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Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben.
Fehér kenyér dagadjon
Fűzfa tekenőben,
Bor, búza, kolbász
Legyen bőven,
A patikát felejtsük el
Ez új esztendőben !
Adjon Isten füvet, fát,
Tele pincét, kamarát,
Sok örömet a házban,
Boldogságot hazánkban
Ebben az új évben.
- Elmondanám. Nincs bundám,
mert nem hagyott nagyapám.

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben.
Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben,
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben.
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben.
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben,
Jó kenyeret szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben.

A falu minden lakójának egészségben, sikerekben
gazdag, boldog új évet kívánunk !
Horváth Lajos
polgármester

Lovászné Borbás Erika
körjegyző

a Képviselő-testület minden tagja
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A civil szervezetek beszámolói
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. december 21-i ülésén,
a községünkben működő civil szervezetek számoltak be a 2005. évi tevékenységükről.
Községünkben öt civil szervezet működik.
1. Nyugdíjas Egyesület: Elnök: Tamasi Antal - A szervezet működése egész évben folyamatos és
rendszeres volt. Az év első felében tevékenységük központjában az egyesületté történő átalakuláshoz
kapcsolódó adminisztrációs teendők voltak. Sikerült előrelépniük a környező települések nyugdíjas
szervezeteivel való kapcsolattartás és együttműködés területén is. Korábbi években már sikeres
együttműködés alakult ki az Apátfalvi Idősek Napközi Otthonával, az idén pedig a Nagyéri Nyugdíjas
Egyesülettel, akikkel sikeres közös pályázatot nyújtottak be. Taglétszámuk jelenleg 55 fő, idén 7 új tagot
vettek fel. Nagyobb rendezvényeik voltak:
- hagyományos nőnapi ünnepség, március 10.,
- július 9-én gyopárosi humorfesztiválon 19 fővel vettek részt,
- május végén az apátfalvi nyugdíjas egyesületet látták vendégül a helyi önkormányzat
támogatásával,
- szeptember végén az ópusztaszeri nemzeti történeti emlékparkba 20 fővel látogattak el,
- december 14-én hagyományos karácsonyi ünnepség közgyűléssel, ahol új vezetőségi
tagokat választottak.
2. Királyhegyesi Ifjúsági Önkormányzat (KIÖ?): Ifjúsági polgármester: Miklós Enikő, Felnőtt segítők:
Kiss Éva Anna, Tamasi Éva - A 2005. évi beszámoló, a Krónika újság KIÖ? – Lap mellékletében
olvasható.
3. Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület: Elnök: Horváth Lajosné - Az egyesület megalakításának
célja az volt, hogy a településünk adottságaiból adódó hátrányokat (pl.: elzártságot) kiküszöbölve, olyan
kulturális programokat, szórakozási lehetőségeket szervezzen tagjai részére, amire a falu adottságaiból
fakadóan nincs lehetőség. Olyan kulturális időtöltés, mint egy-egy színházi látogatás, egy-egy zenés est,
nem minden családnak elérhető. Szervező munkával igyekeznek egy-egy községi rendezvénybe
bekapcsolódni.
2005. évben a következő programjaik voltak: - Zártkörű Farsangi Est, - Népzenei találkozó szervezésében
segítés, - Falunapi bál
A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiumának benyújtott pályázatuk sikeres volt, ebben az
évben 200.000,- Ft-ot nyertek működési feladatokra.
4. Királyhegyesért Közalapítvány: Elnök: Stranszky Jánosné - Az Alapítvány kuratóriumának tagjai ebben
az évben 4 alkalommal tartottak kuratóriumi ülést. A kuratórium tagjai: Suhajda Mihályné, Kiss Gyuláné,
Kurunczi Mihály, valamint 2005. június 30-ig Búvár Mihály, aki idős korára való tekintettel felmentését
kérte tisztsége alól, és helyette Antal Ferencnét választották elnökségi tagnak. Bevételeik származtak a
Királyhegyesi Földtulajdonodok Vadásztársaságának esedékes földhasználati díjából, amit minden évben
az Alapítványnak utalnak, valamint a felajánlott 1%-os személyi jövedelemadóból.
A befolyt összegekből a Hegyesi Dalkört, és a gyermekjóléti szolgálat által szervezett térségi karácsonyi
ünnepség lebonyolításához nyújtott támogatást.
A Falunap alkalmával ismét megrendezték a Királyhegyesről elszármazottak találkozóját, aminek
szervezésébe és lebonyolításába Suhajda Mihályné oroszlán részt vállalt.
5. Királyhegyesi Polgárőr Egyesület: Elnök: Csikota Antal - A szokásos járőrözés mellett idén is
együttműködtek a Magyar Posta Rt.-vel. A postást, az emelt nyugdíjak kézbesítésekor legalább egy
polgárőr kísérte. Egyre több problémát okoz falunkban is a fiatalkorúak italozása, illetve randalírozása.
Sajnos hathatós beavatkozásra, intézkedésre ilyen esetekben nincs hatáskörük (valójában csak a szülőnek
lenne), de igyekeztek megtenni a tőlük telhetőt.
Az idén, a falunapi rendezvények programjaihoz is színes programokkal járultak hozzá. Így az őrzési
feladatok ellátásán kívül a délután folyamán még versenyeket is szerveztek sok féle kategóriában. A
díjakat illetve a szükséges kellékeket az Önkormányzat, a Polgárőrség, illetve magán személyek
támogatásával fedezték.
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Beszámoló a Háziorvosi szolgálat 2004.11.01. - 2005.11.01.-ig terjedő időszakáról
Háziorvosi szolgálat szakmai tevékenysége: A beszámolási időszakban a szolgálathoz tartozó betegek száma 856
fő, egy évvel korábban 857 fő. Jelentős számú betegmozgás történt. Távoztatva lett 48 fő /elköltözés miatt 35 fő,
haláleset miatt 13 fő/. Újonnan a szolgálathoz bejelentkezettek száma 47 fő, melyből 6 újszülött gyarapította községünk
lakóinak a számát. Községünkben a betegellátás folyamatos 2004. májusa óta.
A rendelési időben változás nem történt, napi betegforgalom átlag 35-45 fő között mozog.
A körzeti nővérrel folyamatosan látogatjuk az ágyban fekvő, nehezen mozgó, egyedül élő betegeket. Állapotuk
folyamatos figyelemmel kísérésében nagy segítséget nyújt a szociális házi gondozónő.
A felírt gyógyszereket a betegek a községben működő fiókpatikában megkapják, folyamatos a kapcsolat tartása az ezt
működtető gyógyszerész Úrral. Említésre méltó járványos megbetegedés nem fordult elő, a kampányszerű ill.
folyamatos védőoltások beadásra kerülnek.
A rendelő felszereléséhez tartozó fizioterápiás berendezések kihasználtsága magas, továbbra is helyben tudunk
elvégezni bizonyos kezelési módokat. Minden hónapban rendszerességgel ismétlődve vérvételre kerül sor. Ez nagy
segítséget jelent a betegeknek, ugyanis elkerülik a Makóra való beutazás fáradalmait. A vér beszállításáról a
családsegítő szolgálat gondoskodik. A rendelő felszereltsége 2005-ben egy új EKG készülékkel bővült, amit
folyamatosan ill. szükségszerűen használunk. Beszerzéséhez jelentős anyagi támogatást nyújtott a makói ASS Bt.
Nagy segítség számunkra ill. az arra rászoruló betegek számára a folyamatos házhoz szállított kötöző szerekkel való
ellátás, mely egy új szolgáltatás.
Betegségek megelőzésével kapcsolatos szűrővizsgálatok: Másik fontos feladatunk az egészség megőrzése,
betegség megelőzése. Az idei évben is megszerveztük az egészségnapokat, mely okt. 26. - nov. 10-ig tartott.
A vizsgálatok iránt egyre nagyobb volt az érdeklődés, melyet ebben az évben még kettő új vizsgálattal egészítettünk ki.
Az egészségnapok keretében történt: ortopédiai vizsgálat, vércukor-choleszterin szint-, vérnyomásmérés, nőgyógyászati
szűrővizsgálat, csontsűrűség vizsgálat, szemészeti szűrés, gégészeti szűrés. Összesen 242 vizsgálat történt. Az
eredmények függvényében a kiszűrt esetek vizsgálata folyamatban van.
Jelen időszakban egy újszerű vizsgálati módszerrel, 30 fő, rizikócsoportba tartozó beteg kiszűrése történik kb. 1 hónapig
terjedő időszakban.

Busáné Dr. Dobó Magdolna háziorvos

Horváth Lajosné asszisztens

Védőnői szolgálat 2005. évi beszámolója
A védőnői feladatok ellátására Nagylak és Királyhegyes között létrejött egy társulás, így 2005. augusztus 15-től
havonta 5 alkalommal (minden szerdán + minden hónapban 1 nap) átjárok Nagylakra is.
2005-ben a terhes-, és születésszám nőtt, de továbbra is problémát jelent, hogy a fiatalok a jobb munkavállalási
lehetőség reményében beköltöznek a városba. Tavaly 21 várandós részesült gondozásban, melyre utoljára a
nyolcvanas években volt példa. Sajnos elköltözés és vetélés miatt a születés nem emelkedett ilyen látványosan. 12
születés volt, melyből ketten elköltöztek, s egy család költözött a faluba.
Jelenleg , 6 várandóst, 10 csecsemőt, 8 kisgyermeket és 23 óvodáskorút gondozok.
Az Óvodában 17, az Általános Iskolában 53 gyermek részesül iskolaegészségügyi-ellátásban. (szept. 30-i adat)
Doktornővel csütörtökönként tartunk csecsemő-tanácsadást, ahol az egészséges csecsemők és kisdedek vizsgálata, a
védőoltások beadása történik. Védőoltás-megtagadása a körzetben egy szülő részéről sem merült fel.
Terhes-tanácsadásra havonta 1alkalommal kerül sor, melyet júniustól dr. Kovács Krisztián lát el.
Az Óvodában, és az Iskolában a tavalyi évben tömegesen jelentkező tetvességet sikerült visszafogni.
A csecsemő számára a legjobb táplálék az anyatej. Minden évben augusztus első hete a Szoptatási Világhét, melyhez
2005-ben mi is csatlakoztunk. Augusztus 8-án rendeztük meg a Művelődési Házban az ünnepséget, ahol az előadás
mellett a cégektől kapott termékminták, katalógusok, illetve anyukák tapasztalataival próbáltuk a szoptatás fontosságára
felhívni a leendő édesanyák figyelmét.
2005-ben is megrendezésre került a Háziorvosi Szolgálattal közösen az Egészségnap, illetve Egészségnapok.
Az ortopédiai és szemészeti vizsgálatok előtt az iskolában és az óvodában kiszűrtem a gyerekeket, de sajnos sokan
nem hozták el gyermekeiket a vizsgálatra, s ezzel elősegítik a későbbi, esetleg már visszafordíthatatlan
egészségkárosodások kialakulását.
2006. január 1-től, megváltoztak a védőoltások, melyről minden érintettet személyesen fogok tájékoztatni. Elterjedt az
a hír, hogy a gyermekbénulás elleni Sabin-csepp megszűnt. Ez annyiban igaz, hogy a jövőben, nem teában kapja meg a
gyermek, hanem benne lesz az oltásban.

Szűcs Ildikó védőnő
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Falu - Karácsony 2005. December 21–én (szerdán) ismét zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház. Az év
legszebb ünnepére készülődött a falu apraja-nagyja. A szépen feldíszített óriás fenyő, - melyet Kiss
Gyuláék ajánlottak fel, s ezúton is köszönjük! – alatt sorakoztak az Önkormányzat ajándékai, minden 0-6
éves korú, és iskolánkba járó gyermek számára. Az óvodás, és iskolás gyermekek színes műsora volt a
viszont ajándék a felnőtteknek.

6lány3fiú tánccsoport
Beke Anikó, Váli Krisztina Cecília, Pántya Rebeka, Kiss
Krisztina, Suhajda Nikolett, Perneki Ildikó, Batik Zoltán,
Gera Máté, Beke Ádám
Felkészítő: Kiss Éva Anna

Edina, Fanni, Viki és az Ovisok
Fazekas Edina, Varga Fanni, Kiss Viktória, Marjai Anett,
Suhajda Bence, Boros Erik, Filipkó Napsugár, Fazekas
Gábor, Ács Vivien, Mátó Emese, Kiss Kitti, Bodré Rita
Felkészítő: Kiss Éva Anna

Óvodások verses köszöntője
Görbe Ádám, Marjai Anett, Filipkó Napsugár, Suhajda
Bence, Ács Vivien, Mátó Emese, Kiss Kitti, Bodré Rita,
Boros Erik, Kiss Gabriella, Kőszegi Marcell,
Fazekas Gábor, Halustyik Zoltán, Kovács Péter
Felkészítő: Stranszky Jánosné, Szabó Lászlóné

A fülemüle (színdarab)
Nagy Péter, Tóth Tamás, Váli Krisztina Cecília, Kiss
Krisztina, Beke Ádám, Gazsó Árpád, Suhajda Nikolett, Váli
Zoltán István, Batik Zoltán, Suhajda Tamás, Beke Anikó,
Dani Attila, Balogh-Vígh Péter, Gavallér Dániel
Felkészítő: Englerné Búvár Terézia

Napsugár tánccsoport és az elsősök

Fazekas Edina, Hegedűs Zsuzsanna, Varga Fanni, Kiss Viktória,
Görbe Zsófi, Mátó Gergő, Vancsó Zoltán, Kádár Gabriella,
Molnár Edit, Gera Patrik, Fődi József
Felkészítő: Kiss Éva Anna

Furulya szóló
Molnár Anikó

Felkészítő: Mátó Mátyás

„A sok szép ötletes, és tartalmas gyermekprodukciót látván érzi úgy az ember, hogy nem volt
hiábavaló az eddigi küzdelem intézményeinkért” – mondta Horváth Lajos polgármester, ünnepi
köszöntőjében.
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A Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület életéből
Egyesületünk 2005. december 14-én tartotta évzáró közgyűlését, ahol a tagok 90%-a megjelent.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Horváth Lajos polgármester, Englerné Búvár Terézia ÁMK igazgató,
Busáné Dr. Dobó Magdolna háziorvos, és Horváth Lajosné önkormányzati képviselő. A közgyűlést Kiss András
levezető elnök nyitotta meg, majd javaslatot tett a napirendre a következők szerint.
1./ Új tagok felvétele
2./ Tájékoztató az egyesület éves tevékenységéről
3./ Tájékoztató a 2005. évi költségvetés alakulásáról
4./ Az új elnökség és ellenőrző bizottság választása
Az első három napirend előadója Tamasi Antal elnök, a negyediké Csányi Istvánné a jelölő bizottság elnöke.
A közgyűlés a napirendi javaslatot egyhangú határozattal fogadta el. Az első napirendre vonatkozó
előterjesztésében Tamasi Antal elmondta, hogy az év során 8 fő kérte felvételét az egyesületbe, valamennyien
nők, s a fiatalabb korosztályhoz tartoznak, így a korszerinti megoszlás javult.
A közgyűlés egyhangú határozattal fogadta el az előterjesztést, s a jelentkezőket felvette az egyesület tagjai
sorába. Ezek után a levezető kezdeményezte, hogy a második, harmadik napirendet összevontan tárgyalja a
közgyűlés, amihez az hozzájárult.
Előterjesztésében Tamasi Antal elmondta, hogy az év során a működés folyamatossága biztosítva volt,
célkitűzéseinket megvalósítottuk. Az egyesület anyagi helyzetét jelentős mértékben javítja a pályázaton nyert
130.000,- Ft.
A két napirend vitájában felszólalt Horváth Lajos polgármester, aki elismerően nyilatkozott az egyesület
tevékenységéről. Elmondta, az önkormányzat a jövőben is támogatni fogja az egyesületet. Lehetőség szerint
napirendre tűzi az Idősek Napközi otthonának létrehozását. Kérte az egyesület tagjait, ha sor kerül rá,
támogassák a célkitűzés megvalósítását.
Csányi Istvánné hozzászólásában az évi költségvetés jó elkészítésére, a takarékos gazdálkodásra hívta fel a
figyelmet. A hozzászólásokat követően a közgyűlés mind az egyesület működésére vonatkozó beszámolót,
mind az éves költségvetés alakulásáról szóló tájékoztatót egyhangú határozattal fogadta el.
A negyedik napirend keretében Csányi Istvánné a jelölő bizottság elnöke tett javaslatot az új elnökség, s az
ellenőrző bizottság tagjaira vonatkozóan, amit élénk vita követett. Ennek eredményeként alakult ki az
elnökségbe, illetve az ellenőrző bizottságba javasoltak névsora, a következők szerint. Egyesületi elnök Tamasi
Antal, alelnök Kiss András, ügyvezető titkár Antalné Kocsis Katalin, elnökségi tagok Csikota Józsefné, és
Csécsi Ferencné.
Az ellenőrző bizottságba, Suhajda Mihályné, Csányi Mihályné, és Hajdu Rózsa egyesületi tagokat. Az így
kialakult személyi összetételű elnökséget, és ellenőrző bizottságot a közgyűlés egyhangú szavazással
megválasztotta.
Az új vezetőség nevében Tamasi Antal elnök köszönte meg a bizalmat.
Mivel munkáját elvégezte Kiss András levezető elnök a közgyűlést bezárta, majd kezdeményezte a
hagyományos karácsonyi ünnepség megtartását.
A rendezvényen ünnepi köszöntőt mondott Kerekes Imre. A Királyhegyesi Dalkör karácsonyi énekeket adott
elő. Szólót énekelt Horváth Lajosné. Az énekeket betanította, a műsort vezette Mátó Mátyás karnagy. A műsort
kedves, tréfás színjátékkal az általános iskolások zárták, amit Englerné Búvár Terézia ÁMK igazgató tanított be.
A műsort a karácsonyi csomagok átadása követte, ebben az új elnökség tagjai működtek közre. Befejezésül
az egyesület elnöksége a jelenlévőket süteménnyel , itallal vendégelte meg.
Tamasi Antal elnök köszönetet mondott mindazoknak, akik az ünnepség megrendezéséhez hozzájárultak. Az
anyagi támogatásért a Királyhegyesi Önkormányzatnak, az Apátfalvi Takarékszövetkezetnek, Kiss Gyuláné,
Daróczi Gáborné kereskedőknek, a községből elszármazott Aradi családnak, Laci és Fiai vállalkozóknak.
Kerekes Imre
egyesületi tag
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Újszülöttek köszöntése
A Polgármesteri Hivatalban rendezett Karácsonyi ünnepi fogadáson újabb újszülött
köszöntésére került sor. Hadobás Gábor és Morariu Anna gyermeke Rómeó Gábor kapta meg a
10.000 Ft-os betétkönyvet. Miután hivatalosan is helyi lakosok lettek Katona Krisztián és
Balogh Erika, így gyermekük nevében ők is átvehették a korábban odaítélt 10.000 Ft-os
betétkönyvet. Jó egészséget, sok örömet és boldogságot kívánunk gyermekeik felneveléséhez !
Szenteste a templomunkban
December 24-én, este a régi időket idézve telt meg a karácsonyi pompába feldíszített
templomunk. Az ünnepi szentmisét Salamon László plébános úr tartotta, Nándori Gábor kántor
közreműködésével.
Az est meghitt hangulatát színesítette, a Hegyesi Dalkör, akik külön is készültek karácsonyi
énekekkel. Mátó Mátyás tanár úr tárogatókíséretével, Horváth Lajosné, Rózsika szólóénekével is
hozzájárult az emlékezetes élményhez.
A Királyhegyesi Önkormányzat nevében, Horváth Lajos polgármester 100 liter gázolaj
támogatásban részesítette az egyházközösséget, a templom fűtésére.
Dalköri minősítő Apátfalván
A Hegyesi Dalkör novemberben térségi minősítőn vett részt Apátfalván. A 13. térségi és
országos minősítőn 40 csoport és egyéni előadó, azaz közel 400 fő vett részt. A szakmai zsűri
elnöke Birinyi József a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége társelnöke volt, tagjai voltak
Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató és Dr. Olsvai Imre, a zsűri korelnöke, Életfa – díjas
népzenekutató, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének nyugalmazott
főmunkatársa.
A zsűri döntése alapján a Hegyesi Dalkör térségi minősítésen Kiváló minősítést kapott. Külön
kiemelték Baka András szóló énekes teljesítményét, akinek hangja páratlan volt a rendezvényen.
Mátó Mátyás dalkörvezető ezen a minősítőn immár másodszor nyerte el tárogató muzsikájával
az Arany Páva díjat. Gratulálunk teljesítményükhöz!
Jótékonysági bál az iskolások javára
Az idén második alkalommal került megrendezésre a Szülői Munkaközösség szervezésében a
jótékonysági bál. Az érdeklődés kicsit kisebb volt a tavalyinál, de a hangulat remek volt. A finom
vacsorát követően, a zenekar jó kis talpalávalót játszott. A táncolni vágyók jót mulattak. Éjfél felé a
tombolasorsoláson szép tárgynyereményeket sorsoltak ki. Minden résztvevőnek köszönjük, hogy
jelenlétével támogatta a rendezvényt. Külön köszönetet mondunk a szülői munkaközösség
szervezésben és lebonyolításban résztvevő tagjainak, a bált anyagilag támogató Önkormányzatnak,
Takarékszövetkezetnek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek. A bevételt bizonyára hasznos
dolgokra költik majd a szülők.
Baloghné Tóth Ágnes tagintézmény-vezető
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Táncolnak az óvodások
Nagy lehetőséget kaptunk a Művelődési Ház könyvtárosától, Kiss Éva Anna aerobik oktatótól, hogy kis
táncszerető óvodásainknak mini csoportot szervezett. (9-11 fő középsős, nagycsoportos gyermek).
Nagy örömet okozott ez mindenkinek:
- a szülőknek büszkeséget,
- gyerekeknek kitartást
- óvó néniknek izgulást
- Évi néninek munkát.
A Falu - Karácsonyon bizonyítottak, fellépésük nagy sikert aratott, mely tanítójuk gyermekszerető,
lelkiismeretes munkáját dicséri.
A táncpróbák alkalmával Erzsike néni (Suhajda Mihályné) felügyelte, vigyázta a kistáncosokat.
Köszönjük !
ovisok, szülők, óvó nénik
Szabó Lászlóné óvónő
Deszken ünnepeltük a Mikulás-Napot
A közelgő Karácsony alkalmából újra meghívást kaptunk Deszkre a Mikulás-napi rendezvényre, melyen 10
óvodás gyermekkel vettünk részt. A gyerekek nagy élményekkel tértek haza: - buszon való utazás – átszállások
– új játszótér birtokba vétele – a kedves fogadtatás – jé, még a krampusz is eljött ! – Télapóval, krampusszal
kezet is lehet fogni – mozizunk – ehetünk-ihatunk – Télapó és a krampusz szaloncukrot és ajándékot szór –
meleg Fornetti ! Hú, de csuda jó ! – és … még ajándékot is kapott mindenki !
A meghívást nagyon köszönjük a Deszk és Környéke Szamaritánus Egyesületnek, Simicz Józsefnek, az
egyesület elnökének és tagjainak, hogy már 5. éve gondolnak a királyhegyesi gyerekekre.
Köszönjük a helyi önkormányzatnak a lehetőséget, hogy ezen a felemelő ünnepségen részt vehettünk !
Kísérőink voltak, akik vigyáztak ránk: Sepsik Andrásné családgondozó,
Suhajda Mihályné dajka – önkéntes segítő.
Szabó Lászlóné óvónő
Gyerekek és a közlekedés
A Rádió7 (Hódmezővásárhely), és a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 2005. novemberében a
mindennapi közlekedéssel kapcsolatos rajz-, és novellaíró pályázatot hirdetett óvodás, és általános iskolás korú
gyermekek részére.
Községünkből a rajzpályázaton három alsó tagozatos, - Filipkó Viktória, Hegedűs Zsuzsanna, Mátó Gergő 4. osztályos tanuló vett részt. Felkészítőjük Borsosné Szabó Ilona tanítónő. Ezen kívül a 10 – 14 éves
korosztály, egy komoly tesztlap kitöltésével is összemérhette közlekedési ismeretét, tudását. Közlekedési
feladatlapot Albert Gábor, Filipkó Viktória, Hegedűs Zsuzsanna, Kiss Krisztina, Perneki Ildikó töltött ki.
Az eredményhirdetésre december 19-én került sor Szegeden, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon.
Pályázóink közül, egy tanuló kapott meghívást az ünnepségre.
A rajzpályázat egyik különdíjasa, Filipkó Viktória 4. osztályos tanuló lett. Büszkén olvastuk nevét december
20-án, a Délvilág című napilapban.
Köszönjük Szilágyi Lászlónak, a Kiszombori Rendőrőrs parancsnokának, hogy elküldte a pályázati felhívást
iskolánk részére is.
Ha a pályázat által sikerült felhívni a gyerekek figyelmét a közlekedési balesetek megelőzésének
fontosságára, már eredményes volt a részvétel.
Kiss Éva Anna könyvtáros
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150 gyermek ünnepelte a Karácsonyt Királyhegyesen
Az év utolsó rendezvényeként, 2005. december 22-én, délután 13 órakor, a helyi Művelődési Házban tartotta
meg, a Csanádpalotai Családsegítő Központ, a hátrányos helyzetű gyerekeknek Karácsonyi ünnepségét. Négy
község - Csanádpalota, Pitvaros, Nagyér, Királyhegyes - 150 gyermekének.
Az ünnepséget Rizsányi Róbertné, a központ vezetője nyitotta meg, aki elmondta, hogy 2004-ben kezdték el ezt a
hagyományt, miszerint, minden évben más-más községben szeretnék megszervezni a gyerekek Karácsonyát.
Tavaly Csanádpalotán kezdték, ami nagyon jól sikerült. Ezt követően Horváth Lajos községünk polgármestere
köszöntötte a vendégeket.
Az ünnepi műsor a helyi Művelődési Ház három tánccsoportjának (Edina, Fanni, Viki és az Ovisok, a Napsugár
tánccsoport és az 1. osztályosok, valamint a 6lány3fiú tánccsoport) műsorával folytatódott, akik táncaikkal igazi
karácsonyi hangulatot teremtettek, majd közösen énekeltünk egy dalt a szeretetről, a 6lány3fiú tánccsoporttal.
Mindenki nagyon meghatódott. A csoportok felkészítője: Kiss Éva Anna könyvtáros.
A műsor után terített asztal várta a gyerekeket, melynek költségeit a Királyhegyesért Közalapítvány önzetlenül
biztosította. (Az alapítvány elnöke: Stranszky Jánosné)
A nagy evés-ivás után és közben is hullani kezdett a hó, mintha érezte volna, hogy Télapó még erre jár.
Éneklésbe fogott a gyereksereg, és a Télapó meg is érkezett sok-sok csomagjával, a gyerekek nagy örömére. A
gyerekek arcán öröm sugárzott, forgatták ide-oda a fejenként kettő kapott csomagot, végül a Télapó a felnőtteknek
is hozott egy kis figyelmességet. A délután jó hangulatban telt el, míg a hazautazás előtt nagy hó csatát vívtunk.
Kipirosodva foglalták el helyeiket a buszon a gyerekek.
Vendégeink voltak:
- Lőrincz Tibor polgármester, Nagyér
- Bernula Zsuzsanna jegyző, Nagyér
- Kovács Sándor alpolgármester, Csanádpalota
- Vetró Józsefné képviselő asszony, Csanádpalota
- Csókási Nándorné Manyika Gyer.-, és Ifj.védelmi felelős Csanádpalota
- Horváth Lajos polgármester, Királyhegyes
- Suhajda Mihályné alpolgármester, Királyhegyes
- Kiss Józsefné Szociális Bizottság elnöke, Királyhegyes
- Englerné Búvár Terézia ÁMK igazgató, Királyhegyes
- Kovács Ildikó védőnő, Királyhegyes
Patronálóink voltak:
- Lakita János csanádpalotai vállalkozó
- Bucsai György pitvarosi vállalkozó
- Lőrincz Tibor nagyéri polgármester
- Lőrincz Imréné nagyéri vállalkozó
- OTP Csanádpalotai Fiókja
- Királyhegyesért Közalapítvány, Királyhegyes
Vendégeinknek és patronálóinknak köszönjük a részvételt, és az adományokat,
hogy lehetővé tették ezt az ünnepséget !
Akik a háttérben voltak, szerveztek, segítettek:
A Családsegítő Központ munkatársai:
- Rizsányi Róbertné vezető
- Sepsik Andrásné
- Erdélyi Katalin
- Szabóné Székely Renáta
- Huszár Angéla

Királyhegyesről:
- Szabó Lászlóné Gyermek-, és Ifjúságvédelmi felelős
- Suhajda Mihályné dajka
- Kiss Éva Anna könyvtáros

és természetesen köszönjük a Télapónak, és Csókás Csabának, a buszsofőrnek a közreműködést !
Szabó Lászlóné óvónő
Szabó Lászlóné
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Aradi Zsolt támogatónknak
Immár második éve gondol ránk egyik, falunkból elszármazott jótevőnk, Aradi Zsolt.
Tavaly Karácsonykor a nyugdíjasklub tagjait egy-egy üveg mézzel, és déli gyümölcsökkel
ajándékozta meg. Ugyancsak déligyümölcs rakománnyal lepte meg
az óvodánkba, iskolánkba járó gyermekeket is.
Az idén ismét több láda banánt, narancsot, mandarint és almát osztott szét nyugdíjasaink
és gyermekeink között.
Kérjük, fogadja hálás köszönetünket, és új évi jókívánságainkat !
Beruházások
2005. novemberében elkészült a Szolgáltató ház (a Tűzoltószertár és a Takarékszövetkezet felöl)
új tetőszerkezete. A több mint egymillió forintos beruházást a területfejlesztési pályázaton nyert
összegből fedeztük. Szintén pályázati pénz segítségével sikerült az iskola alsó tagozatos épületének
bejáratát kicserélni mintegy 350 ezer forint értékben.
Új, és szép kivitelezésű padok kerültek az orvosi rendelő elé, amelyet télire fedett helyre
szállítottunk. Terveink szerint, az elkövetkezőkben köztereink padjait ilyenekre szeretnénk
lecserélni.

Anyakönyvi hírek 2005. évről
Születés:
- Filipkó Margaréta Gizella 2005. 02. 16. Szülei: Varga Gizella, Filipkó Attila
- Mészáros Maja 2005. 02. 25. Szülei: Böngyik Rozália, Mészáros Zoltán
- Stranszky Petra Csenge 2005. 04. 24. Szülei: Csányi Ildikó, Stranszky Péter
- Katona Márk 2005. 07. 27. Szülei: Balogh Erika, Katona Krisztián
- Halustyik Zsófia 2005. 08. 04 Szülei: Bíró Erika, Halustyik Zoltán
- Fürj Szilárd Tivadar 2005. 08. 27. Szülei: Fürj Mónika, Marias Tivadar
- Hadobás Rómeó Gábor 2005. 11. 29. Szülei: Morariu Anna, Hadobás Gábor
Házasságkötés: nem volt
Halálozás:
- Varga János
- Dr. Erdősy István
- Gomoin Józsefné
- Mátó Ferenc
- Vízi Imréné
- Varga Mihály András
- Perneki István
- Tóth István
- Gyürki István
- Fekete Istvánné
- Csala Sándor
- Csányi István
- Németh Zoltán
- Ludányi János
- Ludányi Mihály
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Szívből jövő szeretettel
Az ötlet, hogy a mi kis falunkban is állítsunk Betlehemet, Mátóné Farkas Karolinától származott. Az
első pillanattól kezdve mind a kettőnknél - Kiss Éva Anna, Váli Zoltánné - támogatásra talált, és
csatlakoztunk a megvalósításhoz.
Három fős csapatunk, december első napjaitól terveket készített, alapanyagokat gyűjtött, és keményen
dolgozott, hogy az álomból valóság legyen. A munka során, ahogy napról-napra a két kezünk nyomán
alakultak, és váltak egyéniségekké, személyiségekké a bábok, egyre jobban a szívünkhöz nőttek.
Reméltük, hogy községünk apraja-nagyja olyan szeretettel fogadja ajándékunkat, mint amilyen hittel,
szeretettel, és odaadással azt mi készítettük. Beletettük szívünket, lelkünket, és ez a közös munka
megajándékozott bennünket is.
Egy kicsit azért féltünk, hogy majd bántani fogják, de szerencsére egy tucat hógolyón, három-négy
petárdán, és néhány apróbb furcsa megjegyzésen kívül nem érte bántódás Őket. Épen, és
egészségesen pihenhetnek egy évig. Reméljük, ha az idei Karácsonykor is meglátogatják majd
községünket, akkor már a falu lakói, mint régi, kedves ismerőst köszöntik szívből a kis Jézust, Máriát,
Józsefet, és a Három Királyokat.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik akár egy apró ötlettel, munkával, segítséggel, tárgyi és anyagi
támogatással hozzájárultak ahhoz, hogy Karácsonyra, a szeretet és Jézus születésének ünnepére
elkészülhessen ajándékunk.
Kiss Éva Anna
Mátóné Farkas Karolina
Váli Zoltánné

Üzenet az év minden napjára:
„Aki tiszta szívvel ad, az nem vár érte semmit cserébe.”
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A képviselő-testület 2005. november 30-i ülésén számos, a lakosságot is érintő kérdést vitatott meg,
melyről a következőkben adunk tájékoztatást. A díjtételek 2006. január 1-től érvényesek !
1. Közszolgáltatások, közüzemi díjainak változásai:
a./ lakossági ivóvíz szolgáltatói díja a képviselő-testület 20/2005.(XI.30.) ÖR. rendelete alapján:
Fizetendő lakossági díj ÁFA-val:
Lakossági alapdíj ÁFA-val:

224,- Ft/m3
319,- Ft / hó

Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft
b./ települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja a képviselő-testület 19/2005.(XI.30.) ÖR.
rendelete alapján:
A települési szilárd hulladék szállítása továbbra is két heti gyakorisággal történik.
1 fős háztartás
2.392,- Ft/év
2 fős háztartás
4.784,- Ft/év
3 fős háztartás
7.176,- Ft/év
4 és annál több fős háztart. 9.568,- Ft/év
Ez a díjtétel 1 db 110 liternél nem nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény, vagy maximum 2db összesen 110 liternél
nem nagyobb űrtartalmú, kizárólag cégjegyzésű műanyagzsák által meghatározott hulladék mennyiséget jelent,
amelynek súlya nem haladja meg a 25 kg-ot. A műanyagzsák ára: 180,- Ft + ÁFA.
Szolgáltató: Laczi és Fiai Település-szolgáltató Kft. 6758 Röszke, József Attila u. 60. Tel.: 62/573-514
c./ folyékony települési hulladékkezelési közszolgáltatás díja a képviselő-testület
21/2005.(XI. 30.) ÖR. rendelete alapján: 2.478,- Ft/m3
Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft
Továbbra is él az a lehetőség, hogy amennyiben a fent nevezett szolgáltatónál rendeli meg igényét, úgy a számla
bemutatása ellenében az önkormányzat az összeg 50%-át visszatéríti.
2. Magánszemélyek kommunális adó módosításáról a 22/2005. (XI.30.) ÖR. rendelet szerint
· a magánszemély tulajdonában lévő lakóház illetve építési telek után: 5.000,- Ft/év
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az első félévi adófizetés határideje 2006. március 16.
Kérjük addig az adófizetési kötelezettség teljesítését. A határidő elmulasztása után kamat felszámításra kerül
sor.
· a gépjármű adó tétele változatlan. Minden megkezdett 100 kg után 1.200,- Ft/kg.
A környezetvédelmi kódok függvényében az alábbi kedvezmény jár: 2, 4 környezetvédelmi osztály esetén 20
% , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 környezetvédelmi osztály esetén: 30 %
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. november 30-i ülésén a községre vonatkozóan a
helyi iparűzési adóról szóló 16/1995.(XII.31.)ÖR. rendeletét módosította a 23/2005.(XI.30.)ÖR: rendeletével –
amely 2006. január 01-től lép hatályba - mégpedig a következők szerint:
Az állandó jelleggel végzett vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők esetében az adó évi mértéke az
adóalap 2%-a.
Az adómentesség továbbra is érvényben van, a következők szerint:
Adómentes a társadalmi szervezetek, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a
közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint
Mentes 2007. december 31. napjáig az adóköteles nettó árbevétel 600.000 forintjáig:
magánszemély, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, mezőgazdasági őstermelő,
magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülések, függetlenül attól, hogy a
jövedelemszerző tevékenységet engedéllyel, hozzájárulással, vagy ezek nélkül végzi,
Az adómentesség csak azt a vállalkozót illeti meg, akinek a számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem
haladja meg a 2.500.000,- forintot.
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Fontosabb események, programok az általános iskolában:
- január 27. (péntek) - az I. félévi tanulmányi eredményekről szóló értesítések kiadása
- február 9. (csütörtök) - 15,30 óra KINCSO kiállítás megnyitója
- 16,00 óra Szülői értekezlet
- március 3. (péntek) - 15,00 óra Farsangi jelmezbál

MEGHÍVÓ

A TELE-KUNYHÓ
nyitva tartási ideje:

Szeretettel meghívjuk községünk lakóit

Kedd: 17,00 óra – 21,00 óra

2006. január 28-án (szombat)
16,00 órakor

Péntek: 15,00 óra – 21,00 óra

kezdődő

Szombat: 8,00 óra – 18,00 óra

Új év köszöntő hangverseny
kicsikkel és nagyokkal
rendezvényünkre
a Művelődési Ház nagytermébe.
A műsorban fellépnek:

Helye:
általános iskola számítástechnika
tanterme
Szolgáltatásai:
számítógép használat, internet
használat, fénymásolás, fax feladás
Minden érdeklődőt várunk !

- a királyhegyesi ált. iskola
zenésznövendékei

A KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSI IDEJE:

- Hegyesi Dalkör
- „meglepetés zenekar”
Vezényel: Mátó Mátyás tanár úr
Belépő: 100,- Ft

Mindenkit szeretettel várunk !

Hétfő:

8,30 – 12,00

13,00 – 16,30

Kedd:

10,00 – 12,00

13,00 – 18,00

-

-

Szerda:

Csütörtök: 8,00 – 11,00

14,00 – 15,30

Péntek:

14,30 – 19,00

8,00 – 12,00

Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
Szerkesztőség: ÁMK 6911 Királyhegyes, Jókai u. 29. Tel.: 62/287-930
Felelős szerkesztő: Englerné Búvár Terézia ÁMK igazgató
Szerkesztő: Kiss Éva Anna könyvtáros
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