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„Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.”

Április hónapban községünk közterületein megkezdődtek a parkgondozási munkálatok is. A főtéren, a háborús emlékműnél és a temetőben közel 1.000 db virágpalánta került kiültetésre. A főteret 15 db
új faláda díszíti. Ezekbe díszfák – japán fűz – és egy nyári virágok
kerültek. A kis fák kb. 1,5 m magasak lesznek. A főtéri kőládák a
temetőbe az új járda mellé lettek kihelyezve, amikbe az oda illő
muskátlit és dísznövényeket ültettek. A temetővel szemben a Jókai
utca sarkán park került kialakításra. Az említett utca két oldalára
még tavaly ősszel 120 db gömbszivarfát és jegenye szilt, valamint
díszítésül borostyán és illatos lonc
Királyhegyes Község Önkormányzata 2017. április 1-je
telepítését végezték el a közóta a helyi általános iskolai tagintézmény minden
munka program keretében foglalkoztatottak.
Az önkormányzat
tanulójának ingyenesen biztosítja a napi háromszori
dolgozói kiemelt figyelemmel
meleg étkeztetést szorgalmi idő alatt. A királyhegyesi
gondozzák és locsolják a tavaly
tagintézménybe járó 23 tanuló közül összesen 7 tanulót
kiültetett fiatal fákat, csemetéket.
(azaz közel harmadát) érint ez a rendelkezés. Az idei
Ahol esetleg nem hajtott ki, ott
költségvetésből 500 000 Ft-ot különített el erre a célra
pótolni fogják. A fásítási program
az Önkormányzat. A szülők köszönettel és egyetértéssel
ez év őszén újabb utcák bevonásával folytatódik. Kérjük a
nyugtázták a támogatás kiterjesztéséről szóló döntést.
helyi lakosokat is, hogy vigyázHorváth Lajos polgármester
zanak rájuk!
Horváth Lajos polgármester

2017. április 27-i ülés anyaga
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 27. napján soros
ülést tartott.
- A testület elfogadta a polgármester tájékoztatósát.
- A Képviselő-testület módosította az áprilisi munkatervét és a zárszámadást későbbre halasztotta. A
zárszámadásra májusban kerül sor.
- A testület megtárgyalta és elfogadta a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. évi tájékoztatóját.
- A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy
2017-ben 1.500.000.-Ft-ot különít el a lakóházak
utcai homlokzata felújításának támogatására.
- Meghatározta a testület azt is, hogy ebben az évben
a Jókai utca temető és főtér közti szakaszán lévő
ingatlanok felújítását támogatja, és ha a keret még
lehetővé teszi a Jókai utca másik szakaszának ingatlanaira is adható támogatás.
- Meghatározta a testület, hogy ez évben is ad gyermeknapra 500 Ft/fő támogatást (hamburgerjegyet)
minden itt lakó 14 év alatti gyermek részére. Ez
évben 90 gyermek részesül támogatásban.
- Módosította a testület az korábban elfogadott 2016.
évi összesített közbeszerzési tervét, annak érdekében,
hogy a már elnyert és a közel jövőben realizálódó
támogatásokból induló fejlesztések közbeszerzési
eljárását elindíthassa. Ehhez kapcsolódóan elfogadta a
testület az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát
is. Felhatalmazta a testület a polgármester arra is,
hogy dr. Herczeg Ágnes Anna közbeszerzési tanácsadóval megbízási szerződést kössön a szaktanácsadói
feladatok ellátására.

A tagok immáron 25 éve dolgoznak azon, hogy
rend és fegyelem legyen a településen. Munkájukat
a Belügyminisztérium és a helyi önkormányzat is
elismerte. A 28 fős gárda azért vállalja önkéntesen
a polgárőrködést, hogy a településükért tegyenek.
A tagok a Belügyminisztériumtól emléklapot kaptak, Horváth Lajos polgármestertől pedig ajándékot és pénzjutalmat vehettek át.
2017. március 30.
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 30. napján rendkívüli
ülést tartott.

- A testület döntött arról, hogy a Királyhegyes
belterület 300 hrsz önkormányzati tulajdonú út
melletti sávot az új antennatornyot építő vállalkozásnak, a torony villamos energia vezeték lefektetésére.
- Elfogadta a testület az önkormányzat 2016. évi
összesített közbeszerzési tervét.
- Elfogadta a testület a DAREH Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
- Meghatározta a Képviselő-testület a szociális
alapellátások térítési díját.
- Határozatot hozott a testület arról, hogy 2016.
április 1. napjától a helyi alsó tagozatos általános
iskolában minden gyermek részére biztosítja az
ingyenes étkezést. Ez jelenleg 7 tanulót érint. Éves
szinten az önkormányzat által ehhez biztosított
támogatás 500.000.-Ft.
- Felhatalmazta a testület a polgármestert arra,
hogy a lakóházakra házszámtáblákra szerezzen be
árajánlatot.
- Rendeletet alkotott a Képviselő-testület arról,
hogy támogatást biztosít a helyi lakos és itt élő
lakóház tulajdonosoknak a lakóházuk utcai homlokzatának felújításához.
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Királyhegyes Község Polgármestere a 3/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet alapján a
lakóingatlanok homlokzata felújításának támogatására vonatkozóan az alábbi tájékoztatót teszi
közzé:
Támogatási kérelmet lehet benyújtani Királyhegyes községben lévő lakóépületek utcai homlokzata felújításához szociális alapon nyújtott települési támogatásra az alábbi építési munkanemek
köré-ben:
a) a tetőzet utca fronti homlokzati részét érintő felújítása
b) az utcai homlokzat falusi településképbe illeszkedő felújítása, helyreállítása, festése
c) az utcai homlokzati nyílászárók és kapuzatok felújítása, indokolt esetben cseréje
d) az utcai részt érintő utólagos vízszigetelési munkák.
A Képviselő-testület /2017.(IV.27.)Öh számú határozata szerint 2017. évben támogatás az alábbi útcákban lévő ingatlanokra igényelhető:
Elsődleges: Jókai utca első szakasza (páratlan oldal:1-25, páros oldal: 2-36)
Amennyiben a támogatási keret még lehetővé teszi: Jókai utca második szakasza (páratlan
oldal:31-79, páros oldal: 40-100)
Támogatás iránti kérelmet nyújthat be az ingatlantulajdonos magánszemély, aki Királyhegyes településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él és a tulajdonában van a felújítással
érintett lakóingatlan, illetve e rendelet hatályba lépését megelőző 10 évben erre a célra önkormányzati
támogatást nem vett igénybe.
Szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a 80.000.-Ft összeget.
A benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a rendelet 1. számú mellékletében szereplő pályázati adatlapot
b) építési engedély köteles munka esetén jogerős építési engedélyt és engedélyezési tervdokumentációt
c) nem építési engedély köteles munka esetén a nem pályázó társtulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát
d) a munkálatokhoz tartozó tételes költségvetést
e) a homlokzat felújítást követő kinézetének leírását
e) az épület állapotát részletesen bemutató fényképeket.
A támogatási kérelmet a polgármesternek címezve az önkormányzati hivatal királyhegyesi kirendeltségén kell benyújtani.
A kérelmet 2017. június 30. napjáig lehet benyújtani.
A benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Településfejlesztési és Szociális Bizottság dönt a támogatás mértékéről.
Nem nyújthat be támogatási kérelmet az, akinek az önkormányzattal szemben bármilyen fizetési hátraléka van!
A támogatás formája és mértéke:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatási összeg nem lehet több, mint az
utcai homlokzatot érintő felújítási munkálatok tételes költségvetés szerinti összegének 80 % - a, de
maximum 500.000 Ft.
Egy épületre 10 éven belül csak egy alkalommal lehet támogatást kérni. A támogatás mértékéről és
kifizetésének módjáról az önkormányzat és a támogatott megállapodást kötnek.
Az önkormányzat a megállapodásban rögzített összegű támogatást szakértő javaslatára a támogatott
munkákról szóló számlák bemutatása után fizeti ki támogatottnak. A kifizetés engedélyezéséről a
Településfejlesztési és Szociális Bizottság külön határozattal dönt.
Horváth Lajos polgármester
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Új, nagyobb és korszerűbb
fóliasátor felszerelését végzik
napjainkban a közfoglalkoztatásban résztvevők a Felszabadulás utcai mintakertészetben.
A két fóliasátorban zöldségtermesztés, valamint dísznövények és virágok nevelése,
szabad területen földi eper,
burgonya, fokhagyma, vöröshagyma és egyéb zöldségek
termesztése. A megtermelt
zöldségek és gyümölcsök továbbra is a helyi közintézményekben tanulók egészséges
táplálkozását segítik, a fennmaradó mennyiség pedig a
szociálisan rászorulók részére kerül kiosztásra.

Köszönetet mondunk!
özv. Vancsó Andrásnénak
(szül.:Tóth L Katalin,
lakcím: Királyhegyes,
Jókai utca. 6.sz),
hogy a királyhegyesi Tájháznak
felajánlott 1 db kézi szőlőprés adományával,
valamint,
Kiss Ferencnek
(lakcím: Királyhegyes,
Kis utca 42. sz.)
6 db gyékény kosár és 2 db I. Világháború idejéből származó falikép felajánlásával tovább gyarapították helyi gyűjteményünket.
Kedves királyhegyesi lakosok!
Amennyiben még nem rendelkeztek
SZJA 1%-nak felajánlásáról, az
Együtt Közösen Királyhegyesért
egyesület nagy köszönettel fogadja
támogatásukat.
Horváth Lajosné elnök
ADÓSZÁM: 18467406106

2017. április 13-án, szombaton délután Tavaszváró
Kreatív foglalkozásra vártuk az alkotni szerető olvasóinkat. Anyukák, gyermekeikkel, barátaikkal, kistestvérükkel
érkeztek a családi kézműves délutánra a könyvtárba.
Nagy örömünkre 20 gyermek vett részt a foglalkozáson,
néhány szülő is kedvet kapott, és segített nekünk. Az
elkészíthető húsvéti lakásdíszekben a tavasz jellemző
virágai elevenedtek meg. Vágtunk, ragasztottunk, terveztünk, ablakot díszítettünk közösen. Nagyon kellemesen
telt a délután. Köszönet a szakmai anyagokért a Somogyikönyvtárnak!
Beke Katalin könyvtáros.
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2017. április 22-én (szombaton) a
Hegyesi Dalkör Földeákon vendégszerepelt a Bazsarózsa Nóta és Népdalkör meghívására. Az együttes
nagy gondot fordít az utánpótlásra, a
fiatalabb korosztály népzene iránti
szeretetének kialakítására. Ez alkalommal a gyerekek külön szóló éneklésre, furulya, és egy különleges népi
hangszer, a körtemuzsika megszólaltatására is vállalkoztak nagy sikerrel.
Az együttes vezetője Horváth
Lajosné.
A Csongrád Megyei Önkormányzat a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív program keretén belül a
Föld napja alkalmából 60 településnek ajándékozott fát.
Királyhegyesen az óvodában is helyet kapott egy facsemete, egy rezgőfa A klímastratégia kidolgozásához
kapcsolódóan lakossági figyelemfelkeltő a megyei önkormányzat felhívása, mert ilyen módon is felkérik a lakosságot
a környezetvédelmére, ezért is csatlakoztunk a Föld-napi
programhoz, amely által településünkön is ültettünk el egy
fát közösen, kis ünnepség keretén belül. Április 26-án
délelőtt az óvoda udvarában Horváth Lajos polgármester
úrral, aki aktív résztvevője volt a facsemete helyének
kiásásában, az óvodás és iskolás gyerekekkel, tanítóikkal,
érdeklődő szülőkkel, nagyszülőkkel, segítő közmunkásokkal és vendégekkel közösen ültethettük el a facsemetét.
Az iskolások hangszereikkel kísérték a közös éneklést. A
facsemete helyére került eközben, példaértékként a jövő
nemzedékének. A kicsikkel közösen megfogadtuk, hogy
vigyázunk erre a fára is, öntözni, gondozni fogjuk.
Németh Angéla tagóvoda vezető

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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Április utolsó napjaiban megkezdődtek a Főtéren, a Római Katolikus
Templom tornyának felújítási munkálatai. Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek járműveikkel a körforgalmú
úton és a templom előtti téren.
A munkálatok ideje alatt a gyalogos
közlekedés a Községháza előtti park
járdáin ajánlatos!

Tisztelet olvasók! A Krónika újság
múlt havi számában sajnálatos
módon név elírás történt, amiért
elnézést kérünk.
Helyesen:
2017. január 1-től, az állami intézményfenntartás átalakításával,
iskolánk a Klebelsberg Központ
Hódmezővásárhelyi Tankerületi
Központ fenntartása alá került.
Vezetője: Balázs József
Hódmezővásárhely, Makó, Csongrád, és
Szentes eddigi tankerületeinek, összesen
27 intézménye került a központhoz.

A Makói Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetője, így
iskolánké is, továbbra is
Borkáné Dudás Mónika

A Makói Általános Iskola Művészeti Tagintézményének
vezetője, Szilágyi Réka szervezésével és műsorvezetésével 2017. március 23-án, csütörtökön 15 órai kezdettel
nagy sikerű Tavaszi Művészeti Gála előadást tartottak az
Intézményegység Királyhegyesi telephelyének hangszeres és
néptáncos növendékei.
Felkészítők: Fülöp Boglárka, Benkő Zoltán, Perczel Tamás

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: Budai Dániel, Dani
Zsuzsanna, Miklós Liliána, Süveg Adrián, Vancsó
Regina, Máriás Márió, Méreg Róbert, Boros Zsombor,
Haizer Míra, és Horváth Viktor furulyán, Esser Balázs
trombitán, Tóth Molli Boglárka, és Szabó Milán zongorán. A gyerekek számára példaértékű volt, hogy a művésztanárok is felléptek tanítványaikkal.
Befejezésként Fülöp Boglárka néptánc oktató helyi
óvodai és iskolai néptánc- csoportjai léptek fel. Sárközi
Néptánc összeállításukkal hatalmas sikert arattak, mind
szakmai, mind a közönség körében. A rendezvényen
részt vett Borkáné Dudás Mónika, a Makói Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője
és Horváth Lajos polgármester is, aki nagyra értékelte a
felkészítők és a gyerekek munkáját. Gratulálunk!

Budai Dániel és Szabó Milán
2. osztályos tanulókra
2017. április 12-én, (a tavaszi szünet
első napján) matematika versenyen
vettek részt a Kertvárosi Iskolában.
Makó, Kiszombor, Pitvaros, Földeák,
Királyhegyes legjobb másodikosai
között a középmezőnyben végeztek.
Gratulálunk! További sikereket!
6

+

Kisbaba, kis pólyásgyerek,
isten hozott, köszöntelek.
Elhagytad az
anyaméhet,
kezdődik az emberélet.
Az ember elvész egyedül,
De téged jóság vesz
körül,
Gondoskodó, bölcs
szeretet
Ez is meleg, pólyás
gyerek!
Majd megszokod a
levegőt,

Bringye Mátyás
született: 2017. április 7.
szülei: Antal Bernadett és
Bringye János

A királyhegyesi óvodások
szeretettel meghívják a község
lakosait

2017. május 27-én, szombaton
09:00 órakor kezdődő

Örömvirág-csöppség,
örülj!
Végtelenből nyíló
szemed
Tanulja a szülő szemet
Eddig miden óvott,
védett
Kezdődik a szabad élet..
Örömvirág vagy,
kisbaba,
köszöntsön az öröm
szava:
azé, ki jól imádkozott.
Pólyásgyerek, Isten
hozott!
.
Kedves királyhegyesi lakosok!

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

ADÓSZÁM: 18458219-1-06

a helyi művelődési házba

Helyi házi orvosi szolgálat:
Telefonszáma: 62/ 287- 940
háziorvos:
Busáné Dr. Dobó Magdolna
06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 474-374

Királyhegyes község
Búcsúja a hagyomány
szerint
május első vasárnapján,
az idén
május 7-én lesz.

Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105
Területi: 510-740
Rendőrség: 107
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Kedves gyerekek! Királyhegyes Község Önkormányzata szeretettel meghív
Benneteket és Szüleiteket gyermeknapi rendezvényünkre!
PROGRAMOK:
08:00-08:45 óra: Aszfaltrajz verseny az addigra felújított Dózsa György utcán
(ezzel egyben fel is avatjuk a régen várt útszakaszt)
09:00-09:30 óra: Ünnepélyes megnyitó - eredményhirdetés
Köszöntőt mond Horváth Lajos polgármester

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

Korcsoportok:
1.) óvodás,
2.) alsó tagozatos,
3.) felső tagozatos
iskolások.

Értékes díjak:
- ugróbotok
- gördeszkák,
- Hello-Kittis fejvédő
- bőrfoci
- gumilabdák , stb.

Jelentkezési határidő: 2017. május 19. (péntek) Jelentkezni lehet: óvó néniknél, tanító néniknél.
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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