016. decemberében, a
65. életévét betöltő, Királyhegyesen állandó 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 117 fő. amelyre összesen
585.000.-Ft-ot biztosított az önkormányzat.
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A Közmunkaprogram 2016. évi értékelő beszámolóját
tartotta december 20-án, 12:00 órai kezdettel Királyhegyes
Község Önkormányzata a helyi művelődési Házban.
Hagyományt teremtve, ezúttal a munkacsoport vezetők,
Horváth Zoltánné Nagy Mária és Nagy Sándor számoltak be
tevékenységükről, majd Horváth Lajos polgármester megköszönte egész éves munkájukat. A tavalyi évhez hasonlóan
az idén is mindezt pénzjutalommal is kifejezte, amiben
minden közfoglalkoztatott részesült teljesítményével arányosan.

Ezt követően egy „Zsurzsucz Csaba féle” díjnyeretes marhapörkölttel tették emlékezetessé a napot.

November 23-án, Királyhegyes község is képviseltette
termékeit, a szegedi kormányhivatalban, a Csongrád
megyei közmunkaprogramban előállított termékekből
rendezett kiállításon. A vásárral egybekötött kiállításon
minden eddiginél több település, hat járás huszonnégy
önkormányzata mutatkozott be. A közmunkaprogram
keretében szinte minden település kialakította már saját
profilját a belvízelvezetéstől az utcabútorok készítésén
keresztül, a zöldségtermesztésig, a feldolgozott termékek
és dísztárgyak gyártásáig.

Községi Önkormányzatunk, a település közmunkaprogramjában előállított zöldség, gyümölcs termékek tárolására, hűtésére a napokban egy db hűtőkonténert
vásárolt. A közel 13 négyzetméter alapterületű konténer 2
m magas, 0-15 celziusfok hőmérséklet megtartására alkalmas. A hűtőkonténert az önkormányzati kertészeti
porta fóliasátra mellé építették be.
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A Háziorvosi szolgálat vezetője Busáné Dr
Dobó Magdolna 2016. december 21-i képviselő-testületi ülésen számolt be 2016. évi
tevékenységükről: A beszámolási időszakban a szolgálathoz tartozó betegek száma
829 fő, a korábbi betegszámhoz viszonyítva
kis mértékű létszámnövekedés észlelhető.
Királyhegyes-Csikóspuszta lakossága mellett Rákosi ill., egyéb vidéki területről származó betegek ellátása történik (Makó, Pitvaros, Ambrózfalva, Apátfalva).
A rendelés időpontja változatlan. Rendszeresek a napi beteglátogatások a krónikus
betegeknél, mely mindig a betegekkel előre
egyeztetett időpontban, havi rendszerességgel történik.
Év elején Haiser Csilla asszisztensnő, terhessége miatt munkáját ellátni nem tudta,
helyét ismételten Horváth Lajosné vette át.
December 1.-je óta az asszisztensi teendőket
Nagy Leonóra látja el. A makói Juhász
Gyula Református. Szakközépiskola levelező tagozatán OKJ Ápoló végzettséget
szerzi meg.
A vérvételek gyakorisága továbbra is 6 hét.
A véralvadásgátló gyógyszert szedő betegek
vérvétele történhet meg, illetve nagyon indokolt esetben ágyban fekvő betegnél a
teljes nagylabor levétele. A vér Makóra juttatásában segítségünkre van Horváth Lajos
polgármester úr, Antal Ferencné, Dávid
József.
Ebben az évben is megrendezésre kerültek
az egészség napok, általunk szervezett szakorvosi vizsgálatok az alábbiak voltak: nőgyógyászat, szemészet
Néhány hete tüdőszűrés is megtörtént a
faluban, a mozgó tüdőszűrő busz által. A
szűrőnapok lebonyolításához anyagi segítséget, legnagyobb részt az Önkormányzattól
kaptunk, ill. néhány vállalkozó, magánszemély nyújtott segítséget: Daróczi Gáborné,
Herzsán Jánosné, Fekete Ágnes 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.

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 21.-én 15 órai kezdettel tartottuk
ünnepségünket a helyi Művelődési Házban.
A rendezvény nyitásaként, hagyományainkhoz
híven Horváth Lajos polgármester úr 50 ezer
Ft-os Babakötvénnyel és emléklappal köszöntötte községünk legifjabb lakóit, az ez évben
született csecsemőket. Suhajda Hannát,
Kanton Larát, Kovács Dorka, Veronikát,
Balogh Dominik Györgyöt és szüleiket.
Ezután az óvodások meghitt kis műsorral
kedveskedtek a népes közönségnek. Őket
követték az iskolások, akik sok-sok szép
irodalmi műből vett gondolatokat tolmácsoltak
a szeretetről, a békességről, karácsony igazi
üzenetéről.
Királyhegyes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az idén is határozatot hozott a
0-14 éves korú gyermekek megajándékozásáról. A tavalyi 1200 Ft helyett, most 2000 Ftos karácsonyi csomaggal lepte meg az apróságokat, akik már nagyon várták ezt a pillanatot. Bizony akad olyan család, ahol ez az
egyetlen csomag kerül számukra a karácsonyfa
alá. Volt ebben édes sütemény, keksz, csokiparány, füge, literes őszibaracklé, rizses táblacsokoládé, de került a csomagba egy kis
játék is, az örök kedvenc a labda és zsírkréta
is.
“Talán úgy kellene élnünk – hiszen ki tudja,
meddig élhetünk? – hogy széppé tegyük a maA falu karácsonyfája alá évről évre egyre több ajándék gunk, és lehetőleg a mások életét is mindaddig,
amíg ez lehetséges.”
kerül, ami szétosztásra kerül lakosai között

2016.-bAn született:

2016.-bAn elhunytak:
=i(illetve 2015. év legvégén)

1./ Suhajda Hanna
2./ Kanton Lara
3./ Fejes Zalán
4./ Kovács Dóra Veronika
5./Balogh Dominik György

1/ Csányi Mihályné
2./Gavallér András Mihály
3./Varga Andrásné
4./Kávai Károly
5./Nyíri András Sándor
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6./Nagy Tamás
7./Bakai János
8./Dombi József
9./Juhász József
10./Herzsán János
11./Fejes Zalán

Gyerekek, szülők, óvónők vidám táncos bemutatója,
nagy sikert aratott
Az élménydús délután abból a gondolatból jött létre, hogy
az óvoda kapcsolatait a szülőkkel, a falu civil szervezeteivel és a lakossággal még szorosabbá tegyük és
akár hagyományteremtő célja is lehet a Királyhegyesi közösségi élet színesítése érdekében. A Nyugdíjas Egyesület
rendezvényein rendszeresen jelen vagyunk és a jeles ünnepeken köszöntjük rövid kis ovis műsorral az időseket.
A Hegyesi Dalkör tagjai, szülők, nagy szülők és volt óvodások, a generációk közötti kapcsolat fontosságát előtérbe
téve és figyelembe helyezve, melyet példaként látunk. Ők
dalokat hoztak nekünk, amit közösen énekeltünk el. Az
Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület elnöke és tagjai is kaptak meghívót a rendezvényre. Sokan anyagilag is
támogatták az összejövetelt.

2016. december 9-én a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszernek (KSZR) köszönhetően, már második
alkalommal lépett fel Művelődési Házunkban Budai
Ilona népdalénekes, aki most is elkápráztatta közönségét gyönyörű énekével, emberi tartásával.
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A szervezők és a vendégek süteményt, üdítőt
is hoztak, amit közösen
és jóízűen fogyasztottuk
el. A közös délutánon felléptünk a gyerekekkel, libához kapcsolódó dalokkal,
és ami kuriózumnak mondható, hogy a
szülők is csatlakoztak az utolsó dalban a
koreográfiához. A zenés délutánon egy
nagybácsi gondoskodott a hangszerelésről és a szórakoztatásról. Az eseményt
lampionos élménysétával zártuk, amit a
gyerekek nagyon várnak. Polgármester
Úr a rendezvény létrejöttét és ötletét
örömmel konstatálta.
Magam, az ovis gyerekek és kollégáim
nevében nagyon köszönöm az óvoda
rendezvényén, vendégek, nagyszülők,
szülők jelenlétét! Meg szeretném még
köszönni a sok segítséget, közös szereplést, éneklést, anyagi támogatást és a sok
süteményt, az élménysétán a sok kezet,
ami a lampionokat készítette és tartotta.
A "Réce-ruca vadliba" ovis program,
érzéseim szerint hagyomány gyanús
délután lesz, a fergeteges hangulatot, a
jókedvet, a sok mosolyt tekintve!
Németh Angéla tagóvoda vezető

Ingyenes gyermekszínházi előadáson vehettek
részt a község gyermekei december 9-én, a
helyi Művelődési Házban. Az önkormányzat
anyagi támogatásával a Bibuczi Gyermek Színház társulata nevettette meg közönségét.

2016. november 19.-én a Kerekes Márton
Népdalkör és Citerazenekar meghívására
Apátfalván vendégszerepelt községünk
népdal együttese. A Térségi Népzenei
Találkozón neves népzenei csoportok
mellett is megállták helyüket, öregbítették
településünk hírnevét. Köszönet érte!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Kanálka
kisüzemben újraindult a gyártás. A szegedi
székhelyű Vidékért Szociális Szövetkezet vette
át az üzem működtetését, azzal a céllal, hogy a
korábban elért eredményeket megőrizze , s a
jövőben sikerre juttassa az itt készült
termékeket. Elsődleges céljuk a helyben és a
térségben termelt mezőgazdasági javaknak
feldolgozása, oly módon, hogy azok korunk
+
étkezési
szokásait minél jobban kiszolgálják, a
tudatos, egészséges életmódot támogassák. Az
üzem jelenleg három főnek ad munkát,
ugyanakkor a jövőbe tekintve már látjuk a
termékfejlesztési, üzembővítési lehetőségeket
is. Bízunk abban, hogy szoros kapcsolatot
tudunk kialakítani a helyi közösséggel is.
Vidékért Szociális Szövetkezet

A helyi Nyugdíjas Egyesület 2016. december 15.-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.

Az 1-4 évfolyamos iskolánk a mindennapi tantervi
előírások mellett igyekszik diákjainak színes
személyiségfejlesztő programokon való részvételi
lehetőséget is biztosítani. Így került sor a makói
Galamb József Szakközép Iskola által szervezett
Nyílt Nap látogatására, ahol sok érdekes bemutatót
láthattunk. A makói Gimnázium aulájában felállított mozgó Planetáriuma is nagy élményt jelentett
tanulóinknak. A Makói József Attila Múzeum
Régészeti kiállításának ingyenes megtekintését a
helyi önkormányzat anyagi hozzájárulása tette lehetővé. Két alkalommal is szerveztünk iskolánkban a helyi óvodásokkal közös programot, de
Minden támogatónknak, szülői munkaközösség képviseltette magát iskolánk térségi mesemondó
tagjainak békés karácsonyi ünnepeket és ered- versenyen, sport rendezvényeken, ahol a mi Szabó
ményekben gazdag boldog új évet kívánunk!
Milánunk még érmet is szerzett. Részt vettünk a
az iskola tanulói és dolgozói helyi könyvtár és művelődési ház programjain is.
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Alapítványunk kuratóriumának tagjai , ez évben 2 alkalommal tartottak kuratóriumi ülést. Ezen ülések témája,
mindig valamilyen aktualitáshoz kapcsolódott. Az ülések összehívását, általában valamilyen kérelem beérkezése
illetve a beszámoló elfogadása indokolta. Az adóbevallások készítésének idején igyekeztünk megszólítani
minden királyhegyesi aktív dolgozó lakost, hogy amennyiben más szándéka nincs, úgy szíveskedjen felajánlani
adójának 1%-át az alapítványunk számára . Ennek az eredménye hasonló lett az elmúlt éviéhez. Szeptember
hónapban megérkezett számlánkra a SZJA 1 %-a , mely 33782 Ft. volt. November hónapban a helyi könyvtár
vezetője kereste meg alapítványunkat olyan kéréssel, hogy a téli szünidőben a 3-14 éves korú gyermekeknek
szeretnének kreatív foglalkozásokat tartani, és ehhez szeretnének alapanyagokat, eszközöket vásárolni / Ezeknek
a foglalkozásoknak a látogatottsága ünnepkörökhöz kapcsolódóan elég magas, és szükség van minél több jó
minőségű eszközre, az esztétikus munkák elkészítéséhez. / Ezt a kérést a kuratórium 15000 Ft-al támogatta.
A következő évben továbbra is számítunk mind az önkormányzat, mind a magánszemélyek támogatására.
Stranszky Jánosné a kuratórium elnöke

december 31-én, 20:00 órai kezdettel
szilveszteri bálat rendezünk a helyi
művelődési házban
zenél: NOWE – BAND zenekar
Belépő: 2.000 Ft
jegyek elővételben vásárolhatók
december 28-ig
Érdeklődni lehet Fónádné Jani Bernadettnél

Rendelési idő az ünnepek alatt:

December 23.-án, pénteken, csak
gyógyszeríratás 08:00-10:00-ig

-

December 24-27.-ig rendelés
nincsen.
- December 29.-én, csütörtökön
csak gyógyszeríratás 08:0011:30-ig
- December 30.-án, pénteken
rendelés 08:00-10:00 –ig
A többi napon a rendelés változatlan
-

Busáné Dr Dobó Magdolna

orvosi ügyelet:
06 62/ 474-374

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
8

