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Május utolsó napjaira elkészült a Dózsa György utca régóta
felújításra váró útszakasza is. A Közútkezelő Kht. kezelésében lévő utat mintegy 5 millió forintból aszfaltozták újra,
majd a veszélyes útpadkát zúzottkővel töltötték fel.
Az elkészült utat a május 21.-én megrendezésre kerülő gyermek és családi napon avattuk fel, a hordó gurítós hagyományoktól eltérően aszfaltrajzversennyel. Mint már az
ünnepélyes megnyitón is rámutattam mindennek legyen üzenet
értéke, ez az út nem csak a mának, hanem gyermekeinknek, a
jövőnek is készült. Ezentúl már csak egyetlen belterületi utunk
vár felújításra, a szintén Közútkezelő Kht kezelésében lévő
temető-templom közötti bejövő út. Az ígéretek szerint erre is
hamarosan sor kerül!
Horváth Lajos polgármester

Felhívjuk a mezőgazdasági gépjármű tulajdonosok
figyelmét tartsák tiszteletbe községünk többségi
lakosságának érdekeit és tegyenek meg mindent a
belterületi közutak megóvására! Az általuk okozott
útszennyezést haladéktalanul takarítsák le, kötelezettségeiknek tegyenek eleget!

A helyi Katolikus Egyházközösség
képviselője Jánosi Szabolcs plébános és
a községi Önkormányzat vezetője
Horváth Lajos polgármester közös adománygyűjtő felhívása templomunk renoválására a királyhegyesi lakosok és
elszármazottak nagy többségét késztette önzetlen adakozásra. Így tették ezt
elődeink is, és most büszkék lehetnek
utódaikra. Adományozóink között tudhatjuk Lázár János országgyűlési
képviselőt, minisztert is – polgármesterünk közbenjárására. A Királyhegyes
Község Önkormányzatának Közalapítvány számlájára érkező 1.741.000 Ft
adomány és a plébániára leadott
800.000 Ft adomány együtt fedezte a
szándékozott 2 és fél milliós beruházást. A már előzőekben, egyházi erőforrásból (4,5 millió Ft-ból) felújított toronnyal máris látványosan sokat javult
templomunk állaga. A helyi egyházközösség tovább keresi a forrásokat a
teljes külső tatarozásra.

- Döntött a Képviselő-testület arról is, hogy
benyújtja a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázatot. A támogatásból majd
a közösségi színtér eszközállományát lehet fejleszteni.
- Megtárgyalta és elfogadta a testület a királyhegyesi templom tornyának felújításához kapcsolódó együttműködési megállapodást, amely az
önkormányzat és a Római Katolikus Egyház
Királyhegyesi Hitközsége között jött létre annak
érdekében, hogy a királyhegyesi templom tornyának felújítása sikeresen befejeződhessen. Az
önkormányzat ezzel kötelezettséget vállalt arra,
hogy a felújítás befejezéséhez szükség esetén támogatást nyújt.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 25. napján soros,
nyílt ülést tartott.
- A testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját.
- Megtárgyalta a Képviselő-testület a közrend és a
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót.
- Tárgyalta és elfogadta a testület a 2016. évben nyújtott
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló tájékoztatót.
- Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Csanádpalota
Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat a 2016-ban Királyhegyesen végzett
munkájáról. Ehhez a napirendhez kapcsolódóan a
jegyző az önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységéről is tájékoztatást adott.
munkájáról.
- Elfogadta a testület az önkormányzat 2016. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót és a zárszámadási
rendeletet. Ehhez kapcsolódóan módosította a 2016. évi
költségvetési rendeletet is.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 29. napján soros,
nyílt ülést tartott.
- A testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját.
- A Képviselő-testület megtárgyalta a helyi tagintézményi Általános Iskolában folyó munkáról
szóló tájékoztatót.
- Napirenden szerepelt a helyi Napközi otthonos
Óvodában folyó munkáról szóló beszámoló.
- Tájékoztatást kapott a testület a falugazdász tevékenységéről.
-Az előterjesztések között elfogadta a Képviselőtestület a Makó és Térsége Ivóvízminőségjavító
Társulás társulási megállapodásának módosítását.
- Rendeletet alkotott a testület a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól.
- Határozat született arról, hogy a Gyermekjóléti
Szolgálat javaslata szerint táborozni visznek 3
királyhegyesi gyermeket Nagyérre és ehhez
8.500.-Ft/fő támogatást nyújt az önkormányzat. Az
önkormányzati támogatás összesen 25.500.-Ft.
- Az idei nyáron is megrendezendő térségi
népzenei találkozó költségeinek fedezésére a
Hegyesi Dalkör 50.000-Ft támogatást kért és
kapott a helyi önkormányzattól.
- Határozatot hozott a testület arról is hogy
tudomásul veszi a Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét, melyet a
Csanádpalotai közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője részére

- Megtárgyalta és elfogadta a testület Királyhegyes
Község Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési jelentését.
- Földeák Község Önkormányzatának megkeresésére
egy általuk benyújtandó pályázathoz elfogadta a
testület a Földeák-Valcani együttműködési megállapodást. Partnerszervezetként részt vesz még a pályázatban Óföldeák, Apátfalva, Magyarcsanád, Csanádpalota valamint Pitvaros önkormányzata.
- Határozatot hozott a Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről. A szolgáltató nem változik ezután sem,
csak alvállalkozóként fogja végezni a munkát.
- Jogszabályi kötelezettségének eleget téve döntött a
testület a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére vonatkozó árajánlat
elfogadásáról. Ezeket a dokumentumokat a budapesti
Konszenzus
Pannónia
Zrt.
fogja
elkészíteni
800.000.Ft+ÁFA megbízási díjért.
- Határozatot hozott a testület az úszásoktatás támogatás ez évi összegéről. Összesen 15 gyermek,
személyenként 8.000.-Ft támogatásban részesült. A
támogatási keret összege 120.000.-Ft.
- Helyi rendeletünk alapján döntött a testület arról is,
hogy a rászoruló gyermekek intézményen kívüli nyári
szünidei étkeztetését idén is biztosítja. A nyári
szünetben 45 napon keresztül összesen 32 gyermek kap
ingyen ebédet. Az önkormányzat által ehhez nyújtott
támogatás 179.550.-Ft. Az ebédet Túri Kálmánné
csanádpalotai egyéni vállalkozó szállítja.
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Kedves Betegeim!
Új rendelési idő:
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy július 01-től a
Hétfő: 7:45-9:45
rendelésben változás fog történni.
Kedd: 9:00-12:00
Oka, hogy Királyhegyesen főállású háziorvosi tevéSzerda: 13:00-15:00
kenységemet megszüntettem. A jövőben Makón le- Csütörtök: 13:00-16:00
szek háziorvos, ahol egy körzetet megvásároltam.
Péntek: 7:45-9:45
De Önöktől sem fogok teljes mértékben elválni, hiKedd, Szerda :
szen 13 éve ott vagyok mindennapjaikban. Ezért heti
Dr.
Dobó Magdolna
2 alkalommal, kedden és szerdán rendelni fogok Királyhegyesen!
Hétfő, Csütörtök,
Kérem a kiírt rendelési időket figyeljék. dr. Bitó Csaba háziorvos fogja a töb- Péntek: Dr. Bitó Csaba
bi napon ellátni Önöket. Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Nyár időben ez változhat!!
Busáné dr. Dobó Magdolna
Tisztelt Királyhegyesiek! Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a háziorvosi szolgálatban történt
változások miatt ne érje Önöket túl nagy hátrány, de egyben kérjük türelmüket és megértésüket is, hiszen a
mai időkben országos probléma az orvoshiány. A doktornő döntését belátással elfogadtuk, köszönjük az
eddigi lelkiismeretes tevékenységét és, hogy számíthatunk rá a továbbiakban is.
Horváth Lajos polgármester

A minőségi lakókörnyezet az emberi lét
méltóságának alapfeltétele. Ennek
megteremtésében és megőrzésében
segíti a települések önkormányzatait és
a lakosságát a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény.
Az önkormányzati kertészetben eddig már betakarításra került a földieper, cseresznye, amivel óvodásainkat, iskolásainkat leptük meg, - de végeztünk a
zöldborsó és spenót leszüretelésével is. Következik a
zöldbab, uborka, karalábé a későbbiekben pedig a csemegekukorica, tök, cukkini, burgonya, fűszerpaprika,
almapaprika. sárgarépa. betakarítása. Az idén már
szilva, sárgabarack termésre is számítunk. A közfoglalkoztatásban résztvevők napi feladata ezen növények gondozása, öntözése, valamint a község utcáin
elültetett sorfák (Jókai, József A., Kis utcában) állandó locsolása. A közterületeinken is meglátszik kezük
nyoma, hiszen tiszta, szép rendezett a településünk,
amit minden átutazó megjegyez.
Horváth Lajos polgármester
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A jogszabály alapján minden települési és
kerületi önkormányzatnak el kell készítenie
Településképi Arculati Kézikönyvét

Készül

Királyhegyes község Településképi
Arculati Kézikönyve
és

Településképi rendelete is.
A munkálatokba a készítők ( Pannónia Zrt. )
széles körben bevonják a helyi lakosokat,
vállalkozókat, a különböző civil
szervezeteket. A most megjelent újságunk
Hirdetmény című külön mellékletében
erről részletes információt nyújtunk.
Horváth Lajos polgármester

Községünk a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
keretein belül látja el a Házi segítségnyújtás
és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladatait.
Az intézmény 2016. évi beszámolójából:
1.) Házi segítségnyújtás - Az idős emberek
segítésének egyik legfőbb helyszíne saját otthonuk, ezért a szolgálat célja és legfőbb feladata megteremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az idős, beteg, rászoruló
ellátottak lakókörnyezetükben történő gondozása. Községünkben a beszámolási időszakban az ellátottak száma 4 fő. Házi gondozónőnk Kávai Anikó részmunkaidőben látja el a
feladatait. A házi segítségnyújtás szolgáltatási
és térítési díj köteles, amelynek összegét az
intézményvezető állapítja meg az erre vonatkozó kormány rendelet alapján.
2.) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat célcsoportjai:
- az élethelyzetükben megrendült családok,
- az alkalmi munkából élők
- alkohol és egyéb szenvedélybetegségben
szenvedők és családjaik,
- az alacsonyabb jövedelmű családok,
- a krízis helyzetbe kerülő gyerekek, családok,
- az iskolából kikerülő fiatalok,
- a bántalmazottak,
- a lakhatási problémákkal küzdők,
- a fogyatékkal élők, a krónikus pszichiátriai
betegek. Leggyakrabban a következő problémákkal keresik fel a Szolgálat munkatársait:
anyagi – szociális, ügyintézésben segítséget
kér, gyermeknevelési, foglalkoztatással kapcsolatos, életviteli, információ kérés, családi–
kapcso-lati, lelki-mentális, hivatalos megbeszélés, családon belüli bántalmazás, jogi,
egyéb. Községünkben a beszámolási időszakban gondozott gyermekek száma: 20 fő.
Nyári táboroztatásban az idén 3 királyhegyesi
gyer-mek részesül, amit a Központ szervez és
finanszíroz. az illetékes önkormányzatok
támogatásával. A községünkben tevékenykedő munkatársak fogadó napjukat minden
hétfőn 10:00 – 13:00 óra között a Hivatal
tanácstermében tartják.

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
12 kisgyermeknek biztosított kellemes és hasznos
szünidei programot. (A programra jóval nagyobb
volt az igény községünkben, de sajnos egy himlőjárvány megakadályozta több gyerek részvételét.)

A rendőrség feladata a közrend, közbiztonság fenntartása,
a magántulajdon, valamint az állampolgárok jogainak
védelme. Királyhegyes község veszélyeztetettnek nem
tekinthető kategóriába tartozik, a regisztrált bűncselekmények száma továbbra is alacsony. A vagyonelleni
cselekmények döntő része alacsony kárértékű, alkalomszerűen elkövetett, amelyeknél egyes esetekben a sértett
hanyagsága is hozzájárult a cselekmény bekövetkezéséhez. Az utóbbi időszakban az italkimérő-helyek
környékén végzett szűrő tevékenységünket növeltük meg,
mert egyre több esetben kell az ott szórakozó, vagy onnan
távozó ittas személyekkel szemben intézkedni. A
következő időszakban is kiemelt feladatunk a településen
randalírozó, garázda személyek kiszűrése, felelőségre
vonása, ami közös érdekünk. Királyhegyes községben az
elmúlt évben 6 bűncselekményt regisztráltunk 1
garázdaság, 1 önbíráskodás, 3 lopás és 1 esetben lakásbetörés. A településen a közlekedés ellenőrzése a fő- és
mellékutakon rendszeres. Jelenleg a kisebb fokú szabálysértések elkövetése jellemző, ezeket leginkább figyelmeztetéssel, helyszíni bírság kiszabásával szankcionálunk.
Barkó József r.szds. őrsparancsnok
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Május 21.-én Királyhegyes Önkormányzata hagyományos gyermeknapi ünnepségét tartotta az iskola
előtti téren. Már reggel 8 órakor serényen rajzoltak
gyermekeink a felújított új úton, aminek eredményeit Horváth Lajos polgármester jutalmazott értékes ajándékokkal. Ezután a gyerekek birtokba vették az érdekes és izgalmas szabadtéri játékokat, az
óriás trambulint, az eurojumpingot, az óriás csúszdát, az ugráló várat. Délben, minden 15 év alatti
gyermeket az önkormányzat vendégül látott egy meleg hamburgerre, délután pedig arcfestésen vehettek
részt. A kellemes időben, több család is kint töltötte
az egész napot a szabadban együtt gyermekeikkel.

Idén is a szünidei gyermekétkeztetési program
keretében kerül sor a gyermekek nyári szünetben történő ingyenes étkeztetésére. A tavalyi
évhez hasonlóan 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. 2017. június 19-től 2017.
augusztus 18-ig 45 munkanapon keresztül étkeztetésben részesül 25 fő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermek, az
önkormányzat helyi rendelete alapján pedig 7 fő
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek. Az ebédet Túri Kálmánné egyéni vállalkozó biztosítja Csanádpalotáról.
Horváth Lajos polgármester

Valószínű sok kisgyermekben megfogalmazódott ezen
a délelőttön a gondolat: „Tűzoltó leszek, s katona ...”
vagy inkább rendőr.
5

Június 20.-án (kedden) az „Ovizsaru”
program keretében közbiztonsági napot
tartottak a királyhegyesi óvodában. Ez
alkalomból a makói rendőrség és tűzoltóság, illetve a helyi polgárőrség is kivonult a gyerekekhez. Izgalmas rendőrségi
bemutatót nézhettek végig, különböző
rendvédelmi eszközökkel ismerkedhettek
meg, foghattak kezükbe. Még ujjlenyomatot is vettek a gyerekektől, amelyet haza
is vihettek. A rendőrök mellett a Makói
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság emberei
is részt vettek a programon. Lehetett
vízsugárral célba lőni, tűz-oltó ruhába bújhattak és be is mászhattak a tűzoltókocsiba. A legnagyobb izgalmat egy hűsítő
vízpermettel okozták a gyerekek között. A
községi önkormányzat egy finom ebéddel
köszönte meg a napot.

Június 9.-én a helyi tagiskola tanulói, szülei és
meghívott vendégei Nyírházára az Állatparkaba
látogattak el. Rengetek érdekességgel, ismerettel
gazdagodtak tanulóink az élménydús kiránduláson. A szervezésből oroszlánrészt vállalt Horváth Zoltánné a szülői munkaközösség vezetője,
Esser Ágnes, Suhajdáné Nagy Ildikó. Köszönet
érte! A helyi Önkormányzat 2000 Ft /fő-vel támogatta a tanulók kiadásait, így felére csökkentek a kirándulás költségei. Jól esett a nagy
melegben Kissné Gizike üdítős felajánlása is.

ti Központ

Június 19.-én színvonalas tanévzáró ünnepséggel majd
bizonyítvány osztással ért véget a 2016/17-es tanév a
helyi tagiskolában.
Az évzáró előadáson a 3-4. osztályos gyerekek
mesejátékot adtak elő, amit egyéni hangszeres produkciókkal tettek igazán hangulatossá, majd az 1-2.
osztályosok iskolai élményeikről meséltek. A makói
intézmény nevében Borkáné Dudás Mónika intézményvezető asszony mondott szép és értékes útravalókat tanítványainknak. . A tanév eseményeit Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető összegezte és
értékelte. Köszönetet mondott a hódmezővásáhelyi
Tankerületi Központ munkatársainak, az iskolavezetésnek, a helyi önkormányzatnak, a szülői munkaközösségnek, a helyi vállalkozóknak egész éves
munkájukért, támogatásukért, a hulladékgyűjtésben és a
reálos címkék gyűjtésében résztvevőknek. Ezután a
kiváló tanulmányi munkájáért, zenei előmeneteléért
könyvjutalmat vehetett át: Suhajda Evelin 1.osztályos,
Budai Dániel, Szabó Milán 2. osztályos, Ács Loretta,
Miklós Liliána, Dani Zsuzsanna, Vancsó Regina,
Filipkó Kamilla, Süveg Adrián 3.osztályos, Horváth
Viktor, Esser Balázs, Máriás Márió, Haiser Míra,
Farkas Tünde, Tóth Molli Boglárka, Méreg Róbert,
4. osztályos tanulók. Ezt követően a tíz negyedik osz-

Az óvodások a tanévzáró, ballagási ünnepségüket
2017. május 27.-én, szombaton tartották a Művelődési Házban. Németh Angéla óvodai tagintézmény vezető köszöntő beszéde után vidám,
zenés műsorral szórakoztatták a közönséget és
köszöntek el iskolába készülő pajtásaiktól A hat
búcsúzó nagycsoportos gyerek közül öten a helyi
általános tagiskolában folytatják tanulmányaikat
szeptembertől.

tályos tanulót búcsúztatták pajtásaik, majd Fülöp
Boglárka néptáncos növendékei sárközi tánca aratott nagy sikert. A következő tanévre 5 elsőst
írattak be a helyi iskolába, így a várható létszám 17
fő. Bízunk abban, hogy a létszámcsökkenés csak
átmeneti lesz.

Az iskola minden
tanulójának és
dolgozójának kellemes nyári szünetet
kívánunk!
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A Hegyesi Dalkör
tisztelettel és szeretettel
meghívja a község lakosságát
2017. augusztus 05.-én, szombaton
14:00 órai kezdettel tartandó

Július 17-21.-ig
minden nap 07.45- 09.45 dr. Bitó Csaba

Július 24- augusztus 04.-ig szabadságok
miatt helyettes dr. Kurai Dóra lesz.
A rendelés időpontját kérjük figyeljék!
A kiírt időpontokban
CSAK VIZSGÁLATRA jelentkezzenek!

Öreghegyi Bodza Citerazenekar
Makói Nefelejcs Népdalkör és Citerazenekar
Földeáki Citerazenekar és Pávakör
Maroslelei Őszirózsa Népdalkör
Bárdos István és felesége
Hegyesi Dalkör

GYÓGYSZERÍRATÁS: 10-11.30-ig
lehetséges / az asszisztensnőnél/.
Szerdai napokon a délelőtti órákban

Orvosi ügyelet: 06 62/ 433-104
hétköznap: 16:00-08:00 óráig
szombat és munkaszüneti napon:
0-24:00 óráig

helyszín:
királyhegyesi Művelődési Ház
belépő: 200 Ft/fő

Résztvevő együttesek:
Saime Néptánc Együttes - Lettország
Strzecha im. Joli Rymszy Néptánc Együttes – Lengyelország
Apulia's Ruvo Fúvószenekar - Olaszország
Avcilar Belediyesi Baris Manço Kultur Merkezi Halk
Oyunları Topluluğu - Törökország
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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