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Községünk a Duna TV– ben
A térségfejlesztés szempontjából, és a községünk életbemaradásához is fontos
célkitűzés, hogy a településen lévő ingatlanok ne maradjanak üresen, gazdátlanul, hiszen
így az állaguk szinte napról, napra romlik és egyre kevesebb az esély, hogy új
tulajdonosra találnak.
Ugyanakkor nagyobb településeken, városokban a magas ingatlan árak mellett, a
növekvő munkanélküliség, a nagyon alacsony fizetések miatt egyre több embernek
kilátástalanabb, hogy saját otthona legyen.
Kisebb településeken a viszonylag olcsóbb ingatlan árak talán néhány embernek
megoldást jelentenének az előbb említett problémákra. Ezen érdekek találkozására
hívta fel a figyelmet nem régen a Délvilágban megjelent újságcikk is, s ennek kapcsán
kereste fel a Duna TV munkatársa községünk polgármesterét, Horváth Lajost. A
polgármester úr bemutatta, és melegen ajánlotta az érdeklődőknek településünket.
A tévéseket nagyon megragadta rendezett, szép kis falunk hangulata,
pedig elmondásuk szerint, már igen sok települést bejártak az országban.
Reméljük, másoknak is felkelti érdeklődését !

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

w.

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

Nyugdíjas Fórum Királyhegyesen
A KIRÁLYHEGYESI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
2006. április 26-án
KISTÉRSÉGI FÓRUMOT rendezett.
A Fórum helye: Királyhegyes Művelődési Ház. A részt vevők: a Pitvarosi „Jóbarát”
Nyugdíjas Klub, Csanádpalotai Művelődési Ház Nyugdíjas Klubja, Apátfalvi Idősek Otthona,
Makói Belvárosi Nyugdíjas Klub, Nagyéri „Szeptember végén” Nyugdíjas Egyesület, Maroslelei
Nyugdíjas Egyesület a vendéglátó Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület képviselői.
A rendezvényen Juhász Mária, az „Életet az éveknek”
Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke
képviselte a megyei delegációt.
Tamasi Antal, a királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület
elnöke és egyben a rendezvény főszervezőjének
megnyitó szavai után két tartalmas előadást hallhattunk
az „Idősbarát szemlélet kialakulása a térségben”
címmel.
Előadók: Horváth Lajos polgármester, és Dr. Dobó Magdolna háziorvos.
Horváth Lajos kiemelte a nyugdíjas egyesületek jelentőségét a települések életében,
mind az egyén mind a közösség számára. Először egy országos áttekintést villantott fel
a nyugdíjasok szociális helyzetéről, majd a kormánnyal szemben támasztott nyugdíjasok
által megfogalmazott igényekről beszélt.
Az idősügyi törvény megalkotásának
szükségességét
körvonalazta,
illetve
az
önkormányzatok lehetőségeit az idősbarát
önkormányzat
kialakítására.
Ezután
a
polgármester úr a helyi szociális ellátásokat
ismertette, összegezte.
Dr. Dobó Magdolna elsősorban az időskorúak egészségügyi ellátásáról, az időskori
betegségek kialakulásáról, megelőzéséről, illetve kezeléséről nyújtott hasznos
tanácsokat.
Ezután a témával kapcsolatos kérdésekre, észrevételekre került sor.
A tartalmas és színvonalas tanácskozás után a szervezők
egy kis kötetlenebb ismerkedésre, szórakozásra is sort
kerítettek. A jó hangulatot a maroslelei, a csanádpalotai,
és a királyhegyesi népdalkörök alapozták meg, majd az ebéd
idő alatt, a Nagy János által elkészített nagyon finom pörkölt
mellé pedig, az apátfalvi citerazenekar jelenlévő tagjai
nyújtottak jó szórakozást a nyugdíjasoknak.
Valamennyi egyesület kellemes élményekkel tért haza.
A délelőtti vendéglátás költségeit nyugdíjas egyesületünk, a nagyéri nyugdíjas
egyesülettel közösen nyert pályázati pénzből fedezte.
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Véget ért a tanév
Június 17-én szombaton iskolánkban nemcsak a ballagást rendeztük meg, hanem a
tanévzáró ünnepséget is. Rendezvényünket megtisztelte Horváth Lajos polgármester úr, és
Englerné Búvár Terézia ÁMK igazgató is.
A tanév során tanulóink sok versenyen, pályázaton vettek részt. Voltak, akik példamutató
szorgalmukkal, magatartásukkal emelkedtek ki a többiek közül. Ők az ünnepségen
könyvjutalomban részesültek:
1.osztály:
Görbe Zsófi
Kádár Kata
Kiss Viktória
Molnár Edit

versenyeken való részvételéért
versenyeken való részvételéért
versenyeken való részvételéért
kimagasló szorgalmáért

2-3-4. osztály:
Beleznai Bernadett versenyeken való részvételéért, jó tanulmányi munkájáért
Vízi Katalin versenyeken való részvételéért, jó tanulmányi munkájáért
Filipkó Viktória
versenyeken való eredményes szerepléséért
Mészáros Martin
versenyeken való részvételéért
5.osztály:
Beke Ádám jó tanulmányi eredményéért
Kiss Krisztina
jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért
6.osztály:
Molnár Anikó kiemelkedő szorgalmáért
Suhajda Nikolett
jó tanulmányi eredményéért, kiemelkedő szorgalmáért
7.osztály:
Perneki Magdolna
példás szorgalmáért, közösségi munkájáért
Váli Krisztina Cecília közösségi munkájáért
8.osztály:
Batik Zoltán rendszeres fellépéseiért
Nagy Péter rendszeres fellépéseiért
Suhajda Tamás 8 év alatt kitartó példamutató magatartásáért, szorgalmáért
Ünnepélyeinket rendszeresen színesebbé, színvonalasabbá tették a táncosaink, zenészeink.
Ők csokoládét kaptak:
Napsugár és a The Girls & The Boys tánccsoport tagjai:
- Fazekas Edina, Hegedűs Zsuzsanna, Varga Fanni, Kiss Viktória, Mátó Gergő, Vancsó Zoltán
- Váli Krisztina Cecília, Beke Anikó, Kiss Krisztina, Perneki Ildikó, Suhajda Nikolett, Batik Zoltán,
Beke Ádám, Paku Tamás, Erdősy Dorisz
Zenészek:
Batik Zoltán, Kiss Krisztina, Molnár Anikó, Nagy Péter, Perneki Magdolna, Suhajda Nikolett, Tóth
Tamás, Váli Krisztina, Beke János, Suhajda Zsolt, Tóth Zoltán
valamint
Fődi József kiemelkedő teljesítményéért
Kiss Nándor KRESZ versenyen elért 2.helyezéséért
Kávai Zsolt „technikusi, rendszergazdai feladatok ellátásáért” kapott csokoládét.
Nagyon szép nyarat kívánok minden tanulónak és családjának: sok pihenést, játékot,
kirándulást !
Találkozunk szeptemberben !
Baloghné Tóth Ágnes tagintézmény vezető
3
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Óvodai beszámoló
A 2006. június 28.-i önkormányzati ülésen az ÁMK Napközi otthonos Óvoda 2005/2006-os
tanévben végzett munkájáról szóló beszámolóját fogadta el a képviselő-testület.
A beszámolót készítette: Stranszky Jánosné
A beszámoló rövidített összegzése:
FÉRŐHELYEK SZÁMA:
ÉVKÖZBEN ELKÖLTÖZÖTT:
KIHASZNÁLTSÁG:
ÓVÓNŐ:

25 fő
1 fő
76 %
2 fő

ÓVODAI ÖSSZ .BEÍRT LÉTSZÁM: 23 fő
JELENLEGI GYERMEKLÉTSZÁM: 19 fő
DAJKA:

1 fő

Községünkben minden óvodáskorú gyermek óvodába jár, és napközi otthonos ellátásban
részesül.
Makó-Rákosról 1, Csikóspusztáról szintén 1 kisgyermek jár óvodába. Ezeknek a gyermekeknek
az utaztatása megoldott, minden délután dajka kíséri őket az autóbuszhoz.
Nagy segítséget jelent a családoknak a havi rendszerességgel járó gyermekvédelmi támogatás,
mely az étkezési térítési díjak fedezéséhez nagyban hozzájárul. Ez évben teljesen
zökkenőmentesen megoldódott a gyermekek nyári étkeztetése is, ennek köszönhetően az óvodai
ellátást a nyár folyamán kb. 8-10 kisgyermek fogja igénybe venni .Természetesen szívesen látjuk
az óvodában, a már iskolás korú gyermekeket is, napközben az Ő felügyeletükről is
gondoskodunk. Az óvónői szabadságokat úgy osztottuk be, hogy az egész nyáron délelőtt,
mindig óvónő felügyelete alatt folyjék a nyári élet. Az óvodai takarítási szünet ideje 2 hét, amely
augusztus utolsó 2 hete. Ebben az időszakban a dajka, elvégzi a teljes körű nagytakarítást,
fertőtlenítést.
Tárgyi feltételeink a tanév során sokat változtak Pályázaton nyert pénzösszegből, október
hónapban DVD lejátszót, színes TV–t, automata mosógépet, és 20.000,- Ft értékben
készségfejlesztő játékokat kaptunk. Nagyon - nagyon örültünk ennek a fejlesztésnek, mert már a
készségfejlesztő játékaink igen elavultak, most ezekkel a játékokkal új ismeretek birtokába tudjuk
juttatni a gyermekeket. A DVD lejátszó pedig az irodalmi nevelésünk egy részévé tud válni. A
mosógép beszerzése nem csak a daduska néninek könnyíti meg a munkáját, hanem itt kerülnek
mosásra az iskola, és gyakran az idős gondozott emberek textíliái is. Májusban elkészült a már
nagyon régóta várt homokozó is. Tiszta homokkal feltöltve várja a kisgyermekek dolgos kezeit.
Kiss Éva Anna művelődés-szervező nagyon sok segítséget nyújt óvodánknak. Szinte minden
alkalomra Ő készíti el plakátjainkat, meghívóinkat. Ebben a tanévben októbertől megszervezte az
ovis-táncot is, melynek bemutatkozó előadására karácsonykor került sor. A gyermekek nagyon
nagy élvezettel fogadták ezt az új programot, és nagyon szépen felkészítette őket Évike a
bemutatkozó előadásra. A szülők is nagy örömmel fogadták ezt az új kezdeményezést.
Az óvoda fenntartója erején felül is mindent megtesz azért, hogy intézményünk
fennmaradhasson, és működőképes tudjon maradni. Ezért hálás köszönetünket fejezzük ki az
egész testületnek.
A 2004. május 10 - 14-ig tartó óvodai beíratás alkalmával 3 új kisgyermek került beírásra, és
ismét beírtuk azokat a gyermekeket is, akik valamilyen oknál fogva, a 2005–2006-os tanévben
nem jöttek fel óvodába, csak előjegyzettként szerepeltek. Ezek száma 3 fő, így a várható
gyermeklétszám a 2005-2006-os tanévben 20 fő. 1 kisgyermek áprilistól jön óvodába, ezért a
jövő tanév végére várható gyermeklétszám 21 fő.
Programjaink a tanév során - óvónőknek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4

október 1. Falunap
október 10. Őszi pedagógiai Konferencia Makón
október 20. Szülői értekezlet
január 22. Figyelj Fülelj ! előadássorozat Szegeden, Szabó Lászlóné
február 22. Szakmai nap Szegeden, Stranszky Jánosné
április 27. Figyelj, Fülelj ! Szabó Lászlóné
április 28. Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferencia Makón, Stranszky Jánosné
május 4. Szülői értekezlet
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Programjaink a tanév során az
óvodás gyermeknek
október 1. Falunap
október 4. Állatvédelmi nap
október 5. Látogatás a tájházba
október 15. megemlékezés a fehér bot napjáról
október 25. színházlátogatás Makón
október 30. takarékossági világnap alkalmával látogatás a
helyi Takarékszövetkezethez.
november 1. Mindenszentek napja –temetőlátogatás ,
gyertyagyújtás
november 3. ortopédiai szűrővizsgálat
november 16. színházlátogatás Makón
december 6. Mikulásünnepély óvodában
december 9. Mikulásünnepély Deszken , résztvevő 10
hátrányos helyzetű óvodás
december 21. Falukarácsony
január 17. színházlátogatás Makón
február 24. óvodai farsang
március 9. Nőnap a Nyugdíjas Egyesületben
március 14. március 15-i ünnepély megtekintése a
Művelődési házban
március 17. Bűvész műsora az oviban
március 18. színházlátogatás Makón
április 10. nagycsoportosok, és szüleik iskolalátogatása
április 11. Költészet napja, látogatás a könyvtárba
május 8. budapesti kirándulás ZOO
május 10. Anyák napja az óvodában
május 11. Anyák napja a Nyugdíjas Egyesületben
május 24. Hüllőkiállítás Makón
június 2. Ballagó baba-buli
június 3. Ballagó - tanévzáró ünnepély

Pedagógusnap a királyhegyesi
tagintézményben

Óvodásballagás
a Művelődési Házban
Mint már a Térségi újságban is hírül
adtuk 2006. június 3-án ballagtak a
nagycsoportos óvodások
Királyhegyesen.
Az ünnepség helyszíne a helyi
Művelődési Ház, ami szinte megtelt
vendégekkel ezen a szombaton, hiszen
ez az ünnepség egyben az óvodai
évzáró is.
Lakodalmas műsorukkal nagy sikert
arattak a közönség körében,

amit Stranszky Jánosné és Szabó
Lászlóné óvónők tanítottak be.
Horváth Lajos polgármester egy-egy
ajándékcsomaggal lepte meg a falu 17
kisóvodását.
Köszönet Daróczi Gáborné és Kiss
Gyuláné vállalkozóknak is, az
óvodásoknak szánt ajándékokért.

A
Belvárosi
Általános
Iskola
és
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény,
Logopédiai
Intézet
Királyhegyesi Tagintézményében június 2-án (pénteken)
köszöntötték pedagógusaikat az intézmény tanulói. Az
ünnepi műsort Siket Ákos tanító úr állította össze, és a 2-4.
osztályos tanulók adták elő. Ezután, Baloghné Tóth Ágnes
tagintézmény vezető közreműködésével megkoszorúzták
Királyhegyes község első tanítójának, Szpák Jánosnak
márványtábláját, majd a helyi temetőben helyezték el a
megemlékezés virágait.

Az elballagó óvodások, a helyben
működő általános iskolában kezdik
meg szeptemberben tanulmányaikat:

Június 16-án Horváth Lajos polgármester úr, maga által
készített marhapörkölttel lepte meg az intézmények
dolgozóit, és köszönte meg egész éves fáradozásaikat.

Ács Vivien,
Bodré Rita,
Elekes Vivien,
Joó Benjamin
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5 éves jubileumi ünnepség - III. Térségi Népzenei Találkozó
Illyés Gyula Bartók c. versével kezdődött a Királyhegyesi Dalkör megalakulásának 5 éves, jubileumi
ünnepsége, Váli Krisztina Cecília előadásában. Majd az „Elindultam szép hazámból” c. népdalt klarinéton
Batik Zoltán játszotta el. Véletlen ugyan, de ezen jubileumi évfordulónk egybe esik a magyar népdalok, a
magyar népzene felemelőjének, Bartók Béla születésének 150. évfordulójával.
Az ünnepséget Horváth Lajos polgármester úr nyitotta meg, aki kiemelte a helyi kulturális élet jelentőségét
a község fennmaradásáért folytatott küzdelemben, és egyben megköszönte minden dalköri tag munkáját,
méltatta Mátó Mátyás dalkörvezető tevékenységét.
A rendezvényen részt vett Ocskó Margit, a Csongrád megyei Közművelődési Tanácsadó Központ igazgató
asszonya is, aki többször is elismerését fejezte ki a helyi aktív közművelődési életnek.
A Dalkör rövid története:
A Királyhegyesi Dalkör életrehívása egy újsághirdetéssel kezdődött, ami 2001. februárjában, a Hegyesi
Hírekben jelent meg:
„2001. február 20-án (kedd) este 18 órakor a Művelődési Házban felnőtt karéneki alakuló ülést tartunk,
melyre - ismerve jó hallását és énekhangját - sok szeretettel meghívjuk.
A közös éneklés örömét, élményét úgy gondoljuk, nem kell bizonyítanunk, hiszen ezt minden jó érzésű
ember maga is tudja. Azonban ahhoz, hogy ezzel magunkat is és másokat is megörvendeztessünk
szükséges némi áldozatvállalás. Annyi, hogy egy héten egyszer este időt szakítsunk a közös összejövetelre.
Kérjük, próbálja meg!”
z igény, hogy legyen egy saját művészeti csoportunk, s hogy mentsük meg azt a csodálatos népdalkincset,
amin szüleink, nagy szüleink felnevelkedtek, nem volt kétség. De a nagy kérdés, hogy ki legyen a
dalkörvezetőnk? Ez már inkább fel adta leckét. Valaki aki szereti, és otthon van ebben a műfajban, s a ki
elfogadja és tudja is kezelni kis csoportunkat. Hogy milyen úton, azt most nem részletezném, de végül is
Mátó Mátyás tanár úrra került a választás, aki elfogadta felkérésünket, s talán akkor még magunk sem
tudtuk, mennyire találkoztak törekvéseink, elképzeléseink az övével.
Az első alakuló összejövetel 2001, február 20-án volt, s körülbelül ebben a sorrendben érkeztek
felhívásunkra az akkor még érdeklődők, most már alapító tagok: Baka András, Kerekes Imre, Suhajda
Mihályné, Horváth Lajosné Rózsika, Váli Jánosné Ágota néni, Váli János, Antal Ferencné Katika, Galamb
Péterné Zsuzsika, Fekete Istvánné Erzsike, Gera Mihály. S megjelent hóna alatt citerájával Fazekas Márton,
a mi mindig jó kedélyű, minden tréfára vevő Marci bácsink, aki sajnos most már csak a kivetítőnkön
jelenhetett meg. Csak úgy mint Kiss József, egykori dalköri társunk. Egy perces néma felállással
emlékeztünk rájuk.
Később csatlakozott hozzánk, de már szinte alapító tagnak számít: Nagy Péterné Marika, Mátó Mihályné
Évike, Csillag Istvánné Rószika, Hajdú Róza, Neducza Szevetiszlávné Jutka néni.
2005-áprilisa óta tagja együttesünknek: Tóth Lászlóné Margitka, Gera Zoltánné Juditka, Csizmás Pálné
Marika.
Első fellépésünk 2001. márciusában,
Nyugdíjas Klub nőnapi ünnepségén volt. Ekkor még
az együttes tagja volt Kiss Józsefné Pannika,
Stranszky Jánosné Katika, Kiss Gyula akik szintén
alapító tagok voltak, csak egyéb okok miatt ők már
nem vesznek részt az együttes munkájába. A képi
felelevenítést az akkor énekelt népdalcsokorral, a
„Bújdosik az árva madár” cíművel tették még
hitelesebbé.
A márciusi fellépés után rögtön májusban, a
Makó-Rákos-i Tanyanapra kaptunk meghívást,
októberre pedig már a saját Falunapunkra
készültünk, az első nagy megmérettetésre.
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Egy arató sort és Szent István király éneket adtunk elő. Erre az alkalomra készületek el az egységes kék
mellényeink. Ekkor még Marci bácsi egyedül citerázott, de ekkor már megfogalmazódhatott Ágota nénibe és
Horváthné Rózsikába is, hogy ők is megpróbálkoznak ezzel a hangszerrel.
A hosszú téli hónapok kedveztek is ennek az elhatározásnak, s az eredménye az lett, hogy a rákövetkező
tavasszal, már beneveztünk az országos minősítő versenyre, amit akkor 2002. áprilisában Deszken
tartottak. A műsorszámunk mi is lehetett más, mint Apátfalvi népdalcsokor, ami szinte azonos községünk
népdalkincsével, hiszen községünk újkori telepesei Apátfalváról költöztek ide, s a rokonság sokáig fenn állt a
két település között. A szólót Baka Andris bácsi énekelte, akinek előadását minden alkalommal a szakmai
zsűri külön elismeréssel is jutalmazta.
Az eredmény: országos ezüst minősítés. Nagy öröm volt ez, az alig egy éves csapatnak.
Ezután sorra kaptuk a meghívásokat. Részt vettünk Szegeden a Pünkösdölő megyefesztiválon, a makói
Hagymafesztiválon.
Ebben az időben indult útjára HEGYESI Fesztivál is, a 9 – hegyes végződésű település fesztiválja. Ebben
az időben 1 évig tagja volt dalkörünknek Trényiné Sarró Zsuzsika is, csakúgy mint Baka Mihály, Varga Ilona,
Berczeliné Rátz Andrea is.
A környező települések példájára 2004-ben mi is útjára indítottuk az évenként megrendezésre kerülő
Térségi népzenei találkozónkat. Az apátfalvi és a földeáki együttesek vettek részt az elmúlt két évben, ahol
mi is legtöbbet megfordultunk. Ekkor már Fekete Istvánné Erzsike is ott citerázott a zenekarban.
A Falunapjaink sem teltek el fellépések nélkül. Az elmúlt öt évben 32 fellépést tudhatunk magunk mögött,
amikor is képviseltük községünket, kultúráját. A legközelebbi kapcsolatunk az apátfalvi Kerekes Márton
népdalkör és citerazenekarral alakult ki. Talán náluk vendégszerepeltünk a legtöbbet, s fogadták el viszont
meghívásunkat. Volt úgy, hogy közös produkcióval léptünk fel. Ünnepségünkön ők is felléptek. Az együttes
vezetője Fazekas István.
És most ismét egy kicsit a hazai együttesünkről, hiszen eddig a múltunkról, s most egy kicsit a jövőnkről
beszéljünk. Tervezzük, hogy hamarosan ismét részt veszünk országos minősítő versenyen, s ennek az első
állomásán már túl vagyunk. Apátfalván volt tavaly októberben a térségi előminősítő, amin való
megmérettetés feltétele a továbbjutáshoz. Ezt az akadályt is jól vette együttesünk, hiszen kiváló minősítést
ért el.
Vendégszerepléseink közül már két alkalommal is voltunk Csanádpalotán. Azonban őket még itthon
egyszer sem köszönthettük Így most itt volt az alkalom, hogy megismerje közönségünk is a Csanádpalotai
Búzavirág népdalkör és citerazenekart. Vezetőjük: Horváth Csabáné.
Befejezésül a hazai a együttesünk egyik kedves dalcsokrát adata elő, amit az elmúlt öt év 27 feldolgozott
dalcsokra, azaz 91 dalából választottunk, Alföldi Népdalokat.
Ezután a dalkörvezetőket köszöntötte a színpadon Ocskó Margit, a Csongrád megyei Közművelődési
Tanácsadó Központ igazgatónője.
A Művelődési Ház ifjúsági tánccsoportja – amelynek vezetője Kiss Éva Anna – is külön meglepetéssel
kedveskedett a „szülinaposoknak”. A vacsora után pedig Mátó tanár úr királyhegyesi tehetséges
zenésznövendékei szórakoztatták a vendégeket. – Tóth Zoltán szaxofon, Suhajda Zsolt trombita, Beke
János dob. A rendezvényről a makói televízió is készített felvételeket.
·

Köszönetet mondunk

Királyhegyes Község Önkormányzatának, akik vállalták működési kiadásainkat,
· Apátfalvi Takarékszövetkezet Igazgatóságának, és annak képviselőjének, Neducza
Szvetiszláv úrnak anyagi támogatásukért,
· Királyhegyesért Közalapítványnak szintén anyagi támogatásáért,
· Szabó Antal szikvizes vállalkozónak italtámogatásáért,
· Daróczi Gáborné, és Kiss Gyuláné vállalkozónak a rendezvény vendéglátásához
nyújtott támogatásáért.
És nem utolsósorban köszönetet mondunk minden dalköri tagunknak, áldozatos
munkájukért, amivel községünk kulturális életét gyarapítják.
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EKKE kirándulás
Az Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület tagjai az egyesület megalakulása óta először voltak kirándulni!
Több színes programot szervezett már az egyesület a tagjai számára (színházlátogatás, Szabadtéri látogatás,
zenés rendezvények stb.) de kirándulást még először sikerült összehozni ebben az évben. A Nemzeti Civil
Alapítvány Kollégiuma írt ki pályázatot az elmúlt évben az egyesületek működését támogató törekvéssel amire
pályáztunk és sikerült 200.000 Ft-ot nyerni, amelynek döntő részét kirándulásra használtuk fel. Az egyesület
tagjai, akik beneveztek Sárospatakra indultak 2006. április 22-én. A kirándulás ötletgazdája és főszervezője
Stranszky Jánosné vezetőségi tag volt. Köszönet érte! Autóbusszal utaztunk végig. Sárospatakon megnéztük a
Rákóczi várat, ebéd után átmentünk Sátoraljaújhelyre, ahol az ország legnagyobb libegőjéről csodáltuk a tájat.
Visszafelé úton Tokajban vacsoráztunk, illetve tokaji borokat kóstoltunk, megismerkedtünk a tokaji borok
készítésének titkaival. Egy nagyon kellemes napot töltöttünk együtt, nagyon szép időben, és úgy gondoljuk, hogy
mindenki igazán jól érezte magát. Reménykedünk abban, hogy több ilyen kirándulás szervezésére is lesz
módunk az elkövetkező időkben, a kis falunkban élők számára.

EKKE vezetősége

Liszt osztás a faluban
Királyhegyes Község Önkormányzata „A Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós
készletből származó élelmiszerrel történő ellátása” elnevezésű program keretében az EU intervenciós
gabonából származó BL 55 lisztet oszt ki a lakosság részére.
A helyi Képviselő-testület határozata értelmében lakosonként 3 kg liszt kerül kiosztásra.
A kiosztás helye: Tűzoltószertár.
A kiosztás ideje: 2006. július 05. szerda du. 13,00-16,00 óra között.
2006. július 06. csütörtök du. 13,00-16,00 óra között.
2006. július 07. péntek du. 13,00-16,00 óra között.
Ezen időpontokról minden lakos 2006. július 03-ig értesítést kapott.

MEZŐGAZDASÁGI HÍREK:

Felhívás

Ismét adható be támogatási kérelem a Nemzeti
Vidékfejlesztési Tervből a Kedvezőtlen Adottságú
Területek támogatására.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyik
támogatási jogcíme, a „kedvezőtlen adottságú
területek támogatása” a 47/2006.(VI.22) FVM
rendelet értelmében 2006. június 30. és július 31.
között ismét nyitva áll azon gazdálkodók részére,
akik a támogatási kritériumnak megfelelnek.

Felhívjuk
a
Tisztelt
ingatlan,
és
telektulajdonosok figyelmét, a szükséges
területtisztántartási munkálatok rendszeres
végzésére, különös tekintettel az egyre terjedő
aranka
és
parlagfű
veszélyek
megelőzésére. Az ingatlan előtti közterület
gondozatlansága,
elhanyagolása
szabálysértési pénzbírság kiszabását is
eredményezheti.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
43/2006.(V. 31.) számú Közleménye a 2006-os
támogatási évi anyatehéntartás támogatás
igényléséről. Megtekinthető az interneten. Bővebb
információ a falugazdásznál, minden szerda
délután a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

A környezetünk szépítése mindannyiunk
érdeke, így hát mindannyian tegyünk is érte !
Köszönjük szíves megértésüket !

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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