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Magam és Királyhegyes Község Önkormányzatának képviselő-testülete
nevében a község minden lakójának békés és boldog karácsonyi ünnepeket,
eredményekben gazdag új évet kívánok!
Horváth Lajos polgármester

Ezentúl zökkenők, döcögők, zakatolás nélkül
gurulhatunk be járművünkkel a falu főterére, 34
milliós beruházással új útburkolatot kapott a
Jókai és Dózsa György utca legforgalmasabb
útszakasza is. Az út fenntartója, a Közútkezelő
Kht sajnos eddig nem talált megoldást problémánkra, így magunk vettük kezünkbe azt és
valósítottuk meg a régvárt igényt. A községünknek juttatott 110 milliós kormányzati támogatásból különítettük el a forrást, és a Kht-vel közös konzorciumban bíztuk meg - a közbeszerzési
eljárás előírásait betartva - a Harmat Bau Kft-t a
felújítási munkálatok elvégzésére. Kívánom a
falu lakosainak sokáig használják egészséggel!
Horváth Lajos polgármester
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Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
október 27. napján rendkívüli, nyílt ülést tartott.
-A Képviselő-testület véleményezte a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség
vezetőjének kinevezését. A kirendeltség vezetője november 1. napjától Bodor
Attila rendőr alezredes.
-Elfogadta a testület a 7/2017.(X.30.) számú önkormányzati rendeletet a
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
november 23. napján soros, nyílt, közmeghallgatással egybekötött
ülést tartott.
- A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját.
- Elfogadta a testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III.
negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Ehhez kapcsolódóan módosításra került a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete.
- Megtárgyalta a testület a 2017. évi adóbevételek alakulásáról szóló
tájékoztatót és arról is döntött, hogy 2018. évben a helyi adók nem változnak.
- Elfogadta a Képviselő-testület a 2018. évi belső ellenőrzési tervet.
- Meghatározta a testület az időskorúak karácsonyi támogatásának összegét,
amely 5.000.-Ft/fő.
- Határozat született arról is, hogy a gyermekek karácsonyi csomagja 2.000.Ft/fő értékű.
- Egyhangú döntéssel 50.000.-Ft összegű támogatást ítélt meg a testület a
Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület pályázatára.
- Határozatot hozott a testület arról, hogy a köztisztviselők egy havi bérüket
jutalmazásként megkaphatják.
- Felülvizsgálta a testület a temetői díjakat és azon nem változtatott.
- Döntés született arról, hogy az önkormányzat belép a Marosháti Kistérség
Turizmusáért Egyesületbe.
- Két határozatot fogadott el a Képviselő-testület arról, hogy a Csanádpalota
- Város által kibocsátott díjbekérőket nem fogadja be, mert azok nincsenek
megfelelően alátámasztva. A díjbekérők a társulások működéséhez
kapcsolódnak.
- Rendeletet fogadott el a testület az önkormányzat 2018. évi átmeneti
gazdálkodásáról.
- Zárt ülésen határozatot hoztak arról, hogy egy helyi fiatal BURSA
Hungarica ösztöndíj pályázatát támogatják. A pályázó 5.000.Ft/hó összegű
támogatást kap.
Királyhegyes
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.

november 29. napján rendkívüli, nyílt ülést tartott.
- A Képviselő-testület elfogadta a Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását.
- Határozatot fogadtak el a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Társulási Megállapodásának módosításáról is.
- Véleményezte a testület Királyhegyes község településképének védelméről
szóló önkormányzati rendelet tervezetet és a Településképi Arculati Kézikönyvet.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
december 15. napján rendkívüli, nyílt ülést tartott.
- A Képviselő-testület ismételten elfogadta a Csanádpalota Térségi Szociális
és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását.
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vezetője, Balázs József tett látogatást önkormányzati hivatalunkban november 26-án.
A látogatás célja szorosabb
együttműködés az iskolafenntartó
KLIK Tankerületi Köz-pont és a
helyi önkormányzat között. Balázs
József igazgató úrral ismertettem
a helyi iskola múltjára vonatkozó
legfontosabb eseményeket, elkötelezettségünket az iskola helyben
történő működtetésére.
A Tankerületi Központ vezetőjének az önkormányzatunk irányába tett nyitása biztató jel arra a
szemléletváltásra, hogy a falu vezetése is részese legyen a helyi
iskola életére vonatkozó legfontosabb döntéseknek.
Horváth Lajos polgármester
- Határozatot hozott a testület a hulladékszállítási közszolgáltatást végző
cég kiválasztásáról. A testület alvállalkozóként továbbra is a Településtisztasági Kft. szolgáltatásaira tart
igényt.
- Egyhangú döntés született arról,
hogy az önkormányzat anyagi támogatást nyújt Dinnyés Sándorné (Óvó
néni) temetéséhez.

2017. december 21. napján soros,
nyílt ülést tartott.
- A testület megtárgyalta és elfogadta
az egészségügyi ellátás helyzetéről
Busáné Dr. Dobó Magdolna háziorvos
és Szűcs Ildikó védőnő tájékoztatóját.
- A testület tárgyalta és elfogadta a
Királyhegyesért Közalapítvány 2017.
évi beszámolóját.
- Határozatban fogadták el a képviselő-testület 2018. évi munkatervét.
- Elfogadta a testület Királyhegyes
község településképének védelméről
szóló önkormányzati rendeletet és a
Településképi Arculati Kézikönyvet.
- Felülvizsgálta a Képviselő-testület a
Helyi esélyegyenlőségi programot és
azt továbbra is fenntartotta.
- Az elmúlt évekhez hasonlóan a
testület az idén is 50.000.-Ft-al támogatta a helyi katolikus egyházközséget
a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan.

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium pályázatára sikeresen pályázott és minden eddiginél több tűzifa támogatást nyert az idén. Összesen 72 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
Településfejlesztési és Szociális Bizottság november 30.-án elvégezte és 99 fő részére állapított meg személyenként háromnegyed (0,75) köbméter tűzifát. A helyi közmunkások valamint a
támogatottak közreműködésével még karácsony előtt eljutott
minden rászoruló családhoz.

A Közmunkaprogram 2017. évi értékelő beszámolóját tartotta december
8-án, 12:00 órai kezdettel Királyhegyes Község Önkormányzata a helyi
művelődési Házban.
Horváth Lajos polgármester értékelte
az ez évben elvégzett munkát, vázolta
a jövő évi lehetőségeket, terveket,
majd megköszönte a közfoglalkoztatásban résztvevők egész éves munkáját.
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is
mindezt pénzjutalommal is kifejezte,
amiben minden közfoglalkoztatott
részesült teljesítményével arányosan.

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

Minden Királyhegyesen élő, 18. életévet be nem töltött, Királyhegyesen állandó bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel
rendelkező és életvitelszerűen itt is tartózkodó gyermek 10.000
Ft–os rendkívüli támogatást kapott a karácsonyi ünnepekre tekintettel. A támogatásról Horváth Lajos polgármester átruházott
hatáskörében eljárva döntött. Az ajándékozásban érintett gyermekek száma 99 fő. Erre a helyi önkormányzat összesen
990.000-Ft-ot fordított.
Karácsony alkalmából a 2017. 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 115 fő.
amelyre összesen 575.000.-Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Királyhegyesen állandó bejelentett lakcímmel, tartózkodási helylyel rendelkező és életvitelszerűen itt is tartózkodó gyerekeknek,
amit a Falukarácsonyon osztottunk ki. Horváth Lajos polgármeter
Horváth Lajos polgármester
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November 29-30-án, Királyhegyes
község Önkormányzata is képviseltette termékeit, a szegedi kormányhivatalban, a Csongrád megyei közmunkaprogramban előállított termékekből rendezett kiállításon.

2017. december 13-án,
életének 88. évében elhunyt

Dinnyés Sándorné

vas diplomás nyugalmazott
óvónő, aki lelkében és
szívében mindig a mi óvó
nénink maradt és maradni
fog.
Diplomáját 1952–ben, 65 évvel ezelőtt, a Szegedi Állami Óvónőképző Intézetben szerezte. 1957-től 1984-ig, 27 éven keresztül gondoskodott a falu óvodás gyermekeinek neveléséről,
tanításáról. Munkáját mindig a gyermekközpontúság, szorgalom,
feltétlen kötelességtudás jellemezte. Nyugdíjas éveiben sem szűnt
meg óvó néni lenni. Figyelt a régi és mostani kisóvodásokra,
ajándékokat készített, aktív részese volt a helyi Nyugdíjas
Egyesület életének. Ünnepekkor verseket mondott, életben
vetett hitet sugárzott mindenkinek. Mostantól „fentről” figyeli
kisóvodásait.
A neki kijáró tiszteletadással kísérte utolsó útjára családja, a
község elöljárói, tisztelői december 21-én a helyi temető díszsírhelyére.

1902-ben azaz 115 éve épült meg
falunk főterén a Római Katolikus
Templom. Közadakozásból, önerőből építették fel nagyapáink, dédapáink.

MEGŐRIZTÜK!
Elődeink nagy fontosságot tulajdonítottak gyermekeik taníttatására.
1902-ben megépítették az iskolát.

A helyi Nyugdíjas Egyesület 2017. 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.
GYERMEKEINK MÉG
MINDIG EBBEN TANULNAK
1902-ben alakult meg a község
Önkéntes Tűzoltó Egylete. Évtizedekig jelentős védelmi és közösségi szerepet töltött be.

Ezt követően a helyi iskolások karácsonyi ünnepi műsorát
tekintették meg, akik sok mosolyt, és meghitt könnyeket csaltak
az idős emberek arcára. Németh János budapesti tagtársuk
köszöntője után meglepetés vendége, neves humorista szórakoztatta az egybegyűlteket. Nem maradt el a szokásos karácsonyi
ajándékcsomag osztás sem. Meghitt beszélgetéssel, apró figyelmes
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ségekkel tették szeretetteljessé ezt a napot.

EMLÉKEZÜNK RÁJUK
A 2018. évi naptárunk képanyaga a
Tűzoltó Egylet egykori fényképei.

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.
Királyhegyes Község ÖnkorA rendezvény nyitásaként, hamányzatának képviselő-testügyományainkhoz híven Horváth
lete az idén is határozatot hoLajos polgármester úr 50 ezer
zott a 0-14 éves korú gyermeFt-os Babakötvénnyel és emlékkek megajándékozásáról, így
lappal köszöntötte községünk
most is 2000 Ft-os karácsonyi
legifjabb lakóit, az ez évben szücsomaggal lepte meg az apróletett csecsemőket Szabó Emil
ságokat, akik már nagyon várMiklóst, Szabó Emília Anikót,
ták ezt a pillanatot. Bizony aBringye Mátyást, Berta Mátét,
kad olyan család, ahol ez az eKeresztúry Csanádot, Halász
gyetlen csomag kerül számukAdriánt, Filipkó Kristóf Attilát,
ra a karácsonyfa alá. Volt ebAntal Emmát, Farkas Rodrigót
ben csokimikulás, táblás csoki,
és szüleiket. Ezután az óvodások
édes sütemény, keksz, csokimeghitt kis műsort adtak elő
parány, üdítő. De egy megnagy sikerrel. Őket követték az
lepetés ajándék is került a
iskolások, akik sok szép verssel
csomagba, az örök kedvenc a
énekkel teremtettek igazi kalabda. Lányoknak Hello Kittyrácsonyi hangulatot a teremben
s, fiúknak Minions

Királyhegyes község polgármestere 2017. december 21.-én 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.

2017.-ben elhunytak :

2017.-ben született:
1. Szabó Emil Miklós
2. Szabó Emília Anikó
3. Tóth Áron Vencel
4. Bringye Mátyás
5. Berta Máté
6. Keresztúry Csanád
7. Filipkó Kristóf Attila
8. Antal Emma
9. Farkas Rodrigó
10. Halász Adrián

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Bertók Sándorné
Balogh Eleonóra
Hegedűs Antal
Sarró András
Antal Istvánné
Tóth Sándorné
Suhajda János
Sarró Józsefné
Csikota Istvánné
Csikota István
Ács István
Dinnyés Sándorné

Élményekben gazdag, tartalmas programjaival továbbra is
nagyon népszerű a családok körében az „Együtt Közösen
Királyhegyesért Egyesület”az EKKE.
Az idén, december 2.-án, 18:00 órai kezdettel tartotta,
Mikulás esttel egybekötött Évadzáró taggyűlését. Horváth
Lajosné, az Egyesület elnöke bevezetőjében összefoglalta a
2017-es 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 pénztárosának, aki ismertette
az egyesület anyagi helyzetét.
Ezen az esten mutatkozott be először a 2 hónapja alakult
„Csurgó” hagyományőrző felnőtt néptánc együttes, akik
színvonalas előadásukkal komoly elismerést vívtak ki tagtársaik körében. Igazi élmény volt őket látni.
Vacsora után a szervezők még egy Mikulásról is gondoskodtak a gyermekeknek, akik nagy örömmel vették át az ajándékokat.
A hangulatot fokozta a humoros jelmezekbe beöltözött felnőttek, gyerekek. A
fergeteges előadás láttán ki jobbra, ki
balra dőlt a nevetéstől.
Miklós Tamás zenész gondoskodott arról,
hogy a „talp alá” való is megtegye hatását
A remek mulatság hajnalig tartott.
Köszönet a szervezőknek a munkájukat,
a támogatóknak az anyagi hozzájárulást
és minden közreműködőnek ezt a vidám
estét!

A falu tettre kész fiatalasszonyai, fiatalemberei, anyukák,
apukák úgy döntöttek ők is szeretnének valamit tenni az
asztalra, megmutatni rájuk is lehet számítani a közösségi
értékteremtő munkában. És meg is mutatták! Az első
bemutatkozón bizonyították, hogy ezt komolyan is gondolták. Ehhez persze, olyan kiváló néptánc oktató is kellett,
mint a csanádpalotai Fülöp Boglárka. A „Csurgó” – nak
gyermek csoportja is van. Az együttes működési feltételeihez az anyagi támogatást a helyi Önkormányzat biztosítja. Csak így tovább! Hajrá Királyhegyes !
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Halász Adrián
született: 2017. október 26.
szülei: Haiser Mária Ilona és
Halász Gábor

A helyi általános iskolai
tagintézmény Szülői
Munkaközössége, nevelői és diákjai
köszönetet mondanak
támogatóiknak:

+

2017. november 11.-én a Kerekes
Márton Népdalkör és Citerazenekar
meghívására Apátfalván vendégszerepelt községünk népdal együttese.
A Térségi Népzenei Találkozón neves
népzenei csoportok mellett is
megállták helyüket. Az együttes erre
az alkalomra sárközi népdalcsokorral
készült. Szólót énekelt, táncolt Haizer
Míra és Esser Balázs, felkészítette:
Fülöp Boglárka. Az Dalkör vezetője
Horváth Lajosné.

Királyhegyes Község
Önkormányzatának, Királyhegyesért
Közalapítványnak, Kiss Gyuláné
kereskedőnek támogatásukért, a helyi
lakosoknak akik reálos címke, papír, petpalack gyűjtésével segítették iskolánk
programjainak megvalósítását.
Ezúton is kívánunk minden jótevőnknek békés
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
boldog új évet!

Alapítványunk kuratóriumának tagjai, ez évben 4 alkalommal tartottak kuratóriumi ülést. Az ülések témája ez
évben községünk szépítésével ( templom felújítás ), a könyvtár kreatív foglalkozásaihoz szükséges eszközeinek
bővítéséhez, valamint az óvodások, és iskolások karácsonyának szebbé tételéhez kapcsolódott. Szeptember
hónapban megérkezett számlánkra a SZJA 1 %-a , mely ebben az évben sajnos csak 8880 Ft ezért az
önkormányzattól kértünk és kaptunk 50000 Ft támogatást. A helyi könyvtár vezetőjének kérésére 20.400 Ft
támogatást nyújtottunk szünidei kreatív foglalkozásokhoz. Helyi óvodában, iskolában karácsonyra19595 Ft

értékű fejlesztő társasjátékokkal leptük meg a tanulókat. A közégben újonnan alakult Csurgó
néptáncegyüttest vannak olyan személyek akik szívesen támogatják. Az Ő támogatásukra már érkezett
is 2 felajánlás, 30000 Ft , ill. 15000 Ft összegben. Az alapítvány jó eszközként szolgált a templomfelújítás
során, hiszen így vállalkozók is tudták segíteni –e nemes célt . A Pillér Takarékszövetkezet helyi fiókjában a
lakosok az alapítvány számlaszámára befizethették a felajánlott összegeket. Igen tekintélyes, összeg, 1.741000
Ft gyűlt össze számlánkon, melyet 2017 06.23.-án átutaltunk a Szent Mihály plébánia javára.
Stranszky Jánosné elnök
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Kövesd a Mikulás
példáját!
Látogass meg
mindenkit egy
évben egyszer!

Az ünnepi sütögetés alatt jó
eséllyel úgyis összegyűlik néhány
tojásfehérje, ezekből pedig már
készülhet is az elképzelésednek
megfelelő habkarika dísz. A recepthez
tojásfehérjénként
7
gramm porcukorral és pár csepp
ecettel kell számolnod: ezekből
kell nagyon kemény habot verni,
majd egy nyomózsákból sütőpapírral bélelt tepsibe nyomhatod
az elképzelt formákat. Készíthetsz szívecskét, karikát, formázhatsz kört több kisebb habcsókból
is.
A habkarikákat 80 fokos sütőben,
nagyjából két órán keresztül kell
inkább szárítani, mint sütni. Az
elkészült habkarikákat díszítheted
olvasztott csokival, de még a sütőbe helyezés előtt dekorálhatod
őket sütésálló tortadíszekkel,
vagy tehetsz a habba felverés
közben néhány csepp ételfestéket
is. Ügyes légy!

orvosi ügyelet:
06 62/ 433-104
hétköznap: 16:0008:00 óráig
szombat és
munkaszüneti
napon:
0-24:00 óráig

Mentők :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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