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"Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be,
boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!"
Jégvirág költözzön mindegyik ablakba,
gőzölgő kalácsból jusson az asztalra.
Legyen sok ajándék - szívemből kívánom -,
s hogy gazdagon, örömökben teljen a Karácsony!"
Királyhegyes Község Önkormányzatának képviselő-testülete
nevében a község minden lakójának békés és boldog karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag új évet kívánok!
Horváth Lajos polgármester

December 19-én 15 órakor kezdődött az idei
falukarácsonyi
ünnepségünk a helyi
Művelődési Házban.
Elsőként,
Babakötvénnyel és emléklappal köszöntötte Horváth Lajos polgármester az októberi falurendezvény óta született Szalma Nikol Natáliát és szüleit. Majd
néptánc bemutatóval
folytatódott a rendezveny. Kálmán Luca
oktató alig néhány hónapja vette át óvodánkban, iskolánkban
a néptánc oktatást már
is nagy sikert arattak.

Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos
műsora következett Németh Angéla összeállításában, Krivánné
Halasi Szilvia óvónő és
Görbéné Ménesi Mária
dajka segítségével.
Az iskolások műsorát
Szabó Hunor (3.o.) és
Esser Balázs (2.o.) furulyaszólója
nyitotta
meg Perczel Tamás felkészítésével. A műsort
összeállította Englerné
Buvár Terézia, a felkéIskolások, óvodások együtt énekelnek a színpadon – szítésben segítette: Berszívmelengető érzés volt!
celi Zsoltné és Kádárné
Királyhegyes Község Önkormányzata a falukarácso- Kovács Edit tanítónők.
nyi ünnepségen a 0-14 éves korú gyermeknek, mint Hangtechnika: Kovács
minden évben, ajándék csomaggal kedveskedett.
Péter és Miklós Ádám.
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jától történő működését, mivel Királyhegyes
Önkormányzata a hivatali feladatokat ehhez a
hivatalhoz való csatlakozással látja el a jövőben.
A feladat ellátása a megszokott módon, ugyanazokkal a munkatársakkal történik január 1.
napja után is.

2014. november 27.-i soros, nyílt ülés napi rendi pontjai:
- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos
polgármester polgármesteri tájékoztatóját.
- A testület közmeghallgatás keretében tárgyalta
az ez évi adóbevételek és átengedett bevételek
alakulását. A testület elfogadta a tájékoztatót,
megköszönte a helyi adóhatóság eredményes munkáját és úgy foglalt állást, hogy a meglévő helyi
adókat nem emeli, új adót pedig nem vezet be.
- Határozat született arról, hogy az önkormányzat
50.000.-Ft-tal támogatja a helyi Nyugdíjas Egyesület működését.
- A testület módosította több kistérségi társulás
megállapodását, amiatt, hogy az önkormányzati
választásokon Magyarcsanád és Apátfalva
polgármesterének személye megváltozott.
- Döntött arról a testület, hogy az idén is 1.200.Ft/fő összegű ajándékcsomagot kapnak a 14. év
alatti helyi lakos gyerekek a falukarácsonyi ünnepségen.
- Határozatot fogadtak el arról, hogy 2015. évben
a belső ellenőrzési feladatokat továbbra is a makói
székhelyű Makói Kistérségi Többcélú Társulás
keretei között látja el az önkormányzat, amely
ingyenes lesz.
- Szándéknyilatkozat került elfogadásra arról,
hogy Királyhegyes Önkormányzata a már működő
Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatalhoz
csatlakozik és a hivatal működését így biztosítja.
- Zárt ülésen bírálta el a testület a 2015. évi
BURSA pályázatra benyújtott pályázatokat. Öszszesen két pályázat volt, a testület mindkét
pályázót
- a maximális összegű, 5.000.-Ft/fő/hó
összegű támogatásban részesítette.

2014. december 18.-i soros, nyílt ülés
napi rendi pontjai:
- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos
polgármester polgármesteri tájékoztatóját.
- A testület megtárgyalta az egészségügyi ellátásról szóló háziorvosi tájékoztatót. A Képviselőtestület megköszönte Busáné dr. Dobó Magdolna háziorvosnak a kimagaslóan végzett munkáját. Ugyanekkor tárgyalta a testület a helyi védőnő tájékoztatóját is és szintén köszönetét fejezte
ki Szűcs Ildikó védőnőnek is az ez évi munkájáért.
- Elfogadta a testület a Királyhegyesért Közalapítvány tájékoztatóját is az ez évi tevékenységéről. Fél éves munkatervet fogadott el a testület a
Képviselő-testület jövő évi tevékenységével kapcsolatosan.
- Rendeletet fogadtak el az átmeneti gazdálkodásról, a jövő évi gazdálkodás zavartalan kezdése érdekében. Elfogadásra került a 2015. évi
belső ellenőrzési terv is. Elfogadta a testület a
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. társasági szerződésének módosítását.
- Döntött a polgármester jutalmazásáról.
- Szándéknyilatkozatot fogadott el a testület arról, hogy csatlakozik önkormányzatunk a TiszaMaros Vidéke Jövőjéért Egyesülethez.
- A helyi egyházközség támogatására az idén is
50.000.-Ft-ot állapított meg a testület.
Benákné Bárdi Ilona jegyző

2014. december 4.-i rendkívüli ülés napi
rendi pontjai:

Királyhegyes Község Önkormányzata
2014. december 19.-én 16:30 órai kezdettel
karácsonyi ünnepség keretében köszönte
meg a községünkben dolgozó intézményi,
hivatali és civil szervezetek képviselőinek,
valamint 2014. december 23.-án a
közfoglalkoztatottak egész éves munkáját.

- A Képviselő-testület határozatban mondta ki,
hogy a DAREH-be (Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer) Horváth Lajos polgármestert delegálja az önkormányzat képviseletében.
- Ezen az ülésen egyeztette a testület Kovács
Sándor Csanádpalota város polgármesterével és
Dr. Barna Angéla jegyzővel a Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. január 1. nap-

Köszönetet mondunk Bárdos Antalnak
fenyőfa felajánlásáért!
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Királyhegyes Község Önkormányzata a
Belügyminisztérium pályázatára sikeresen
pályázott és minden eddiginél több tűzifa
támogatást nyert az idén. Összesen 42 m3
fát sikerült beszerezni, amelynek csak a
szállítási költségét kellett kifizetni önkormányzatunknak. A támogatás kiosztását az erre vonatkozó helyi rendeletünk
alapján a Településfejlesztési és Szociális
Bizottság december 15-én elvégezte és 81
fő részére állapított meg személyenként
több mint fél köbméter tűzifát. A helyi
közmunkások valamint a támogatottak
közreműködésével egy nap alatt sikerült
kiszállítani mindenkihez a kapott támogatást, így karácsonyra minden tűzifa
támogatás eljutott a támogatottakhoz.
Horváth Lajos polgármester

A Háziorvosi szolgálat vezetője Dr Dobó Magdolna 2014. december 18-i képviselő-testületi ülésen
számolt be 2014. évi tevékenységükről: A beszámolási időszakban a szolgálathoz tartozó betegek száma
823 fő,a tavalyi betegszámhoz viszonyítva lényeges változás nem történt. A rendelés időpontja
változatlan. A betegek ellátása folyamatos, érkezési sorrendben történik, kivételt képeznek a csecsemők
és kisgyermekek. A rendelés menetét csak indokolt esetben, sürgős híváskor szakítjuk meg.
Rendszeresek a napi beteglátogatások a krónikus betegeknél, mely mindig a betegekkel előre egyeztetett
időpontban, havi rendszerességgel történik. Központi utasításra a laboratóriumi vizsgálatok, vérvételek
gyakorisága 6 hétre növekedett. Ezen kívül ami változást jelent, hogy most már csak a véralvadásgátló
gyógyszert szedő betegek vérvétele történhet meg, illetve nagyon indokolt esetben ágyban fekvő
betegnél a teljes nagylabor levétele. Ez sajnos nem kedvező a betegek számára, de az intézkedést
kénytelenek vagyunk betartani. A levett vizsgálati anyag laborba szállításáról Horváth Lajos polgármester gondoskodik, elfoglaltsága esetén Antal Ferencné nyújt segítséget.
Továbbra is fontos feladatnak tartjuk a prevenciót. Ezért ebben az évben is megrendeztük a
szokásossá vált egészségnapjainkat. Minden vizsgálaton sok volt a résztvevők száma, az előbbi évekhez
viszonyítva növekedés volt tapasztalható. A szűrőnapok lebonyolításához anyagi segítséget legnagyobb
részt a helyi Önkormányzattól illetve az EKKE civil szervezet, Pillér Takarékszövetkezet, Herzsán
Jánosné, Borosné Szalma Brigitta, Fekete Ágnes, Kiss Gyuláné, Daróczi Gáborné nyújtottak segítséget.
Rendelőnk csatlakozott az ÁNTSZ által meghirdetett vastagbélrák szűrési programhoz, melynek
lebonyolítása 2015. január- február hónap folyamán fog megtörténni. Az ÁNTSZ által kiválasztott és
kiértesített betegek vehetnek csak részt a programban.
2015. január 1-től a Gyermek Szakorvosi Szolgálat megszűnik, de megpróbálunk időnként szakorvosi
segítséget továbbra is igénybe venni.
A királyhegyesi védőnői körzethez tartozó települések: Királyhegyes, Csikóspuszta, Makó-Rákos,
Bogárzó. A védői szolgálatot továbbra is Szűcs Ildikó látja el. Gondozottjainak köre: 50 fő.
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Az „Együtt Közösen Királyhegyesért” Egyesület (EKKE) 14 évvel
ezelőtt, 2000. január 28-án alakult
meg 25 helyi házaspár részvételével. Fő tevékenységi körük: elsősorban közösségi családi rendezvények, országjáró kirándulások,
színházlátogatások szervezése, a
helyi kulturális rendezvények szervezésében, lebonyolításában való
részvétel, hagyományőrzés. Az egyesület a község fiatalabb házaspárjainak és a középkorosztály kulturális, szórakozási igényeit igyekszik megcélozni és kielégíteni, külön figyelmet fordítva a kisgyerA tréfás vetélkedő feladványai több, szép szál „ legénynek” is
mekes szülők érdekeire is.
feladta a leckét.
Az Egyesület 2014. december 6-án, Vacsora előtt tréfás, játékos családi vetélkedőre hívták meg a jeszombaton 18:00 órai kezdettel tar- lenlevőket Suhajdáné Nagy Ildikó, Kávai Anikó és Zsurzsuczné
totta évadzáró taggyűlését. Horváth Horváth Gabriella. Hét felnőtt és egy gyerekcsapat mérte össze
Lajosné, az Egyesület elnöke beve- ügyességét, tudását. Pillanatok alatt eluralkodott a versenyszelzetőjében összefoglalta az elmúlt év lem, s a felnőttekből ismét gyerekek lettek.
legfontosabb eseményeit. Ezután az A szervezők még egy igazi Mikulásról is gondoskodtak a szüelnök-asszony az Egyesület pénzügyi lőkkel együtt vetélkedő gyermekek számára. A birka és marha
helyzetét ismertette, a közeljövő pörköltes vacsorát szerencsére most sem tudta elrontani
terveit, pályázati források lehetősé- Zsurzsucz Csaba, így elfogyasztásához nagy étvággyal fogott a
geit. 13 új tag felvételére került sor, csapat. Vacsora után Miklós Tamás zenész fokozta az éjfélig
így az Egyesület taglétszáma 72 főre tartó a remek mulatságot..
bővült.

Óriási sikert aratott, a „ meglepetés együttes” a
Z’zi Lavor, akinek frontembere maga a polgármester, Horváth Lajos volt. Csak így tovább!

A páros versenyek is sok derültségre adtak okot.
Élményekben gazdag, tartalmas programjaival egyre népszerűbb az EKKE.
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A helyi Nyugdíjas Egyesület 2014. december 18-án rendezte meg tagjai számára a hagyományos
karácsonyi ünnepségét a művelődési házban Az ünnepséget Tamasi Antal, az egyesület vezetője nyitotta
meg, aki elsőként köszöntötte a meghívott vendégeket, és az egyesület tagjait. Az elnök úr néhány
mondatban méltatta a karácsony jelentőségét, kiemelve az idős egyedül állók részére nyújtott közösségi
érzés, a segítség nyújtás és az egymásra figyelés fontosságát. Befejezésül mindenkinek eredményekben
gazdag, boldog új évet kívánt. Ezt követően a helyi iskolások karácsonyi ünnepi műsorát tekintették meg,
akik sok mosolyt, és meghitt könnyeket csaltak az idős emberek arcára. A műsor után a
hagyományokhoz híven az egyesület megajándékozta tagjait és támogatóit egy-egy csomaggal.
Sok-sok programunk közül az idén a nagyszülős
napot szeretném megemlíteni, ahol egy hatalmas
adventi koszorút készítettünk szalmából. Több
olyan embertől is kaptunk segítséget a faluból, aki
nem a gyerekeknek a nagyszülei, de az ötlet
felvetésekor azonnal segítséget ígért és adott. A
koszorú alapja szalmabála, a díszítés pedig vízhatlan anyagok. Tatákkal és lelkes segítőkkel a
kinti munkálatokat végeztük, a mamik és a gyerekek pedig a benti előkészületeket folytatták. A
hozott finom sütik is elfogyasztásra kerültek. A
végén a feldíszített koszorú mellett énekeltünk és
örültünk munkánknak. Köszönjük a sok dolgos és
szorgalmas kezet a készítésben! Ez mindenki koszorúja kis falunkban, aki szeretné megtekinteni,
látogasson el az ovihoz.
Németh Angéla óvodai tagintézmény vezető
„Hegyesi Tudorkák” csapata. A „Karácsonyra
várva” című vetélkedő főként irodalmi és
képzőművészeti tudást, ügyességet kívánt versenyzőitől. A csapat tagjai: Mészáros Maja 4.o.,
Zsurzsucz Boglárka 3.o., Dékány Dóra 3.o., Szabó
Hunor 3.o., Stranszky Petra 4.o. tanulók. Patronáló, felkészítő tanító Englerné Buvár Terézia.
Haizer Mira 2.o. tanuló a
Makói Iskola különdíjasaként jutott tovább a városi és térségi Mesemondó
versenyre, ahol kiváló teljesítményéért emléklapot kaOrszágos műveltségi levelező versenyen 2. helye- pott. Felkészítője: Berceli
Zsoltné. Gratulálunk!
zést ért el a helyi általános iskolai tagintézmény
A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Királyhegyesi Tagintézménye
köszönetet mond támogatóinak, akik ez évben is segítették az iskola működését,
programjainak megvalósítását. Egyúttal kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván:
Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető
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2014. október 20-án a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszernek (KSZR) köszönhetően - melynek tagja a királyhegyesi
könyvtár is – a helyi Művelődési Házban
fellépett a Péter&Pán együttes, akiknek céljuk,
hogy két akusztikus gitár és két énekhang
segítségével, minden egyéb kellék, díszlet,
jelmez mellõzésével - ..ami nincs ott azt majd
"odazenélik" – szórakoztassanak. Mindez
sikerült nálunk is, hiszen mind az óvodás, mind
az iskolás gyerekek nagyon élvezték a
műsorukat, melyben megtapasztalhatták, hogy
az élő zenének "nincs párja" a világon.
November 4-én a Somogyi könyvtár segítségével a szegedi Vadasparkból látogattak el
a királyhegyesi Művelődési Házba, hogy tanulóink egy kicsit közelebbről is megismerkedhessenek az állatokkal. Néhányat:
teknősbékát, csótányt, és kígyót meg is simogathattak az előadás végén. Úgy véljük,
hogy kicsik és nagyon egyaránt örültek a
meglepetésnek.
December 20-án (vasárnap) 14:00 órától a
helyi Művelődési Ház Könyvtárában Adventi
kézműves foglalkozáson vehettek részt az
érdeklődő gyermekek. Beke Katalin könyvtáros vezetésével sok szép karácsonyi dísz
elkészítésére került sor ezen a hangulatos délutánon.

Németh Róbert határrendész tartott rendhagyó
foglalkozást a helyi tagintézményi óvodában a
helyes közlekedésről, a szabályok betartásának
fontosságáról. Róbert színezőkkel, számítógépes bemutatókkal igyekezett szemléletessé
tenni előadását. Ez alatt a gyerekek a meglévő
ismereteiket is elmondhatták, és a legtöbb
kérdésre válaszolni is tudtak. Nagy érdeklődéssel figyelték az „óvóbácsit”
A mostani ismertető mellett az óvoda vezetősége, a hétköznapokban, az intézmény nevelési programjában is kiemelt helyen kezelik a
helyes közlekedésre való nevelést. A szakemberek szerint már gyermekkorban fontos
megismertetni a szabályokat a gyerekkel.
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„Szeretettel köszöntelek te édes kicsi
csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény, életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga!”

Szalma Nikol Natália
született: 2014.11.17.
szülei: Pál Barbara és Szalma Norbert

A Tudásklaszter Nonprofit Kft. TÁMOP
1.4.3-12/1-2012-0072 számú projektje
keretében zöldség-gyümölcs feldolgozó képzés indult augusztus elején. Az
OKJ-s tanfolyamot 15 helyi és makói
hölgy kezdte el, akik október végén
sikeres vizsgát tettek. A projekt keretében lehetőségünk nyílt 5 hölgy foglalkoztatására, akik november 1-től elkezdték a munkavégzést a Kis utcában
felújított, eredeti hangulatát megőrzött
üzemben és a hozzá tartozó, szépen
fejlődő kertben.
Csernus Anikó

Az M43-as autópálya nyomvonalának építése
szinte teljesen átalakította a térség megszokott
látképét. A kápolnai leágazásnál december
elsején átadták a forgalomnak a Királyhegyes
felé vezető út felüljáróját, valamint az előtte és
utána kiépített körforgalmi utat. A csomópontban elhelyezett információs táblák nem
mindig egyértelműek az erre közlekedő idegeneknek, így gyakran találkozhatunk utcáinkon
eltévedt kamionokkal, külföldi autókkal, ami
fokozott figyelmet követel lakosainktól. A Makót
és az országhatárt összekötő 23,1 kilométeres
szakaszt a tervek szerint 2015. nyarán adják át.
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A királyhegyesi óvodai tagintézmény
nevelő-testülete és szülői
munkaközössége tisztelettel meghívja
községünk lakóit a

2015. február 14.-én,
19:00 órai kezdettel
megrendezésre kerülő

A Hegyesi Dalkör 2014. november 15-én,
szombaton, a marosleli Őszirózsa Népdalkör
meghívására lépett fel a házigazda település
Művelődési Házában. Egy virágos dalcsokorral,
valamint egy, a régi paraszti világ hangulatát
felelevenítő dalösszeállítással léptek fel nagy
sikerrel. Az együttes vezetője: Horváth Lajosné
KÖSZÖNET EGÉSZ ÉVES MUNKÁJUKÉRT!

Helyszín: Királyhegyes- Művelődési ház
További információkért hamarosan
lehet jelentkezni az óvodában.

Rendelési idő az ünnepek alatt:
December 23-án, kedden
de. 8:00- 10:00 óráig
December 24-29-ig rendelés nincsen.
December 30-án, kedden a szokásos
időben
December 31-én, szerdán
nem lesz rendelés
Megértésüket köszönjük!
Busáné Dr Dobó Magdolna
orvosi ügyelet:
06 62/ 474-374
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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