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Önkormányzata nevében
tisztelettel
kérem az
ingatlantulajdonosokat,
használókat is, hogy
folyamatosan tisztítsák és
gondozzák az ingatlanuk
előtti közterületet,
ezzel is hozzájárulva
kulturált környezetünk
kialakításához.
Szép tavaszi időt kívánok!
Horváth Lajos polgármester
Április hónapban községünk közterületein megkezdődtek a park-gondozási munkálatok is. Eddig több mint
1000 db virágos növény kiültetésére került sor és az év folyamán még további telepítéseket tervezünk.

A Körös-Maros Nemzeti Park szürke gulyáját minden tavasszal a Montág-pusztán található téli szállásukról lábon hajtják a Királyhegyesi-pusztára. Behajtásukig legelésükkel kezelik a puszta rendkívül értékes
szikes és löszös gyepeit, segítenek a kedvező ökológiai állapot fenntartásában. A borjas gulya öreg tehenei
már jól ismerik az útvonalat: vezetésükkel néhány méteres sávon vonul a több száz állat!

A képet készítette: Balogh Gábor, természetvédelmi területfelügyelő Körös-Maros Nemzeti Park. Igazgatóság. Köszönet Kovács János csikóspusztai vállalkozó közreműködéséért is!

Királyhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. április 28. napján
tartotta soron következő ülését.

A falun belüli belterületi szabadtéri égetés szabályairól a 4/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Betartása nem csak saját életés vagyonbiztonságunk érdekében, hanem a környezetünkben élők érdekében is kiemelten fontos.
A rendelet értelmében a település belterületén
kizárólag telken belül illetve az azt határoló
közterületen keletkezett avar és kerti hulladék
semmisíthető meg szabadtéri égetéssel, kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes
hulladék (pl.:műanyag, gumi, vegyszer, festék és
ezek hulladékai) nem égethető el. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos a belterületen!
A település belterületén az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetésére csak szeptember 15. és
november 30, valamint február 1. és április 30.
napja közötti időszakban 10-17 óra között engedélyezett.
Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül, szélcsendes időben
szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget
és a környezetet ne károsítsa.
A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy az arra veszélyt ne jelentsen. Az égetés gyorsítására
éghető folyadék nem alkalmazható.
A szabadtéri égetés során tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén a tüzet azonnal
el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható illetőleg a tűz eloltható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a
tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, hamu lelocsolásáról vagy földdel
történő lefedéséről.
Amennyiben a szabadtéri égetésre az e rendeletben foglaltaktól étérően kerül sor, a tűzvédelmi hatóság hatósági eljárást indít és a szabálytalanságot elkövetővel szemben tűzvédelmi
bírság kiszabására kerül sor.
A rendeletek teljes terjedelmében az önkormányzat hirdetőtábláján és hamarosan a honlapján is
olvasható.
Benákné Bárdi Ilona

A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az
előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- A testület módosította a munkatervét és a 2015.
évi zárszámadást későbbre halasztotta.
- Megtárgyalta a Képviselő-testület a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatóját az elmúlt
évre vonatkozóan.
- Határozatot hozott a testület a költségvetéshez
kapcsolódó, korábban elfogadott kormányzati
funkciók kiegészítéséről.
- Határozat született arról, hogy tulajdonosi hozzájárulás adható ki a csanádi pusztán található,
önkormányzati tulajdonban lévő 0138/3 hrsz alatti
csatorna vonatkozásában annak érdekében, hogy
az úgynevezett Liliomos csatornán vízvisszatartó
műtárgyat építhessen meg a Körös-Maros Nemzeti
Park.

Az elmúlt évben az ügyrendjében és a munkatervében foglaltak szerint, a kirendeltség
továbbra is nagy hangsúlyt fektetett az
elsőfokú hatósági, szakhatósági ügyek hatékony végrehajtására.
Az idei évben is folytatja, illetve erősíti az
alárendeltségébe tartozó hivatásos tűzoltó
parancsnokságok és katasztrófavédelmi őrsök
megelőzési és felkészítési tevékenységét.
Kiemelt figyelmet fordít a közigazgatási vezetők, pedagógusok, tanuló ifjúság és a lakosság felkészítésére, valamint a rendvédelmi és
társadalmi szervezetekkel történő együttműködésre. Lehetőséget biztosít a 9-11. évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének
megismerésére, a biztonság, a katasztrófák
megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés
melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására.
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A mezőgazdasági fóliasátor programunk idén is folytatódik, zöldségtermesztéssel, valamint a közterületeink betelepítésére alkalmas
dísznövények nevelésével.

A rendelkezésre álló szabad területen már a közfoglalkoztatásban
résztvevők elveteményezték a burgonyát, fokhagymát, vöröshagymát. Az elmúlt évekhez hasonlóan a megtermelt zöldség, gyümölcs
elsősorban a közétkeztetésbe kerül, valamint a helyi közintézményekben tanulók egészséges táplálkozásának segítését szolgálja és a
a szociálisan rászoruló családok is részesülhetnek belőle..

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal királyhegyesi
kirendeltségén 2016. ápr. 01-től
új munkatársat köszönthetünk
Pipiczné Prágai Julianna személyében, aki dr Tóthné Ménesi
Évát helyettesíti. Jutka 32 éves
szakmai gyakorlattal a háta
mögött vette át az adó és kereskedelmi ügyek intézését.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok és használók!
Felhívom a figyelmüket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése
alapján minden ingatlantulajdonos, illetve használó kül- és belterületen
egyaránt az adott év június 30-ig köteles a parlagfű elleni védekezésre,
ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának
folyamatos megakadályozására. Felhívom a figyelmet arra is, hogy a

parlagfüvön kívül az egyéb allergén növények – pl.:csalánfélék,
pázsitfűfélék, libatopfélék, útifűfélék - irtásáról is gondoskodni
kell, kül- és belterületen egyaránt, így az utcán és a kertekben
is! Ennek elmulasztása szintén súlyos következményekkel jár!
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, illetve a jegyző növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb összege
15.000,-Ft, legmagasabb összege 5.000.000,-Ft. A bírság ismételten is kiszabható. A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt terhelő kamat, adók módjára behajtható.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a 17/2013.(XII.20.)számú önkormányzati rendelet értelmében az aktívkorúak ellátásában részesülők - beleértve a közmunkán foglalkoztatottak is – amennyiben nem tartják rendben lakókörnyezetüket és az ingatlanuk előtti közterületet, a támogatásuk megvonásra kerül!!!Kérem, hogy mint ingatlantulajdonos illetve használó haladéktalanul és folyamatosan tegyen eleget a parlagfű és az allergén növények elleni védekezési kötelezettségének és
ingatlanának környezetét tartsa tisztán!
Dr. Barna Angéla jegyző
3

A 2017. év jeles évforduló lesz a királyhegyesi római katolikus
egyházközség életében. Jövőre tölti be a Szent Kereszt felmagasztalása templomunk a 115. életrévét. Ennek kapcsán már évek óta
kerestük a megfelelő lehetőségeket, hogy templomunk felújításra
kerüljön. Az elmúlt 7 évben több alkalommal is pályáztunk központi
támogatásra, de sikertelenül. Ez évben is megpályáztunk egy, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt lehetőséget, és
hál’Istennek sikerrel jártunk.

Az említett pályázati kiíráson 4,5 millió Ft-ot ítéltek meg a templomtorony rekonstrukciójára (EGYH-EOR-16-0613). Ez nagy segítséget jelent a továbbiakban. Egy, a 2011. évben készült statikai
szakvélemény elég aggasztó tényeket állapított meg a torony
állapotával kapcsolatban, ezért is szükséges a mielőbbi helyreállítása.
A megítélt összeg viszont csak harmada a torony rekonstrukciós
munkálatok költségeinek, ami 10-12 millió Ft-ba is kerülhet.
Azóta több jelzést is kaptunk mind a helyi lakosoktól, mind a Királyhegyesről elszármazottak köréből anyagi hozzájárulásuk szándékáról. Az ügy fontosságára és jelentőségére tekintettel hálás szívvel
elfogadjuk az anyagi segítségnyújtást, így nagyobb az esélyünk a
tervezett munkálatok elvégzésére. Természetesen igyekszünk további pályázati lehetőségeket is felkutatni, jelenleg is folyamatban
van egy támogatási kérelmünk elbírálása. A Jó Isten segedelmével:
Jánosi Szabolcs plébános

2016. április 01-én „Ki mit tudon?” vett részt Makón, a Kelemen
Házban. Az együttes tovább jutott
a Harkányban megrendezésre kerülő
középdöntőre.
2016. április 16-án Hódmezővásárhelyen vendégszerepelt a Délibáb
népdal együttes meghívására.
Kedves királyhegyesi lakosok!
Amennyiben még nem rendelkeztek
SZJA 1%-nak felajánlásáról, az
Együtt Közösen Királyhegyesért
egyesület nagy köszönettel fogadja
támogatásukat.
Horváth Lajosné elnök
ADÓSZÁM: 18-467-406-1-06

Mindazok, akik szeretnének
hozzájárulni a királyhegyesi
templom felújítási költségeihez a helyi egyházközösség
56900123-10003561
számlaszámára való
befizetéssel tehetik meg.
Előre is hálás köszönet!

* 4 hét - Adventi gondolatok
* Simon Adams: 50 tény, amit tudnod kell a második világháborúról
* Jim Elridge: 50 tény, amit tudnod kell a második világháborúról
* Hermann Marika: A bor csigabiga
* Mona Eltahawy: A fátyol fogságában
* Debbie Tomkies: A legszebb kötésminták újabb tárháza
* Angol társalgás - Velünk nem lesz elveszett
* Hazel Harrison: Az akrilfestés technikáinak enciklopédiája
* Sallay Fanni: Álom sütikivitelben - 1 év Sallai Fannival
* Silvia Day: Átverve; Átölelve
* Radnóti Blanka: Borisz világgá megy
* Takács Éva: Diabéteszlexikon
* Rejtő Jenő: Egy bolond száz bajt csinál
* Lori Nelson Spielman: Édes megbocsátás
* Meredith Wild: Rád kattanva 1-2
* Hello Kitty és barátai 5. Esküvő
* Hello Kitty és barátai 6. Tenderparti nyaralás
* Ingrid Moras: Karácsonyi ablakdíszek és mécsesek
* Samantha Hayes: Míg enyém leszel
* Benedek Elek: Piros mesekönyv - A világ legszebb meséiből
* David A. Tanenbaum: Számmisztika
* Horváth Péter: Szerelem első vérig
Szeretettel várja minden régi és új olvasóját Beke Katalin könyvtáros
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A Makói Általános Iskola Művészeti Tagintézményének vezetője, Szilágyi Réka műsorvezetésével 2016. március 18-án,
15 órai kezdettel nagy sikerű tanszaki koncertet tartottak a
helyi művelődési házban a királyhegyesi tagiskola növendékei
és tanárai. A helyi általános iskolai tagintézmény tanulóinak
2014. szeptemberétől nyílt lehetőség hangszeres képzésen részt
venni. Perczel Tamás trombitatanár és Benkő Zoltán zongoraművész hatékony furulya- illetve zongoraóráinak köszönhetően komoly, értékelhető produkcióknak tapsolhatott a közönség.
Fellépő tanulók: Dani Zsuzsanna, Miklós Liliána, Halustyik
Orsolya, Halustyik Beáta, Halustyik Zsófia, Süveg Adrián,
Máriás Szilárd, Máriás Márió, Méreg Róbert, Boros Zsombor,
Haizer Míra, Dékány Dóra és Horváth Viktor furulyán, Szabó

Hunor és Esser Balázs trombitán, Tóth
Molli Boglárka, Filipkó Margaréta és
Szabó Milán zongorán. A gyerekek számára példaértékű volt a művésztanárok
bemutatója Benkő Zoltán zongora és
Perczel Tamás trombita játéka.
Befejezésként Fülöp Boglárka néptánc
oktató helyi óvodai és iskolai néptánccsoportjai léptek fel. A rendezvényen
részt vett Borkáné Dudás Mónika, a
Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola igazgató asszonya is.
Gratulálunk az elért teljesítményhez!

Diákjaink a makói rendvédelmi nyílt napon.
Kedves Gyerekek! Tisztelt
Lakosaink!
Ez évben is a Krónika újság júniusi
számában Tablót készítünk a
királyhegyesi ballagó diákokról.
Kérjük, az érintettek jelezzenek
szerkesztőségünkben, mert csak így
tudjuk hiánytalanul számba venni
ballagóinkat!
Englerné Buvár Terézia
Fényképeket a következő címre
várjuk:
englerneterez@citromail.hu
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A Királyhegyesi Polgárőr szervezet ez évben ünnepli alakulásának 25.
évfordulóját. Ebből az alkalomból Csikota Antalt a szervezet vezetőjét a „
Polgárőr Érdemkereszt” bronz fokozatával tüntették ki. A jubileumi
emlékplakettet és a kitüntetést Szegeden, április 9-én adta át Dr Túrós
András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke.
Az egyesület 1991. február 15.-én
alakult. A kis létszámú szervezetből
mostanra már közel 30 fős polgárőr
egyesületté fejlődött fel. Önkéntes
munkájukat a közösségért, a közbiztonság érdekében vállalták fel. Tevékenységi körük: biztonsági ügyeletet
tartanak hetente 2-2 fő részvételével.
Körzetük: Királyhegyes község területe, Csikóspuszta külterülete, nyáron
a környező határ. Állandó kapcsolatot
tartanak a helyi körzeti megbízottal.
Biztosítják az ünnepségek, rendezvények zavartalan lebonyolítását is.
Csikota Antal a királyhegyesi
Köszönet önkéntes munkájukért!
Polgárőr Szervezet elnöke

Április 22-én látogatást tettünk Makón megrendezett nyílt napon a gyerekekkel és az érdeklődő szülőkkel. A gyermekek a felkínált
lehetőségekből bármit kipróbálhattak, a
megkülönböztetést használó gépjárműveket,
hajót, katasztrófavédelmi eszközöket, kutyás
bemutatót, tűzoltólétrával magassági mentést tekinthettek meg biztonságos körülmények között. A rendvédelmi szervek
munkatársainak felügyelete és magyarázata
mellett lehetőség volt a rendőrségi fegyverek kézbevételére, a tűzoltók ruhájának,
sisakjának felpróbálására. Az ilyen rendezvényeknek a célja a balesetmentes közlekedésre nevelés, a bizalom kialakulása az
egyenruhás felnőttek felé. A rendvédelmi
szervek munkájának és az emberi életben
betöltött fontos szerepének megismerése. A
segítő hivatású emberek munkájának tisztelete és megbecsülése, a hozzájuk fűződő
pozitív attitűd kialakulása. Így könnyebb a
kommunikáció, a félelem nélküli odafordulás lehetősége a közös, élményekkel teli
tevékenységek alatt. Fontos, hogy a családok, főleg a hátrányos szociokultúrából

Kérjük községünk
lakosait, hogy a tavasz
beköszöntével

posta ládáik
takarítására
is legyen figyelmük,
mert gyakran okoz
gondot postai küldemények kézbesítésekor
a téli szeméttel,
darazsakkal, vad méhekkel teli posta láda.
Köszönettel: a helyi
kézbesítő

érkező gyerekek bevonásával fejlődjön az együttműködési
készség, az összetartozás és a kölcsönös segítségnyújtás
képessége. Az ilyen napok feladata, hogy komplex
módon, minden fejlesztési területet magába foglalva, adott
esetben játékba ágyazott tevékenységeken keresztül olyan
készségek, képességek fejlesztése, amely alkalmassá teszi
a gyerekeket arra, hogy tudását maga szerezze meg és azt
olykor váratlan, előre nem látható helyzetekben is tudja
alkalmazni.
Németh Angéla tagóvoda vezető
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Kanton Lara
született: 2016. 03.17.
szülei: Kerekes Csilla és Kanton Tamás

Suhajda Hanna
született: 2016. 03. 05.
szülei: Koszta Eszter és Suhajda László

„Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.”
Kedves királyhegyesi lakosok!

A királyhegyesi óvodások
szeretettel meghívják a község
lakosait

Amennyiben még nem rendelkeztek
SZJA 1%-nak felajánlásáról, úgy
„Királyhegyesért” Közalapítvány
nagy köszönettel fogadja
támogatásukat.

2016. május 28-án, szombaton
a helyi
Művelődési Házban tartandó

Stranszky Jánosné
kuratórium elnök

ADÓSZÁM: 18458219-1-06
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Helyi házi orvosi szolgálat:
Telefonszáma: 62/ 287- 940
háziorvos:
Busáné Dr. Dobó Magdolna
06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 474-374
Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105 Területi: 510-740
Rendőrség: 107

Királyhegyes község Búcsúja a
hagyomány szerint
május elején,
az idén május 8.-án lesz.

Kedves gyerekek!
Királyhegyes Község Önkormányzata szeretettel
meghív Benneteket és Szüleiteket a

PROGRAMOK:
09:00-09:30 óra: Ünnepélyes megnyitó
Köszöntőt mond Horváth Lajos polgármester
Gyerekműsorok

09:30 órától egész nap: Ingyenes euro Banjee Jumping, óriás csúszda,
óriás trambulin, kézműves foglalkozások, lufi hajtogatás, arcfestés
Délben: Hamburger parti !!!

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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