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Hatósági kötelezettségünknek tettünk eleget az óvodai tálaló konyha
felújításával, korszerűsítésével. A
legújabb ÁNTSZ előírásoknak, a
HACCP követelményeinek nem felelt meg sem kiépítettsége, sem felszereltsége. A 6 milliós beruházást
célirányos központi támogatásból
valósítottuk meg, amit teljes egészében a felújításra fordítottuk. Így
került sor a szennyvíz elvezető csatorna átépítésére, csaptelepek cseréjére, új nyílászárók (ajtók) beépítésére, mosogatók felszerelésére, elektromos, gázhálózat korszerűsíté-

sére. A konyhai bútorzatot is teljes egészében ki kellett cserélni.
Új tálaló és munkaasztalok légkeveréses sütők, gáztűzhelyek vásárlására is sor került. Rozsdamentes
főző edényeket, tároló edényeket
rendeltünk még amik kiszállítása a
hónap közepén vár-ható. Bízunk
abban, hogy az elkövetkező években nem okoz gondot ez a probléma. Keressük a lehetőségeket hogyan lehetne bővíteni, növelni az
így kialakított korszerű tálaló
konyhánk kihasználtságát.
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2017(VIII.08.) Öh. számú határozatával megbecsülése és tisztelete jeléül a Hegyesi Dalkör részére, kimagasló tevékenységéért „ Királyhegyes községért” díjat és oklevelet adományozta. Dalkörvezető Horváth Lajosné. A díjat, és a
velejáró 500 ezer Ft-os pénzutalványt Horváth Lajos polgármester augusztus 5-én, a Térségi Népzenei Találkozón adta át, amit az együttes egy hanglemez felvétel költségeire szeretne fordítani.
Gratulálunk!

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus 4. napján rendkívüli, nyílt ülést tartott.
-A képviselő-testület jóváhagyta a Királyhegyes Község Önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumi megállapodását, amely a település belterületén található állami tulajdonú utak
felújítását teszi lehetővé. - A testület döntött a Királyhegyes külterület
0138/3 hrsz. (csatorna) ingatlan Magyar Állam részére történő
térítésmentes átadásáról. - A testület meghatározta a tanévkezdési
támogatás összegét 6.000.-Ft/fő összegben. - A Pillér Takarékszövetkezet királyhegyesi fiókjának bezárása miatt a testület
határozatot hozott bankkártya igényléséről és használatának
szabályozásáról. - A Képviselő-testület egyhangú döntést hozott arról,
hogy a Hegyesi Dalkör részére „Királyhegyes Községért” díjat adományozza.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus 23. napján rendkívüli, nyílt ülést tartott.
-Határozatot hozott a testület arról, hogy ebben az évben is támogatási kérelmet nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra. - Döntés született arról is, hogy a
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat is benyújtásra kerül a helyi temető fejlesztése
– urnafal építése - érdekében.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. szeptember 4. napján rendkívüli, nyílt ülést tartott.
-A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a Jókai utca és a
Dózsa György utca felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárást
elindítja azzal, hogy elfogadta azon cégeket, amelytől árajánlat kerül
bekérésre.

A Képviselő-testület 2017.(IV.27.)
Öh számú határozata szerint 2017.
évben támogatás az alábbi utcákban lévő ingatlanokra lehetett igényelni:
Jókai utca első szakasza (páratlan
oldal:1-25, páros oldal: 2-36)
A határidőre benyújtott támogatási
igényekről a Településfejlesztési és
Szociális Bizottság döntött.
A támogatási kiírás feltételeinek figyelembevételével 3 lakóingatlan
tulajdonos kérelmét bírálták el pozitívan. Az önkormányzati támogatás összértéke ezen ingatlanokra 1,2
millió Ft.
A felújítások megvalósítása 2 esetben folyamatban van, egy ingatlantulajdonos elkészült a munkálatokkal.

Megyénkben "kormányablak busz road show" keretén belül
községünkbe is ellátogat a kormányablak busz

2017. szeptember 20. napján (szerdán) 9:30 - 11:30 óra között
Királyhegyes, Dózsa Gy u. 15.sz. alatt fogadja az ügyfeleket.
A mozgó kormányablakban a következő ügytípusok ügyintézésére van lehetőség:

-

személyazonosító igazolvány,
lakcímkártya,
útlevél,
vezetői engedély,
ügyfélkapu nyitás,
diákigazolványhoz szükséges adatlap igénylése,

A kisbuszban az illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak kiegyenlítésére bankkártyás
fizetési lehetőség is biztosított.
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Királyhegyes Község Önkormányzata számtalan támogatási
formában segíti a község lakosait, civil szervezeteit a különböző helyi rendeletekben foglalt feltételek szerint.
-A legnépszerűbb a lakhatási kiadások támogatása, amelynek havi
összege 1-2 fős háztartásoknál 3.000., 3 főtől pedig 5.000.-Ft.
-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 összeg-határig kamatmentes kölcsönnel támogatható a
kérelmező. Erről bizottság dönt.
-Gyermeknapon támogatást kapnak a helyi gyerekek, amelynek
összegét minden évben a Képviselő-testület határozza meg.
-Támogatja az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat javaslata
alapján helyi gyermekek táboroztatását.
-Támogatást kapnak a helyi gyermekek nyári úszásoktatásra is.
-Az önkormányzat vállalta, hogy jövedelemre tekintet nélkül szünidei
étkeztetést biztosít a rendszeres gyermeknevelési támogatásra jogosult gyermekeknek is.
--A tanévkezdés előtt az iskolába és óvodába járó gyermekek hivatalból pénztámogatást kapnak, amelynek összegét a testület határozta
meg.
-Ismét igénybe lehet venni Királyhegyesen a gyógyfürdő támogatást,
amennyiben orvosi rendelvényre veszik igénybe.
-A helyi 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.
-A karácsonyi ünnepek alkalmából a testület által meghatározott
összegű ajándékot és pénzbeli támogatást kapnak évek óta a helyi
gyerekek az általános iskolás korig bezárólag.
-A legidősebbek - 65 év felettiek - is a helyi rendelet alapján, jövedelmüktől függetlenül évek óta karácsonykor támogatást kapnak,
amelynek összegét a Képviselő-testület határozta meg 5.000.-Ft/fő öszszegben.
-Az újszülöttek támogatását – babakötvény – továbbra is folytatja az
önkormányzat, de már felemelt összeggel, 50 ezer forinttal.
- A gyermekek neveléséhez kapcsolódóan alkalmanként is kapható
támogatás, így például 2017. április 1-je óta a helyi általános iskolai
tagintézmény minden tanulójának ingyenesen biztosítja az önkormányzat a napi háromszori meleg étkeztetést szorgalmi idő alatt.
-Támogatási kérelmet lehet benyújtani Királyhegyes községben lévő
lakóépületek utcai homlokzata felújításához szociális alapon nyújtott
települési támogatásra a rendelet szerint.
-Tűzifa támogatásra támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat
és várhatóan az előző évekhez hasonlóan idén is lesz lehetőség a rászorulók támogatására.
- A helyi lakos és itt élő fiatal házasok, élettársak, akik 35 év alattiak, első lakásuk megszerzéséhez építés, vásárlás esetén maximum
200 ezer, felújítás esetén maximum 100 ezer Ft kamatmentes kölcsönt
vehetnek igénybe a vonatkozó helyi rendelet alapján.
-Helyi Civil egyesületek, szervezetek, egyházközösség anyagi támogatása kérelmük alapján szintén helyi rendeletben foglaltak szerint
történik.
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Fő támogatók: Szent Mihály Plébánia
Apátfalva, Dr Lázár János országgyűlési képviselő, miniszter, Királyhegyes Község Önkormányzata
Céges adományozók: Centon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft - Ménesi
Gábor,
Egyéni adományozók: Antal Ferenc és
neje, Bakai Jánosné, Bódi István János, Boros Gábor és neje, özv. Busa
Mihályné, Búvár Antalné, Csányi Istvánné, (Kis. u. 21.), Csikota Józsefné
Csikota Antal és neje, Csizmás Pálné,
Daróczi Andrásné, Englerné Buvár
Terézia, Farkas Beáta, özv. Farkas
Istvánné, Farkas Jánosné (Jókai u.),
Flóra József, Haizer Mária, Horváth
Lajos, Horváth Lajosné, Katona István és neje, Kerekes András, Kerekes Andrásné, Kerekes Csilla, Keresztúri István és neje, Keresztúri
Józsefné (Jókai u.) Kiss Gyula és neje, id. Kiss Ferenc és neje, (Kis u. 50.)
ifj. Kiss Ferenc (Kis u. 42.) Kiss
Ferenc (öcsi) és családja (Kis u. 32.)
Kiss József Györgyné (Jókai u. ), özv.
Kocsis Mátyásné, Kubinyi Józsefné,
Kurunczi Mihály és neje, Mátó Gergő, Mátó Imréné, Miklós Imre és neje
Miklós Sándorné, Német Róbert,
Kiss Krisztina, Somogyi Istvánné,
Suhajda Mihályné, Szabó Józsefné,
Tamasi Éva, özv. Vancsó Andrásné,
ifj. Varga János királyhegyesi lakosok. Dr. Búvár István és neje, mezőkovácsházi, Faragó Istvánné gyulai,
Kerekes Ildikó algyői, Olaszné Búvár
Margit budapesti, Keresztúri Józsefné apátfalvi lakosok, Balczó Barnabás,
Beke Ferenc és neje Bakai Anna, Dr.
Búvár Anna, Fazekas Imre, Dr. Farkas Józsa Márton, Felföldiné Bakai
Erzsébet, szegedi lakosok. Busa Mihály, Búvár Mihály, Galamb Istvánné, Szekeres Mária makói lakosok.
...és mindazok akik névtelenül
adományoztak a templom perselyébe
Hálás köszönettel!
Isten áldásával!

2017. augusztus 5-én (szombaton) 14:00 órai kezdettel a helyi Művelődési Házban Térségi Népzenei
Találkozót tartott a Hegyesi Dalkör. Résztvevő népdalkörök: Makóról Nefelejcs Népdalkör, Földeákról a Citerazenekar és Pávakör és a Földeáki Népdalkör, Dorozsmáról az Öreghegyi citerazenekar, Marosleléről az Őszirózsa Népdalkör, valamint Bárdos István és felesége citerások.

Hegyesi Dalkör az ifjúsági néptáncosokkal

Népzenei együttesek dalkörvezetői, közös ének

A rendezvényt, rendhagyó módon a házigazda
Hegyesi Dalkör köszöntőműsora nyitotta meg, akik
sárközi népdalcsokorral készültek erre az alkalomra.
A dalsort az együttes gyermektagjai - kibővítve az
ifjúsági tánccsoport néhány tagjával - zárták egy
verbunkkal és egy igazi friss csárdással, ami hatalmas sikert aratott a közönség körében. Ezután a
Dalkör tagjai köszöntötték Váli Jánosné Ágotát és
férjét János bácsit, akik alapító tagként 16 éve szolgálják az együttest. Megromlott egészségi állapotuk
miatt a továbbiakban kevésbé tudnak részt vállalni az
együttes felkészülésében.
Az Önkormányzat megbecsülése és tisztelete jeléül a
Hegyesi Dalkör részére, kimagasló tevékenységéért
„Királyhegyes községért” díjat és oklevelet adományozott, amelyet Horváth Lajos polgármester adott át
a velejáró 500 ezer Ft-os pénzutalvánnyal együtt.

A fent említett vendég népzenei együttesek pedig
számtalan régebbi és újabb kori népdalokkal,
színvonalas előadással örvendeztették meg a hálás
közönséget.
A nap további részében az együttesek részesei
lehettek más népek zenéjét, népi hagyományait
felvonultató Nemzetközi Fesztiválnak, ami feledhetetlen élményt nyújtott a zeneszerető közönségnek. Ezt követte egy közös vacsora, majd vidám
zenés, táncos mulatság, ahol a talp alá valót Miklós
Tamás helyi zenész szolgáltatta.
Köszönet a Hegyesi Dalkör tagjainak helytállásukért, áldozatos közösségi szerepvállalásukért. Köszönet Fülöp Boglárka néptánc oktató
közreműködéséért, tanítványainak a fellépésért,
valamint minden segítőnek a rendezvény sikeres
lebonyolításáért!

A házigazda Hegyesi Dalkör köszönetet mond elsősorban Királyhegyes Község
Önkormányzatának a megtisztelő és elismerő magas rangú kitüntetésért. Igyekszik
továbbra is rászolgálni erre megbecsülésre.
Köszönet anyagi támogatásukért:
a helyi Önkormányzatnak, Ménesi Gábor, Kispál Antal, Boros Gábor, Zsurzsucz Csaba,
Daróczi Gábor mezőgazdasági vállalkozóknak, Daróczi Gáborné, Kiss Gyuláné
kereskedőknek, Varga Viktornak és feleségének, Antal Ferencnek és feleségének,
Csikota Antalnak és feleségének, Flóra Józsefnek
valamint minden kedves vendégnek, akik belépőt vásároltak,
megtiszteltek érdeklődésükkel.
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Augusztus 5-én, községünk főterén Horváth Lajos
polgármester ismét sokszínű népviseletbe öltözött,
mindenféle nyelven beszélő külföldi vendégeket
köszönthetett az ötödik alkalommal megrendezésre
kerülő Nemzetközi Folklór Fesztiválon.. Az idén is
több százan voltak kíváncsiak a különleges kulturális
élményt nyújtó produkciókra, ...és most sem csalódtak.
Fellépő együttesek: Apulia's Ruvo Fúvószenekar –

A Baris Manco Városi Művelődési Központ Néptáncegyüttese Törökországból, Avcilar, Isztambul
városából érkezett. Avcılar Isztambul egyik kerülete,
a város európai oldalán. Az együttes 2002.-ben alakult. Magyarországon és e fesztiválon 6. alkalommal vesznek részt. Működésük során Spanyolországban, Portugáliában és Bulgáriában jártak. A
cso-port vezetői: Onur Gülin és Eyüp Uzunkaya

A Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei
kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási
hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „Nyári diákmunka elősegítése 2017.
elnevezéssel munka erőpiaci programot indított. A
program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti,
nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem
rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal. Önkormányzatunk
is élt ezzel a lehetőséggel és augusztus hónapban 4
középiskolás korú tanulót foglalkoztatott a Művelődési Házban és a Hivatalban.

Olaszországból. Az együttes 2013-ban alakult,
vezetője és igazgatója: Professor Giuseppe Caldarola. Saime Néptánc Együttes – Lettországból,
Daugavpils városból érkezett. A néptánccsoportot
2003-ban olyan emberek alapították, akik elhivatottságot és szeretetet éreztek a néptánc iránt. A
táncosok nem profi táncosok, civil szakmájuk
van. Strzecha im. Joli Rymszy Néptánc Együttes
Lengyelországból, Racibórz városból érkezett.
ami egy történelmi város, Dél-Lengyelországban.
Köszönet a fellépőknek és minden szervezőnek,
segítőnek akik hozzájárultak a nap sikeréhez!

„pihent elmék kacskaringós
útvesztőt vágnak a gyanútlan
látogatók próbatételére. És a
szabadulószobás játékkal még
növelik az izgalmakat”
Augusztus 9-én, a 4,5 km-es
kalandtúrán, Jani Bernadett
vezetésével 10 királyhegyesi
fiatal is próbára tette kitartását,
tájékozódó képességét.
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Az idei ősz több változást is hozott a helyben működő
általános iskolai tagintézmény életében:
-Kiss Goldina tanítónőtől, áthelyezés miatt el kellett, hogy
köszönjünk, így a 2017/18-as tanévben a nevelő-oktató
feladatokat két főállású tanító Kádárné Kovács Edit és
Englerné Buvár Terézia, valamint egy óraadó (az angol
nyelv oktatására) Gál Csilla tanárnő látja el. Hitoktató:
Jánosi Szabolcs plébános.
-A művészeti iskola az eddig megszokott rend szerint
működik. Pedagógusai: Perczel Tamás furulya, trombita,
Benkő Zoltán zongora, Fülöp Boglárka néptánc és Fehérné
Pásztor Katalin szolfézs órákat tart. A Művészeti Iskola
vezetője továbbra is Szilágyi Réka.
-Borkáné Dudás Mónika intézményvezető szorgalmazására, a nyári szünetben a helyi tagiskola épületének két
tantermében került sor tisztasági festésre.
-A helyben tanuló iskolások létszáma 16 fő. (5 elsős, 3
másodikos, 2 harmadikos és 6 negyedikes diák)

A tanév első tanítási napja
2017. szept. 1. (péntek), az
utolsó tanítási napja 2018. jún.
15. (péntek). A tanítási napok
száma 180.
Tanítási szünetek
Az őszi szünet: A szünet előtti
utolsó tanítási nap okt. 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap nov. 6. (hétfő).
A téli szünet: A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2017. dec.
22. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2018. jan. 3. (szerda)
A tavaszi szünet: A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2018.
március 28. (szerda), a szünet
utáni első tanítási nap 2018.
április 4. (szerda).

Királyhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
78/2017.(VIII.04.)

Öh. számú határozatával 6.000.-Ft/fő
összegű pénzbeli támogatást nyújtott
minden királyhegyesi lakos, iskolai
alsó és felső tagozatos tanu-lók,
valamint az óvodai nevelésben
részesülő gyermekek (szeptember 1én beíratottak) tanévkezdésének
támogatására. Összesen 71 gyermek részesült támogatásban. Az önkormányzat erre a célra 426.000.-Ftot biztosított az idei költségvetésében. A támogatást minden jogosult
megkapta, hogy a tanév kezdés terheit csökkentsük a gyermeket nevelő
családok számára.
Horváth Lajos polgármester

Rendhagyó módon a nyáron az iskolaépület adott otthont
ideiglenesen ovinknak a felújítások miatt. Az új tanévet 23
kisgyerekkel kezdjük, majd csatlakozik még 2 leendő ovis az
év folyamán. Kissné Katona Gabriella óvodapedagógusnak is
ovis lett a kislánya, visszatért az óvoda munkatársai közé. Krivánné Halasi Szilvia óvodapedagógustól elköszöntünk. Mint
minden év izgalmakkal indul, új gyerekek jötte, a nagyobbak
csoportokat lépnek. Vegyes csoportnál ez talán nem tűnik
ennyire szembe, de a gyerekek mindig várják, hogy a következő szintre léphessenek. A vegyes életkorú csoport a gyerek
számára sokkal természetesebb, megnyugtatóbb közeg. Dr.
Vekerdy Tamás gyermekszak-pszichológus tapasztalata:
„hogy a vegyes életkorú csoportokban a gyerekek jobban,
gyorsabban - és megalapozottabban! – fejlődnek. Azt viszont
tudni kell, hogy az óvoda feladata nem az, hogy a funkcióját
oly sokszor tévesen értelmező iskolára készítsen elő, hanem
az, hogy az óvodáskorú gyerek lehető legkedvezőbb - és ezáltal legfejlesztőbb - környezetét biztosítsa, sok szabad játékkal, spontán utánzási lehetőségekkel.” Mindezeket a fejlesztéseket, tevékenységeket, utánzási lehetőségeket és önfeledt
játékot biztosítjuk minden gyermek számára a mi kis ovinkban
is és ez által saját ütemében tud fejlődni minden kis gyerek.
Németh Angéla tagintézmény vezető
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Antal Emma
született: 2017.06.01.
szülei: Kurunczi Emese és ifj.Antal Ferenc

Keresztúry Csanád

született: 2017.08.15.
szülei: Suhajda Renáta és Keresztúry György
„Örömvirág vagy, kisbaba,
köszöntsön az öröm szava:
azé, ki jól imádkozott.
Pólyásgyerek, Isten hozott!

Farkas Rodrigó

született: 2017.08.16.
szülei: Albert Anita és Farkas Csaba

Varga Hanna. Fónád Zétény. Miklós Botond. Lakatos Tifani.
Herzsán Benett. Barta László. Horváth Levente. Bognár Ramón. Bognár Boglárka. Szabó Olivér. Budai Lívia. Szügyi Kevin. Német István. Filipkó Dávid. Bringye János. Fejes Róbert.
Szalma Blanka. Albert Maximilián. Kozma Kristóf. Halász
Bella. Szalma Nikol. Szabó Nóra. Haizer Róbert. Mandoki
Gergő.
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Az ember elvész egyedül,
De téged jóság vesz körül,
Gondoskodó, bölcs szeretet
Ez is meleg, pólyás gyerek!”

1.o. Fónád Dominik, Lakatos Vanessza, Máriás Ármin, Szalma Csenge, Vancsó Kinga 2.o. Suhajda Evelin, Német
Anasztázia, Varga Balázs, 3.o. Budai Dániel, Szabó Milán,
4.o. Ács Loretta, Dani Zsuzsi, Filipkó Kamilla, Miklós
Liliána, Süveg Adrián, Vancsó Regina

2017. szeptemberétől néptánc oktatás indul a helyi Művelődési
Házban. Ezzel szeretnénk az iskolai néptáncos tanítványoknak
biztosítani községünkben a folytatás lehetőségét, vagy bárki
érdeklődőnek a szabadidő tartalmas eltöltését.

A foglalkozásokat vasárnap délutánonként tartja Fülöp
Boglárka néptánc oktató.
Jelentkezni 6 éves kortól lehet, bármely korcsoportba, Fülöp
Boglárkánál, vagy Englerné Buvár Teréziánál szeptember 20-ig.

2017. szeptember 26-án (kedden) 16:00 órai
kezdettel a Helyi Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Pintér István tanár, történész, az első világháború hadtörténeti
kutatójának tollából jelent meg, fia szerkesztésében a Przemysl
erődrendszerének 1914-1915. évi három ostromáról szóló kötet. A szerző
apai nagyapja maga is, a galíciai erőd körüli harcokban esett orosz
hadifogságba egy évszázaddal ezelőtt.
Pintér István-Ifj. Pintér
István: Przemysl három
ostroma 1914-15-ben
Hódmezővásárhely, 2015.
Szerzői Kiadás.

A kötet azért is hiánypótló, mert a ’90-es évekig nem lehetett a témáról
beszélni, ilyen mélységben pedig ezt követően sem dolgozták fel átfogóan,
levéltári kutatással harcjelentések, hadparancsok tanulmányozásával az
erődrendszer ostromát

Helyi házi orvosi szolgálat telefonszáma: 62/ 287- 940
háziorvos: Busáné Dr. Dobó Magdolna 06 20 227 4274
Orvosi ügyelet: 06 62/ 433-104 hétköznap: 16:00-08:00 óráig
szombat és munkaszüneti napon: 0-24:00 óráig
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
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