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Földtulajdonosok tájékoztatása
Királyhegyes - Makó összekötő
út tervezési munkálatairól

Belvíz helyzet Királyhegyesen
Királyhegyes község magas fekvése miatt, nem tartozik a belvíz
veszélyeztetett területek közé. Ami a vízzel kapcsolatban mégis
problémát okoz, hogy a Királyhegyesi-szárazér befogadó csatorna
folyamatosan magas vízállása miatt képtelen fogadni a Tisza-Maros
szögi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő folyóéri csatorna
vizét. Ez a csatorna gyűjti össze a Királyhegyes külterületéről, sőt a
belezi földekről lefolyó vizet is.
A magas befogadó szint miatt a folyóéri csatorna felduzzad és
megtölti az ereket, ezáltal veszélyezteti a településünk szélső
utcáinak házait. Folyamatosan magas talajvízszintet produkál, amely
nem tesz jót az idős, szigetelés nélküli vályogházaknak. Az erek
feltöltődése miatt 2006. március 14 - 28–ig elsőfokú belvízvédelmi
készültség volt elrendelve Királyhegyesen. Március 31-én 12,00
órától pedig másodfokú készültség lépett életbe. Ez már a fokozott
figyelmen túl a konkrét védekezést jelenti. A Királyhegyes-szárazér
és a folyóéri csatorna torkolatánál a szivattyúzás péntek déltől
napjainkig (ápr. 03.) folyamatos. Sajnos, a folyók áradása miatt
várhatóan továbbra is fennáll a magas vízállás, mivel a befogadó
csatornákat a Maros visszaduzzasztja.
A probléma megoldására számtalan javaslattal éltünk az elmúlt
időszakban a helyi és a megyei védelmi bizottság felé, a TiszaMarosszögi Vízgazdálkodási Társult felé, illetve, az ATIVIZIG felé.
A szakemberek véleménye szerint a végső megoldást a
Királyhegyesi-szárazéren kialakított zsilip illetve átemelő rendszer
kiépítése jelentené. Ennek megvalósításához keressük az anyagi
forrásokat.
Szép példája a belvízprobléma kezelésének a belezi
földtulajdonosok összefogása, akik saját maguk érdekében is, a
szükséges hatósági engedélyek megszerzésével, tettek annak
érdekében, hogy földterületeiket mentesítsék a belvízkárok alól.
Önkormányzatunk
szívesen
partner
lenne
hasonló
kezdeményezésekben, a tevőleges problémamegoldásokban.
Horváth Lajos
polgármester

A 44-24-es Makó - Királyhegyest
összekötő út építési engedélyeztetéséhez
szükséges hatósági és tulajdonosi egyeztetés
zajlott le március 27-én a Polgármesteri
Hivatalban. Az engedélyeztetési eljáráshoz
szükség volt a több, mint 30 érintett föld-,
illetve ingatlantulajdonosnak az út
nyomvonalával és a várható megépítésével
kapcsolatos
tájékoztatására,
amit
Királyhegyes község polgármestere és az út
tervezője ismertetett.
Emlékeztetőül: A Makót összekötő út
már a két világháború között is téma volt
a településen, de az akkori elöljáróság nem
járult hozzá az út megépítéséhez. A II.
Világháború
után
a
többszöri
próbálkozások sikertelennek bizonyultak,
s komolyabb előrelépések csak a
rendszerváltozás után történtek. A
konkrét tervek már a 90-es évek végén
megfogalmazódtak, de a gyakorlatban csak
2005. januárjában készültek el a megyei
önkormányzat segítségével. 2005. évben a
Királyhegyes Község Önkormányzata által
benyújtott PEA II. (Pályázati Előkészítő
Alap) pályázaton nyert 8 millió Ft-on
sikerült
elkészíttetni
azokat
a
tervdokumentációkat, amelyek szükségesek
az építési engedély kiadásához, illetve az
UNIO-s pályázat elkészítéséhez. Ha
valóban 2007-2013 között megnyílnak
az UNIO–s támogatások, akkor eséllyel
pályázhatunk az 5-6 km-es bekötő út
megépítésére, amivel majdhogynem felére
csökkenne a Makó – Királyhegyes közti
távolság. Ennek az előkészületnek egyik
állomása az építési engedély megszerzése.
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Választásokról:

Kidőlt, bedőlt házak

Tisztelt Választópolgárok! !
Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos
jogunkkal élve – szavazatunkkal döntsünk arról, kik
képviseljenek bennünket az országgyűlésen.
Hazánkban 2006. április 9-én kerül sor az
országgyűlési képviselő-választás első fordulójára,
április 23-án pedig, a második fordulóra.
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn
feltüntetett szavazókörben szavazhat. Királyhegyesen
két szavazókörzet van, az egyik Királyhegyes, helye:
Polgármesteri Hivatal, a másik Csikóspuszta, helye:
orvosi
rendelő.
Amennyiben
mozgásában
akadályozva van, úgy a szavazást megelőzően a
jegyzőtől kérhet mozgóurnát.
Ha Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő
településen tartózkodik, a jegyzőtől kapott igazolással
szavazhat. Igazolás személyesen vagy meghatalmazott
útján legkésőbb 2006. április 7-ig kérhető. Az igazolás
birtokában Ön az igazoláson megjelölt település
bármely szavazókörében szavazhat.
Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét
óráig lehet. Csak akkor jogosult szavazni, ha a
személyazonosságát megfelelően igazolja az alábbi
igazolványok valamelyikével.
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító
igazolvány (azaz a régi típusú személyi
igazolvány)
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú),
útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított
kártyaformátumú vezetői engedély, ezek azonban
csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt
fogadhatók el.

Községünk lakóházainak nagytöbbsége 100
évvel ezelőtti, vert falból, vályogtéglából épült.
Ezek az épületek különösen igénylik a
folyamatos
karbantartást,
az
évenkénti
felújításokat, renoválásokat. Mindezt lakosaink
többsége meg is teszi, és szépen karban tartja
háza környékét, azonban egyre gyakrabban
tapasztaljuk, hogy néhány helyen nem
fordítanak gondot ezekre a tevékenységekre.
No, persze ez mindenki magánügye, s nem is
lenne jogunk kifogásolni mindaddig, amíg egy
szép napon az elhanyagolt épület valamelyik
oldala, vagy része nem adja meg magát és
kidől/bedől. Ekkor ugyanis a lakos első dolga,
hogy
segítségért
az
önkormányzathoz
forduljon, s tőle várja a megoldást. Ilyen
esetekben a Képviselő – testület, ha
valamennyire indokoltnak látja a kérelmet, és
azt tapasztalja, hogy a tulajdonos is elkövet
mindent
a
helyreállítás
érdekében,
kamatmentes hitellel támogatja a rászorulót.
Több segítség nem várható el az önkormányzat
részéről, hiszen mindez azokkal szemben is
igazságtalan
lenne,
akik
rendszeresen
gondozzák lakóházaikat.
Ilyen esetekben köteles a háztulajdonos a
közterület
megtisztítására,
a
törmelék
elhordására, a balesetveszélyes épületrész
elzárására. Ezek elmulasztásáért, kénytelenek
vagyunk a hatósági intézkedéseket is tenni.
Úgy gondoljuk, mindenki jobban járna, ha
előrelátóan,
időben
megtörténnének
a
szükséges intézkedések a baj elhárítására a
tulajdonosok részéről.

Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással
kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merülne fel,
forduljon a lakóhelye szerinti jegyzőhöz.

Alvállalkozó a Volán járatokon
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy
2006. április 1-től kezdve az 5184 Makó – Királyhegyes Makó (Rákos) autóbuszvonal valamennyi járatát,
az ML-BUSZ Bt. végzi a Tisza VOLÁN Zrt.
Alvállalkozójaként.
A Volán által üzemeltetett autóbuszjáratokkal megegyező
utazási feltételekkel, és változatlan díjszabással.
A fentiekkel kapcsolatban bővebb információt Makó autóbuszállomáson adunk.
Tel.: 62/511-020
Tisza Volán Zrt.
2
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Királyhegyes község Képviselő-testülete a 2006. február 25-i testületi ülésén megvitatta és
elfogadta az ÁMK Művelődési Ház és Könyvtár 2005. évi munkájáról készült beszámolót:
Könyvtári
pályázatok, támogatások 2005-ben:
- 2005. évben a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány könyvtárfejlesztésre kiírt pályázatán 100.000,Ft-ot nyert a könyvtár. Az összeggel, 2005. december 15-ig kellett elszámolni, a Közalapítvány felé.
- 2005. évben 28.000,- Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült a könyvtár, a NKÖM rendelete
alapján.
- A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégium KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTARAK
ÁLLOMÁNY BŐVÍTÉSére kiírt pályázaton nyert összegből a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár letétbe adott településünk könyvtárának 143 db, 300.000,- Ft értékű könyvet. A letéti állomány
kelte: 2004. november 10. A könyvek a tervezett 1 évet követően is könyvtárunkban maradhattak.

Könyvtári rendezvények voltak:
- 2005. március 24-én játékos vetélkedővel hívtuk
fel a figyelmet „A Nagy Könyv” országos
programra. (a KIÖ?-vel közös rendezvény).
- 2005. április 11-én, emlékműsorral, kiállítással,
versmondó versennyel emlékeztünk József Attila
születésének 100. évfordulójára.
- 2005. június 7-én „A Nagy Könyv” program
jegyében Varga Ferenc „Az irodalom és a zene
kapcsolata” címmel tartott előadást. Részleteket
láthattunk, és hallhattunk különböző irodalmi, és
zenei művekből a balettől, az operán keresztül a
szimfóniáig. Vers, és dráma részletek hangzottak
el élőben, Vízi Imre előadásában.

Versenyek, pályázatok a könyvtári olvasók
részére:
- 2005. októberében 9 fő (általános iskolás)
résztvevővel beíratkoztunk a „Jonatán Első
Országos Könyvmolyképző”-be. Az 5 fordulós
levelezős játék lényege, hogy minden alkalommal,
korosztályuknak megfelelő könyvből kapnak a
gyerekek egy-egy izgalmas részletet, és ezt a részletet
kell, különböző feladok megoldásával feldolgozni,
rövid határidőn belül. Néhány hónapon belül, pedig
az egész könyvet. A játék célja: a könyvek, az
olvasás megszerettetése a gyerekekkel.
- Különböző természetvédelemmel, közlekedéssel,
stb. kapcsolatos pályázatokon is részt veszünk
kisebb – nagyobb sikerrel.

Tervek, feladatok 2006. évre:
- A könyvtári rendelet (3/1975. (VIII.17.) KM-PM) értelmében, könyvtárunkban fordulónapi és teljeskörű
leltározást kell tartani. A leltározás várható időpontja: 2006. június 19. – június 30.
- Március 31. – Játékos vetélkedő, a Nemzetközi Gyermekkönyvnap (április 2.) alkalmából.
- Április 11. – Versmondó verseny, a Költészetnapja alkalmából.
- Író – olvasó találkozó megszervezése - a szegedi
Somogyi – Könyvtár segítségével - Bosnyák Viktória írónővel.
- Rendszeresen működő Alkotó – Ház.

A Könyvtár nyitva tartási ideje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8,30 – 12,00
10,00 – 12,00
8,00 – 11,00
8,00 – 12,00

13,00 – 16,30
13,00 – 18,00
14,00 – 15,30
14,30 – 19,00
3
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PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 2005. évben a Művelődési Házban
Március:
- 4. (p.) Farsangi Karnevál (szervező: Ált. Iskola)
- 10. (cs.) Nőnapi rendezvény (szervező: Ny. Egy.)
Március 15-i ünnepség (szervező: Ált. Iskola)
- 12. (szo.) Tavaszi Bál (szervező: SZMK)
- 24. (cs.) Tavaszi szüneti programok (Alkotó-Ház,
foci, játékos vetélkedő „A Nagy Könyv” országos
program keretében) (szervező: könyvtár, KIÖ?)
Április:
- 11. (h.) Versmondó verseny és megemlékezés a
József Attila Emlékév alkalmából (szervező:
könyvtár)
- 23. (szo.) Népdalköri találkozó (szervező: Hegyesi
– Dalkör)
Május:
- 19.(cs.) Mesemondó verseny (szervező: Ált. Isk.)
- 26. (cs.) Nyugdíjas Találkozó (szervező:
Nyugdíjas Egyesület)
(fellépők: Napsugár és a Tequiero tánccsoportok)
Pünkösdi Koncert (szervező: Műv. Ház)
Június:
- 7. (k) Előadás: Az irodalom és a zene kapcsolata
(szervező: könyvtár)
Július:
- 21. (cs)
Alkotó – Ház (szervező: KIÖ?)
Augusztus:
- 4. (cs)
Alkotó – Ház (szervező: KIÖ?)
- 11. (cs)
Alkotó – Ház (szervező: KIÖ?)
- 12. (p)
Vajas kenyér – Party (szerv: KIÖ?)
- 16. (k)
Alkotó – Ház (szervező: KIÖ?)
- 18. (cs)
Alkotó – Ház (szervező: KIÖ?)

Szeptember:
- 22. (cs.) Dr. Voll-féle számítóg. Eü. Állapotfelmérés
(szervező: Műv. Ház)
Október:
- 1. (szo.) Falunap (szervező: Községi Önkorm.,
ÁMK, Ált. Iskola)
- 7. (p.) Bolha-Piac (KIÖ?)
Folyóirat-, és Könyv vásár (szervező: könyvtár)
- 21. (p.) Dr. Voll-féle számítóg. Eü. Állapotfelmérés
(szervező: könyvtár)
Október 23-i megemlékezés (szervező: Ált. Iskola,
Műv. Ház)
November:
- 10. (cs.) Szemészeti vizsgálat (Egészségnap
keretében) (szervező: Háziorv. Szolg.)
- 25. (p.) Alkotó-Ház (szervező: KIÖ?)
- 30. (sz.) Közmeghallgatás (szervező: Községi
Önkormányzat)
December:
- 3. (szo.) Jótékonysági Bál (szervező: SZMK, Ált.
Iskola)
- 9. (p.) Mikulás – Buli (szervező: KIÖ?)
- 14. (sz.) Nyugdíjas Karácsony (szervező:
Nyugdíjas Egyesület)
- 16. (p.) Bolha – Piac (szervező: KIÖ?)
- 21. (sz.) Falu Karácsony (szervező: Községi
Önk., ÁMK, Ált. Iskola)
- 22. (cs.) Gyermekjóléti Szolg. Karácsonyi
Ünnepsége (szervező: Gyerm.j. Sz.)

Egyéb rendezvények, programok voltak:
- 2005. január 01. – március Társastánc tanfolyam minden héten kedden 15,00 – 18,00 óra
vezető: Szabó Anikó oktató
- 2005. január 13. – március Frissítő test-, és talpmasszázs minden héten csütörtökön 9,00 – 16,00 óra
vezető: Szántó Istvánné
- havonta 1-2 alkalommal termékbemutatók
- alkalmanként családi rendezvények, összejövetelek (ballagás, osztálytalálkozó, stb.)

Rendszeres szakkörök, foglalkozások:
Megnevezés:
Időpont:
Korosztály:
- Ének – Zene óra
kedd
9,30 – 12,50 óra ált. isk.
- Zenei szakkör
szerda 15,00 – 18,00 óra ált. – köz. isk.
- Hegyesi-Dalkör
szerda 18,00 – 20,00 óra felnőtt
- Kisp. labdarúgó edzés
szerda 14,00 – 15,30 óra ált. isk.
- Aerobik
csütört 10,30 – 11,20 óra óvodás
- Aerobik
csütört 15,40 – 18,30 óra ált. isk.
- KINCSO
kedd 14,00 – 17,20 óra ált. isk.
- KINCSO
csütört 12,30 – 15,30 óra ált. isk.
- Telekunyhó
kedd 17,00 – 21,00 óra ált.- felnőtt
péntek 15,00 – 21,00 óra ált.- felnőtt
szombat 8,00 – 18,00 óra ált.- felnőtt
4

Vezető:
Mátó Mátyás
Mátó Mátyás
Mátó Mátyás
Háló Sándor
Kiss Éva Anna
Kiss Éva Anna
Mné Bárdi Andrea
Mné Bárdi Andrea
Török Zsolt
Török Zsolt
Török Zsolt

Helyszín
Műv. Ház
Műv. Ház
Műv. Ház
Sportfogl.
Műv. Ház
Műv. Ház
Iskola
Iskola
Iskola
Iskola
Iskola
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Kiadványaink
- KRÓNIKA
2005. évben 3 alkalommal (március, június, október) jelent meg.
- SULIVILÁG
2005. évben júliusig minden második hónapban (február, április, június) jelent meg. Az általános
iskola átszervezése miatt a lap megszűnt.

Pályázatok 2005. évben
- A DARFT 2004. évben A Könyvtárhálózat felújítására: 1,2 millió forintos beruházás.
Munkálatok: 2005. április 15 - május 31-ig.
- A könyvtár helyiségébe 2db gázkonvektor beszerelése
- a klub helyiségekbe 1-1 db konvektor beszerelése
- gáz bekötése, gázkazán beszerelése.
- két vizesblokk bekötése
- Érdekeltségnövelő pályázat: 100.000,- Ft
Felhasználása: Művelődési Ház színpadi függöny
- Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány: könyvtári állományfejlesztésre 100.000,- Ft
Felhasználása: 28 db könyv
A Művelődési Ház az alábbi önállóan szerveződő egyesületeknek
kluboknak biztosít helyet rendszeres működésükhöz:
- Nyugdíjas Egyesület /Elnök: Tamasi Antal/ - minden héten hétfőn (kedden), és csütörtökön 8 - 12 óráig,
- KIÖ? /vezetőség: 7 fő + 2 fő felnőtt segítő/
- „Együtt, Közösen Királyhegyesért” Egyesület /vezetőség: 5 fő Elnök: Horváth Lajosné/
- Hegyesi Dalkör hagyományőrző népdal együttes (19 fő) /művészeti vezető: Mátó Mátyás /
Új év köszöntő Hangverseny Királyhegyesen,
helyi zenésznövendékekkel
2006. január 28-án, szombaton du. a királyhegyesi Művelődési
Házban nagysikerű zenei bemutatót tartott Mátó Mátyás a helyi
zenésznövendékeivel és az általa vezetett Hegyesi Dalkörrel.
„Nem kis teljesítmény ez egy ilyen kis falu részéről, hogy saját
zenészeik egész délutánt kitöltő színvonalas műsorral
szórakoztatják a közönséget. Mindig is fontosnak tartottuk a
kulturális értékeink megóvását, gyarapítását szűkös anyagi
körülményeink ellenére is a támogatását. Hiszen ez tölti meg
falunkat élettel és lélekkel. Kívánom, minél többen leljék örömüket
benne !” -– mondta Horváth Lajos polgármester köszöntőjében.
Fellépő zenésznövendékek: Suhajda Nikolett (fuvola), Váli
Krisztina Cecília (fuvola), Beke Anikó (fuvola) Perneki Ildikó
(furulya), Kiss Krisztina (zongora), Molnár Anikó (furulya) Perneki
Magdolna (furulya), Tóth Tamás (szaxofon)
A Hegyesi dalkör a Térségi minősítőn kiváló minősítést nyert
műsorával lépett fel. A nemrégen ismét Arany Páva Díjat nyert
Mátó Mátyás tanár úr ugyancsak nagysikert aratott a
„Cigánycsárdás” tárogatómuzsikájával.
A „meglepetés zenekar” Beke János (dob), Suhajda Zsolt
(trombita), Tóth Zoltán (szaxofon) fergeteges, jó hangulatot
teremtett zenei összeállításukkal.
Köszönjük minden közreműködőnek a fellépést, és azoknak is,
akik megtiszteltek jelenlétükkel !
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EKKE
Az „Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület” március 4-án, tagjai számára tréfás vetélkedővel,
vacsorával egybekötött farsangi estet rendezett, amely egyben a 2005. évben végzett munka értékelését, és
lezárását is jelentette. Az egyesület elnöke, Horváth Lajosné az elmúlt év programjairól, tevékenységeiről
tartott összefoglalót, Fónádné Varga Gizella pedig az egyesület költségvetéséről tartott beszámolót. Ezen
az estén új, belépő házaspárral bővült az EKKE taglétszáma, Daróczi Gábor és felesége, Erzsike
személyével. Itt döntött az egyesület az elmúlt év őszén nyert 200.000 Ft pályázati pénz konkrét
felhasználásáról, amit a NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM DÉL-ALFÖLDI KOLLÉGIUMÁNAK
pályázatán nyertek. Ennek köszönhetően, április 22-ére Sárospatak – Sátoraljaújhely - Tokaj útvonalú
kirándulás tervezésére nyílt módjuk.
A hivatalos programot sok mókás feladat követte, melynek kiötlői Horváth Zoltánné, és Suhajdáné Nagy
Ildikó voltak, s ami igazi nagy próbatételt jelentett, valamennyi érett korban lévő felnőtt számára. A
vacsora, bőséges hidegtál kínálatból állt. Főszervezők: Horváthné Rózsika, Fónádné Gizike, Antalné
Katika, Stranszkyné Katika, Geráné Ida.

Dalköri hírek:
A Királyhegyesi Dalkör, február 18-án az apátfalvi Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 25 éves
jubileumi rendezvényén vett részt. A szervezőknek ezúton is köszönet a meghívásért, és a vendéglátásért.
Március 18-án, csanádpalotai meghívásra szintén népzenei találkozón képviselték településünket.
Műsorszámaik: Apátfalvi népdalcsokor III., valamint Tardonai dalcsokor, Boros Dalok II. és Barna Jancsi
balladája Baka András előadásában.

Dalkörünk ebben az évben ünnepli megalakulásának 5. évfordulóját.
Ebből az alkalomból
április 21 –én, 17,00 órai kezdettel a helyi Művelődési Házban,
III. Térségi népzenei találkozót, és megemlékező műsort rendez,
melyre sok szeretettel várja községünk minden kedves lakosát.
Egy kis számvetés az elmúlt öt évről:
A dalkör az elmúlt öt évben 27 dalcsokrot, ezen belül több mint 90 dalt tanult meg, dolgozott fel.
Összesen 30 fellépése volt, ebből 17 alkalommal képviselte más településeken Királyhegyes községet. Egy
országos ezüst, és egy térségi kiváló minősítéssel büszkélkedhet.
Köszönet minden jelenlegi és volt tagjának áldozatos munkájukért!
Alapító tagok:
1. vezető: Mátó Mátyás
2. Fazekas Márton †
3. Baka András
4. Horváth Lajosné
5. Suhajda Mihályné
6. Váli Jánosné
7. Váli János
8. Kerekes Imre
9. Kiss Jószefné
10. Kiss József †
11. Antal Ferencné,
12. Galamb Péterné
13. Stranszky Jánosné,
14. Fekete Istvánné,
15. Gera Mihály,
16. Kiss Gyula,
17. Neducza Szvetiszlávné,
18. Englerné Búvár Terézia
6

Később csatlakozott:
19.
20.
21.
22.

Mátó Mihályné
Hajdú Róza,
Nagy Péterné
Csillag Istvánné

Rövidebb ideig tagjai voltak a
Dalkörnek:
Berceliné Rátz Andrea,
Batik Zoltánné,
Trényiné Sarró Zsuzsanna,
Siket Ákos,
Baka Mihály,
Varga Ilona

Jelenlegi tagok:
1. vezető: Mátó Mátyás
2. Baka András
3. Horváth Lajosné
4. Suhajda Mihályné
5. Váli Jánosné
6. Váli János
7. Kerekes Imre
8. Antal Ferencné,
9. Galamb Péterné
10. Fekete Istvánné,
11. Gera Mihály,
12. Englerné Búvár Terézia
13. Mátó Mihályné,
14. Nagy Péterné,
15. Hajdú Róza,
16. Csillag Istvánné,
17. Gera Zoltánné,
18. Tóth Lászlóné,
19. Csizmás Pálné
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Polgárőri hírek

Nyugdíjas Egyesület hírei:

Március 25-én, szombaton a helyi
Polgárőr
Egyesület
2005.
éves
beszámolóját
tartották
a
Nikotin
presszóban.
A vacsorával egybekötött rendezvényen
részt vett Tóth Zoltánné, a Csongrádmegyei Polgárőr Szövetség titkára, Igaz
Antalné gazdasági elnök, Horváth Lajos
Királyhegyes polgármestere, Neducza
Szvetiszlav
az
Apátfalvi
Takarékszövetkezet elnöke, Mészáros
Antal Apátfalvi Rendőr őrsparancsnok.
Ez alkalomból emléklapot kaptak az 5,
10, és 15 éve a helyi Polgár őr Egyesület
tagjai.

A Nyugdíjas Egyesület március 9-én tartotta zártkörű
Nőnapi megemlékezését. A férfi tagok minden évben, nagy
gonddal és igyekezettel készülnek az egyesület túlsúlyban
lévő női tagtársaik köszöntésére. Az ünnepség kedves
színfoltja volt a helyi óvodások műsora.

A királyhegyesi Polgárőr Egyesület
meghívást kapott 2006. március 20-ára,
az
Országos
Polgárőr
Szövetség
megalakulása
15.
évfordulójának
budapesti központi ünnepségére. A
résztvevő16 fős polgárőr delegációból 4
fő a királyhegyesi Egyesületből képviselte
megyénket. Csikota Antal az egyesület
elnöke, Kerekes András, Berceli Sándor
és Antal Ferenc.
A polgárőrség történetét bemutató
kamarakiállítást Markos György, az
OPSZ elnökhelyettese, a központi
ünnepséget pedig Túrós András, az OPSZ
elnöke nyitotta meg. A 15 éves polgárőr
mozgalmat
köszöntötte
Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök úr és Lamperth
Mónika belügyminiszter asszony is.
Ezután a kitüntetések átadására és a
Honvéd
Művészegyüttes
ajándékműsorára került sor. A Stefánia
Palotában Állófogadással zárult az
ünnepség.

-

- 2006. április 26-án 9,00 órai kezdettel, az egyesület
kistérségi fórumot rendez, amelyre meghívást kaptak
a maroslelei, pitvarosi, csanádpalotai, nagyéri, makói,
és az apátfalvi nyugdíjas klub képviselő is.
Nőnapi ünnepség a Hivatalban
A királyhegyesi önkormányzat 33 nődolgozónak biztosít
valamilyen
szinten
megélhetést,
munkahelyet.
Megbecsülésük és az irántuk megnyilvánuló tisztelet
jeleként ünnepi fogadást rendezett március 8-án Horváth
Lajos polgármester a Nőnap alkalmából.

Március 15-i megemlékezés
Március 14-én, 11 órai kezdettel,
ünnepi megemlékezést tartottak
a helyi iskolások, a Művelődési
Házban, Március 15-e alkalmából. A műsort Waszlavszki
Gyöngyi tanárnő állította össze.
Az ünnepről, az emlékműsor összeállításáról nyilatkoztak
a makói rádióban, a műsorban szereplő diákok, és a műsort
rendező tanárnő is

Gyermekjóléti szolgálat:
Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő Központja értesíti Királyhegyes lakosságát,
hogy a kliensfogadás időpontjában változás történt. Az
eddig megszokott hétfői időpont technikai okok miatt
csütörtökre tevődött át.
Tehát minden héten csütörtökön 9-15 óráig tartunk
kliensfogadást, ahol továbbra is a megszokott módon várjuk
a tisztelt lakosságot.

Rongálók Figyelem !
Királyhegyes Község Önkormányzata ismeretlen tettesek ellen
feljelentést tett az illetékes rendőrőrs parancsnokságon, az iskola
melletti sportpálya és körülette lévő létesítmények rongálásában
résztvevők felkutatására.
A rongálások kiterjedtek a téglakerítés lebontására, tégla elhordása,
drótkerítés megrongálása, a pálya melletti épület nyílászáróinak
megrongálására, az említett épület közfalainak lebontása.
Ha bárki tud ezzel kapcsolatban érdemleges információkkal
szolgálni, kérjük, jelentkezzen szerkesztőségünkben.
Amennyiben az elkövetők kiskorúak, a szülőknek kell az anyagi
károkat megtéríteni!
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Szűrővizsgálatok
az orvosi rendelőben

Mezőgazdasági Hírek
FELHÍVÁS
A 2006. évi területalapú támogatás
igényléséhez
A Csongrád Megyei Földművelésügyi
Hivatal felhívással fordul a 2006. évben
területalapú támogatást igényelni kívánó
mezőgazdasági termelők felé. A támogatás
igényléséhez szükséges nyomtatványok és
térképek a termelő lakhely szerint illetékes
falugazdásznál lesznek elérhetők, tehát
ebben az évben nem postai úton fogják az
érintettek megkapni a kérelemcsomagokat.
Nagyon fontos, hogy 2006. április 01-e után
érdeklődjenek
a
falugazdásznál
a
nyomtatványok megléte felől, annál is inkább,
mivel a várható beadási határidő 2006. május
15-e lesz. A falugazdászok segítenek a
kitöltésben, illetve a kitöltött kérelmeket
átvéve továbbítják azokat az MVH felé. A
továbbiakban felhívom a Tisztelt Termelők
figyelmét, hogy fizikai blokkazonosítók
mindegyikének utolsó két karakter változása
mellett jelentős számban teljes blokkazonosító
módosulás következett be. A gyorsabb
ügyintézés és a parcellák helyének minél
pontosabb meghatározása érdekében a
támogatási
kérelem
kitöltéséhez
szíveskedjenek magukkal hozni a területekre
vonatkozó helyrajzi számokat, mely alapján az
új azonosítók meghatározhatók.
FVM Csongrád Megyei FM Hivatal.

2006. május 10-én 8,00 órai kezdettel, a
királyhegyesi orvosi rendelőben a következő
szűrővizsgálatokra kerül sor:
- vércukorszint,
- koleszterinszint,
- vérnyomás mérés
Minden helyi, 25 évnél idősebb lakost
tisztelettel várunk!
Dr. Dobó Magdolna

Horváth Lajosné

Apátfalvi Takarékszövetkezet
KEDVEZŐ HITELAJÁNLATOK !
1.) Válassza a legkedvezőbbet
Kölcsön összege (Ft)

100.000
300.000
500.000

Futamidő

72 hó
72 hó
72 hó

Havi törlesztő részlet THM

2.419 Ft
7.258 Ft
12.096 Ft

22,43 %
22,43 %
22,43 %

A TELJES ÖSSZEGET HAZAVIHETI !
KEZELÉSI KÖLTSÉG NINCS !
KÖLTSÉGEKET NEM SZÁMÍTUNK FEL !

Az akció folytatódik !
2.) Egymilliós hitellehetőség
Kölcsön összege (Ft)

300.000
500.000
700.000
1.000.000

Futamidő

72 hó
72 hó
72 hó
72 hó

Havi törlesztő részlet THM

6.342 Ft
10.571 Ft
14.799 Ft
21.142 Ft

18,57 %
18,51 %
18,48 %
18,46 %

Érdeklődjön, megéri !

Minden kedves
olvasónknak,
Kellemes Húsvéti
Ünnepeket
kívánunk !

Apátfalva: Hunyadi u. 18. T.: 520-006
Magyarcsanád: Állomás u. 22. T.: 261-719
Királyhegyes: Jókai u. 38. T.: 287-749
Makó: Deák F. u. 39/b. T.: 213-659
www.apatfalvitksz.hu

„Önökért a kölcsönös bizalom jegyében !”

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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