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IV. évf. 4. szám

A karácsony a kereszténység egyik
legfontosabb ünnepe, amelyen
Jézus születésére emlékeznek.
Időpontja december 25-e. A
keresztény hit szerint Jézus a
próféták
által
megjövendölt
Messiás,
aki
megváltja
az
emberiséget a bűntől.
Jézus születésének története
Anyja, Mária, Józsefnek a názáreti
ácsnak a jegyese volt, de még
mielőtt egybekeltek volna, Mária
gyermeket fogant a Szentlélek
erejéből.
József
a
judeai
Betlehembe ment Máriával, mert
Augusztusz
császár
rendelete
szerint
összeírás
volt.
Ott
tartózkodásuk alatt jött el a szülés
ideje, de mivel szállást nem kaptak,
Mária egy jászolban hozta világra
gyermekét. A pásztoroknak akik a
pusztán legeltették a nyájat,
megjelent az Úr angyala, és tudatta
velük, hogy megszületett a
Megváltó. A pásztorok meg is
találták Betlehemben Máriát és a
Kisdedet, hódolatukat fejezték ki az
Isten fiának. (Más változatban a
Napkeleti bölcsek kaptak jelet Jézus
születéséről, ők keresték fel a
kisdedet, és ajándékokat vittek
neki.)

w.
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2007. december

Boldog Karácsonyt!

Karácsony csodája: A karácsony éj
varázslatát valószínűleg mindnyájan
ismerjük.
Bár
napjainkra
az
ajándékozás
rendkívül
fontos
momentuma lett az ünnepnek, mégis
a karácsony éj misztikuma, csodája
nem múlt el. Ez az ünnep, melynek
valódi tartalma a legelevenebben él
ma is. Karácsony este minden
elcsendesedik, a közlekedés leáll, és
ha olyan szerencsénk van, hogy hó is
esett, a csend még teljesebb.
Karácsonyfa állítás: A karácsonyfa
előzménye
a
pogány
hagyományokban a termőág, zöldág
házba vitele, illetve a ház és a ház
környékének
örökzöld
ágakkal
díszítése
Hazánkban
régebben
szokás volt a gerendára felfüggesztett
ág, amit aranyozott dióval, piros
almával,
mézesbábbal,
szalmafigurákkal
díszítették.
A
diónak
rontást
űző
erőt
tulajdonítottak, a gyümölcs a bőség,
egészség jelképe, a szalma pedig a
betlehemi jászolra emlékeztet. A
karácsonyi ág később fejlődött kis
fácskává, amit szintén a házba vittek,
és különféle módon díszítettek. A
fán látható girland (vagy boa!) a
paradicsomi rosszra csábító kígyót
jelképezi, az alma a tudás fájáról
szakasztott gyümölcsre emlékeztet a
gyertyák pedig a fény, a nap,
keresztény felfogás szerint Jézus
szimbólumai

Tiszteletünket és őszinte megbecsülésünket fejezzük ki mindazoknak, akik a köz
érdekében, a helyi közösségek összetartásáért, hagyományaink ápolásáért,
egészségünk, biztonságunk megóvásáért, gyermekeink neveléséért ez évben is
fáradhatatlanul tevékenykedtek. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
anyagi és erkölcsi támogatással segítették önkormányzatunk törekvéseit, amely
minden körülmények között elkötelezett községünk élhetőbb jövőjéért.
Magam, és a képviselő társaim nevében minden lakosunknak jó egészséget,
kellemes karácsonyi ünnepeket, sikeres és boldog új évet kívánok!
Horváth Lajos
polgármester
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Az Önkormányzat 2008. évi koncepciójának megvitatása (falugyűlés, közmeghallgatás keretében)
Előadó: Horváth Lajos polgármester
A 2008. évi költségvetéssel szolgálandó alapvető célok
Mint minden település költségvetésének, a mienknek is az alábbi fő célok megvalósítását kell egyidejűleg
szolgálnia:
· Az itt lakó polgárok által elvárt szolgáltatások (beleértve az önkormányzat kötelező feladatait)
színvonalas biztosítása, az életviszonyok és azok feltételeinek javítása, fejlesztése;
· A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése és fenntartása
· Kihasználva a fejlesztési pályázatokat, hiteleket, rangsorolt felhalmozási célok megvalósítása.
Ezen általános célok erőt meghaladó feladatokat rónak az önkormányzatra!
A település lakosainak – teljesen jogos – elvárásaitól elmarad a jelenlegi teljesítmény. Olyan – több
évtizedes – elmaradások pótlására lenne szükség, amelyek együttes forrásigénye tízmilliókban becsülhető.
A község hitelképessége miatt eleve nehéz helyzetben van, azonban az igazi kihívást a folyó
bevételeknél magasabb ütemben növekvő kiadások trendje jelenti.
Mozgásterünk – lehetséges fejlődési pályák
A pénzügyi egyensúly megőrzése oldaláról megközelítve, de egyidejűleg a fejlődés esélyeit is vizsgálva,
rövidtávon a következő három fő irány adódik:
a.) A község saját bevételeinek erőteljes növelése
Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról viszonylag szabad kezet ad az önkormányzatoknak
saját bevételeik növeléséhez.
Adóemelés? Helyi adókhoz kapcsolódó támogatások jelentős csökkentése?
A várható többletbevétel a maximális szorzók esetén sem elegendő a pénzügyi egyensúly
helyreállításához, a község fejlődési pályára állításához.
b.) A kiadási oldal drasztikus visszafogása
A személyi jellegű költségek jelentik a költségvetési kiadások több mint 40 %-át. Ez a
nagyságrend magában rejti a pénzügyi egyensúly javításának esélyét. Hatékonyabb
gazdálkodással, a kiadások visszafogásával éves szinten már jelentősebb összeg is
megtakarítható.
A felújítási, beruházási kiadások eddig is erősen visszafogottak voltak.
Miközben a kiadások kényszerű visszafogása szükséges, a hatékonyabb gazdálkodásra is
feltétlenül szükség van. Meg kell állapítani, hogy az ily módon „nyert” összeg csak az
egyensúly megtartására, a legszükségesebb javításokra lehet elegendő. Ebből az
elmaradások pótlására, a fejlődésre nem , vagy csak igen szűkösen telik.
c.) Külső források bevonása
Az egyik lehetséges út: befektetők idecsábítása. Több év távlatában ez kedvező hatással
lehet a község fejlődésére, hiszen tartós anyagi alapokat teremthet. Az erre a célra
felhasználható ingatlanvagyon azonban meglehetősen korlátozott, piaci kereslet sem
számottevő. Az esetleges értékesítések megvalósítása időigényes feladat – rövid távon
csak viszonylag kis forrásbővülést eredményezhet.
A település kedvezőtlen adottsága egyben komoly lehetőséget is kínál a központi
költségvetés (és az Európai Unió) által biztosított támogatási keretekből, alapokból pályázati
pénzek elnyerésére. Szinte nincsenek olyan pályázati célok, amelyek tekintetében ne
versenyezhetnénk a leginkább rászorult település címéért. A pályázatok feltételei között
azonban – általában – valamilyen saját erő biztosítása is feltétel. Ezzel viszont a község
jelenleg nagyon csekély mértékben rendelkezik. Nem rendelkezik olyan pénzügyi
tartalékkal sem, ami az egyes pályázatok dokumentációjának kidolgozásához szükséges
lenne.
A 2008. évi költségvetési koncepció vezérgondolata
Az előbbi pontban leírtak alapján kijelenthető: a fejlődés elindításához szükséges forrást egyedül a rendszeres és
eredményes pályázatokkal biztosíthatja a község. Ezt alapul véve, a 2008. évi költségvetés és gazdálkodás
koncepciójának arra kell összpontosítania:
·
Hogyan biztosítható minél előbb, és minél nagyobb összegű saját forrás a pályázatokhoz?
A részletkérdéseknél követendő döntési szempontok
·
Kerülni szükséges az olyan költségvetési szempontú döntéseket, amelyek csak „keveset hoznak a konyhára”,
azonban sértik a lakosság – egyes rétegeinek – érdekét.
·
Minden érdemi döntés előtt megvizsgálandó, hogy annak milyen közvetlen kihatása van a település
likviditására és a költségvetési egyensúlyra. Legalábbis 2008. első félévében tartózkodni szükséges az olyan
döntésektől, amelyek rövidtávon a likviditást, éves szinten a pénzügyi egyensúlyt veszélyeztetik.
·
Érdemi munkát szükséges fordítani az olyan ötletek, változások összegyűjtésére és rangsorolására, amelyek
megvalósítása nem, vagy csak szerény mértékben igényel pénzügyi forrásokat, de kedvező hatásuk a
lakosság számára érzékelhető. Ezen ötletek, javaslatok épüljenek be a koncepcióba.
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A Képviselő-testületi ülésekről jelentjük:
Szeptember 13.–i önkormányzati képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ Jelentés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról.
Előadó: Horváth Lajos polgármester.
3./ Jelentés a körjegyzőség 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző

4./ Előterjesztések
5./ Interpellációk

Október 30.–i önkormányzati képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ Tájékoztató az adóbevételek és átengedett bevételek alakulásáról
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző
Az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatásunk vonatkozásában jelzem, hogy minden adónem esetében a III. negyedéves zárási
összesítő adatai az irányadók.
I. Magánszemélyek kommunális adója:
A magánszemélyek kommunális adóját 394 fő terhére állapítjuk meg, a bel és külterületen lévő ingatlanok, adótárgyak után. Az 6000,Ft/ingatlan adótétel eredményeképpen az éves kivetés összege 2.263.500,-, a költségvetés tervezése során 1.800.000,-Ft összeggel
számoltunk. A zárási összesítő adatai szerint 1.868.586,-Ft összeget fizettek be az adózók, ami 83%-os befizetést jelent.
II. Helyi iparűzési adó:
A helyi iparűzési adóról szóló 16/1995.(XII:31.)ÖR rendelet szintén módosításra került a 23/2005.(XI.30.)ÖR rendelettel, mely
szerint 2006. január 1 napjától az adóalap mértékét 2%-ban állapította meg.
Iparűzési adó fizetésére kötelezettek azok a vállalkozók, akik a település közigazgatási területén vállalkozói tevékenységet folytatnak,
és azok a mezőgazdasági őstermelők akik a 600.000,-Ft nettó árbevételt elérték. Az adózók száma 53 fő. A költségvetés tervezésekor
3.000.000,-Ft bevételt terveztünk, a tényleges adókivetés pedig 3.334.997,-Ft, amelyre 3.532.118,-Ft befizetés történt, 106%-os
teljesítés.
III. Gépjárműadó:
A gépjárművek után megállapított adó összege teljes mértékben az önkormányzatot illeti meg. Az adózók száma 139 fő. A
költségvetésben 1.700.000,-Ft bevétellel számoltunk, a tényleges kivetés összege pedig 2.389.108,-Ft, erre 2.074.491,-Ft befizetés
történt, ami 87%-os teljesítés. A Makói Okmányiroda által havonta megküldött adatok alapján dolgoznunk. Azokban az esetekben,
ahol egy éven túli adótarozás áll fenn, kezdeményezni kell a gépjármű forgalomból történő kivonást. 2006-ban 13 adózónál 23
gépjárműre vonatkozóan kezdeményeztük.
IV. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem:
A személyi jövedelem adóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályozza a termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóhatóság
általi adóztatásának rendszerét. Ezen adókötelezettség vonatkozásában a módosítás következtében mentességi szabály került
beiktatásra, melynek értelmében a legalább 5 éves időtartamra haszonbérbeadott termőföld bérleti díja adómentes.
V. Késedelmi pótlék:
Tájékoztatni szükséges az adópótlékról, amelynél sajnos csak növekedésre lehet számítani, azok az adózóknál akik már több éves
hátralékot halmoztak fel, magas a pótlék összege is. A költségvetésben 100.000,-Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben a hátralék
284.826,-Ft, amelyre ez idáig, 159.299,-Ft befizetés volt. 56 %.
A hátralékos adózók esetében két alkalommal, március 15-ét és szeptember 15-ét követően fizetési felszólítást bocsátunk ki, – a II.
félévi határidőt követően 115 adózónak - ha ez nem vezet eredményre letiltást kezdeményezünk a munkabérre, illetve a nyugdíjra,
amennyiben ez sikertelennek bizonyul, akkor az önálló bírósági végrehajtó részére az önkormányzati megállapodás alapján a

tartozás összege átadásra kerül a behajtás érdekében. A tavalyi évben mintegy 30 db letiltás kezdeményeztem, melyből 19
hátralékosnál sikerült a letiltást foganatosítani. Vannak olyan adózók, akiknél magas volt a hátralék összege, és még
jelenleg is – havonta – tiltják a jövedelméből az összeget.
3./ Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
Előadó: Horváth Lajos polgármester
4./ Tájékoztató a körjegyzőség 2007. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző

5./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző

6./ Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés Szakmai Programjának felülvizsgálata
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző

7./ Az egyes szociális jellegű ellátásokról szóló 5/2000.(IV.27.)ÖR. rendelet módosítása
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző
8./Előterjesztések:

A Királyhegyesi Polgárőr Egyesület a helyi önkormányzathoz pályázatot nyújtott be programjainak megvalósítására.
A képviselő-testület 50.000 Ft támogatásban részesítette az egyesületet.
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9./ Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2000.(III.30.)ÖR. rendelet módosítása
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző
(1)az óvodai ellátás étkezési intézményi térítési díja napi
háromszori étkezés esetén ÁFA-val együtt:
Tízórai
52,- Ft
Ebéd
258,- Ft
Uzsonna 52,-Ft
362,- Ft

(2)Az általános iskolai
intézményi térítési díja
ÁFA-val együtt:
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

ellátást igénybevevők étkezési
napi háromszori étkezés esetén
58,- Ft
258,- Ft
58,- Ft
380,- Ft

A felnőtt étkeztetést igénybevevők intézményi térítési díja egyszeri ( ebéd ) étkezés esetén ÁFA-val együtt: 470,- Ft.
A rendelet 2007.november 1. napján lépett hatályba.
10./ Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete2007-2010. év közötti gazdasági programjának elfogadása.

November 29.–i önkormányzati képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó: Busáné dr. Dobó Magdolna háziorvos
Szűcs Ildikó védőnő (bővebben lsd 6. oldalon)
3./ Kéményseprő ipari közszolgáltatás 2008. évi díjmódosítási javaslatának megvitatása
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző
Meghívott vendég: Joó Zsolt, a Kéménytechnika Kft. Ügyvezetője
(1) A nyilvános pályázaton Királyhegyes közigazgatási területén a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást a
Kéménytechnika Kft. (6900 Makó, Aradi u. 119/b.) végzi.
A rendelet 2008. január 1.-i hatállyal lép életbe.
SSZ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

A KÉMÉNY TÍPUSA
Egyedi kémény tisztítása, ellenőrzése 4 éves műszaki
felülvizsgálata
Egycsatornás gyűjtőkémény tisztítása, ellenőrzése
Központi hő ellátó és üzemi tüzelőberendezés kémény
tisztítása, ellenőrzése
Tartalékkémény tisztítása, ellenőrzése
A kémények, füstcsatornák építésével, használatával
összefüggő szakvélemény adása
A lakó- és közösségi épületek kéményeinek füstnyomáspróbája, kiégetése
A bontási munkát nem igénylő kürtődugulások megszüntetése
A nem folyamatos tartózkodás céljára használt épületek
kéményeinek és tartozákainak tisztítása,
valamint műszaki felülvizsgálata
Az újonnan épített vagy javított, ill. újból használatba vett és
felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik
műszaki felülvizsgálata
A gázfogyasztó berendezések bekötésével összefüggésben a
kémények terhelhetőségének megállapítása és az erről szóló
nyilatkozat készítése
A kémény kivitelezés előtti ( tervezett ) szakvéleményezése
SZJ:7470150

LAKOSSÁGI DÍJ

KÖZÜLETI DÍJ

590,- Ft/db
485,- Ft/szint

890,- Ft/db
640,- Ft/szint

X
díjtalan

370,- Ft/fm
díjtalan

díjtalan

díjtalan

díjtalan

díjtalan

díjtalan

810,- Ft/óra

Díjtalan

890,- Ft/db

4000,- Ft/db

4000,- Ft/db

4000,- Ft/db

4000,- Ft/db

4000,- Ft/db

4000,- Ft/db

1400,- Ft/db

1400,- Ft/db

4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 2008. évi díjmódosítási javaslatának megvitatása
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző
Meghívott vendég: Laczi Zoltán, a Laczi és Fiai Kft. ügyvezetője
A szolgáltató (Laczi és Fiai Település-szolgáltató Kft. (6758 Röszke, József Attila u. 60. Tel.: 62/573-514) által benyújtott
díjemelések alapján a képviselő-testület a falu lakosaira nézve legkedvezőbb díjtételeket fogadta el.
Ennek alapján 2008. január 01-től a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja:
1 fős háztartás:
4.430 Ft/év
2 fős háztartás:
8.861 Ft/év
3 fős háztartás:
13.291 Ft/év
4 és annál több fős háztartás: 17.722 Ft/év
Ez a díjtétel 1db 110 liternél nem nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény, vagy maximum 2db összesen 110 liternél nem nagyobb
űrtartalmú, kizárólag cégjegyzésű műanyagzsák által meghatározott hulladék mennyiséget jelent, amelynek súly nem haladja meg a
25 kg-ot. A műanyagzsák ára: 180 Ft + ÁFA.
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5./ A helyi iparűzési adóról szóló – többször módosított - 16/1995.(XII.31.)ÖR. rendelet módosítása
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző
6./ Előterjesztések
*A karácsonyi ajándékcsomagok 0-14 éves korú gyermekeknek
Évek óta hagyomány községünkben, hogy Karácsonykor a községi önkormányzat ajándékcsomag vásárlására nyújt lehetőséget a
községben élő 0-14 éves korú gyermekek számára. Erről hozott határozatot ezen az ülésen a képviselő-testület. Az idén 124
gyermeket ajándékozott meg egy- egy 1000 Ft-os csomaggal.

*A Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület a helyi önkormányzathoz pályázatot nyújtott be programjainak
megvalósítására. A képviselő-testület 50.000 Ft támogatásban részesítette az egyesületet.

7./ A Körjegyzőségi Hivatal 2008. évi koncepciójának megvitatása
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző
8./ Az Önkormányzat 2008. évi koncepciójának megvitatása (falugyűlés, közmeghallgatás keretében)

Előadó: Horváth Lajos polgármester (bővebben lsd 2. oldal)

December 20.–i önkormányzati képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:

1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ Tájékoztató a „Királyhegyesért” Közalapítvány 2007. évi munkájáról
Előadó: Stranszky Jánosné kuratórium elnöke
3./ Az ivóvíz szolgáltatói díjának megállapításáról szóló 6/1994.(VI.29.ÖR. rendelet módosítása
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Meghívott vendég: Medgyesi Pál ügyvezető igazgató
A lakossági ivóvíz szolgáltatói díja 2008. január 01-től a következő képen alakul:
Fizetendő lakossági díj ÁFA-val:
274 Ft /m3
Lakossági alapdíj ÁFA-val:
390 Ft/m3
Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft

4./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2004.(II.26.)ÖR.
rendelet módosítása
Előadó: Horváth Lajos polgármester
A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2008. január 01-től: 3.036 Ft
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.

5./ Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet megvitatása
Előadó: Horváth Lajos polgármester
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2008. január 01-től, a 2008. évi költségvetés elfogadásáig
az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és a kiadások fedezése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye.
6./ Az önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi munkaterve
Előadó: Horváth Lajos polgármester
A munkatervben a napirendek meghatározásában célként szerepel az önkormányzati feladatok biztosítása,
a költségvetési feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a törvényes működés biztosítása.
A testületi ülések ütemezése: minden hónap utolsó csütörtök napján, délután 16,00 órai kezdettel lesz.

7./ Előterjesztések

Egészségnap
Királyhegyesen
Az
idei
évben
is
megrendezésre
került
községünkben az egészségnap.
Mint minden alkalommal, most
is sor került vércukormérésre,
koleszterinszint
mérésre,
vérnyomás
ellenőrzésre,
csontsűrűség mérésre.
Ismételten sok érdeklődő volt,
azonban a lehetőségek köre
csokkent néhány szakorvosi
vizsgálatot
nem
lehetett
megrendezni a megváltozott
egészségügyi szabályok miatt.

Hálával és szeretettel
köszönjük meg az
egészségügyi dolgozók
egész éves munkáját,
türelmüket és mindig
készséges gondoskodó
odaadásukat!
a betegeik

5

Sok szeretettel a Doktor néninek, Magdikának,
egyik hálás betegétől: Dinnyés Sándorné, Magdi
nénitől!
Ki van jelölve a helyed!
Azért van síró, hogy vigasztald,
És éhező, hogy teríts asztalt,
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat leljen karod között.
Azért roskadnak mások vállai,
hogy terhüket segítsd hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják,
A mélység felett van csak magasság.
Ha más gyötrődik, vérzik szenved,
Azért van, hogy Te megmutathasd ,
Hogy mennyi szeretet van benned.
Mutasd meg nekünk legalább,
Hogy enyhült, szépült Tőled a Világ.
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Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
2006.11.01 – 2007.11.30-ig terjedő időszakban.
* A beszámolói időszakban a szolgálathoz tartozó betegek száma 856
fő. Községünkben a betegellátás folyamatos 2004. májusa óta. A
rendelési időben változás nem történt, napi betegforgalom átlag 40-45 fő
között mozog. A doktornő a körzeti nővérrel, Horváth Lajosné
Rózsikával folyamatosan látogatják az ágyban fekvő, nehezen mozgó,
egyedül élő betegeket. Állapotuk folyamatos figyelemmel kísérésében
nagy segítséget nyújt a szociális házi gondozónő Miklósné Erzsike. A
felírt gyógyszereket a betegek a községben működő fiókpatikában
megkapják, folyamatos a kapcsolattartás az ezt működtető gyógyszerész
úrral.
* Ebben az évben az egészségügyi minisztérium rendelkezése nyomán
bevezetésre került a vizitdíj fizetése.
* A rendelő intézet új számítógéppel és ezzel együtt új programmal
bővült. A várakozási idő sajnos viszont növekedett a sok adminisztratív
munka miatt.
A rendelő felszereléséhez tartozó fizikoterápiás berendezések
kihasználtsága magas, továbbra is helyben tudunk elvégezni bizonyos
kezelési módokat.

w.

Néhány jó tanács a téli időszakra
Ebben az időszakban fontos a réteges
öltözködés a gyors meghűlés elkerülésére.
Mindenkinek legyen otthon lázcsillapító,
fájdalomcsillapító.
Itt a nagy evések időszaka. Fontos, hogy
görcsoldó (No-Spa) emésztést elősegítő
tabletta (NEO-BILAGIT, MEZYM-FORTE9 legyen
otthon. Magas láz esetén hűtőfürdő vagy a
teljes törzs beborogatása nagyon fontos!
Naponta legalább 1 narancs vagy kiwi
elfogyasztása, esetleg C-vitamin bevitele.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
egészségben gazdag Boldog Új Évet
kíván:
a rendelő intézet dolgozói!

Busáné Dr Dobó Magdolna
háziorvos
Szűcs Ildikó 4. éve látja el védőnői feladatát a faluban és Nagylak
községben felváltva..
Az idei évben kedvezően alakult a születések száma, 11 újszülöttel
gyarapodott a falu, s előreláthatólag a jövő év is hasonló lesz. A
doktornővel heti egy alkalommal tartanak tanácsadást. Itt történnek a
mérések, a védőoltások beadása. Havonta egy alkalommal van Mozgó
Szakorvosi Szolgálat, amikor a nőgyógyász szakorvos látja el a
várandósokat, illetve bárki felkeresheti problémájával. Az oktatási
intézmények egészségügyi feladatai, a szűrések, védőoltások beadása,
egészség nevelő előadások megtartása az előírásoknak megfelelően
történik. Augusztusban a „Szoptatás Világnapja” alkalmából ünnepséget
rendeztek, ahol a csecsemők számára nélkülözhetetlen anyatejes táplálás
jelentőségére hívták fel a figyelmet.

Szűcs Ildikó védőnő:

Baba-Mama Klub
A Védőnői és a Családsegítő Szolgálat minden hónapban
szeretné megszervezni a Baba-Mama Klubot (NEMCSAK
kisbabás édesanyák részére!)Ezeken a foglalkozásokon a
kismamákat érdeklő témákról szeretnénk beszélgetni,
gyakorlati tanácsokat adni, és akár az adott módszert a
gyakorlatban is kipróbálni. A legfőbb cél, hogy a kismamák jól
érezzék magukat, s tapasztalataikat másokkal is megosszák.
Lehetőség lenne Babaruha-Börzére, ahol a kinőtt ruhákat,
megunt játékokat lehetne eladni, elcserélni.
Az első foglalkozást 2007. december 3-án tartottuk a
Művelődési Házban. Sajnos az esős időjárás miatt csak kevesen
vállalták, hogy eljönnek. Akik eljöttek, nagyon jól érezték
magukat, a délelőtti program átcsúszott a kora délutáni órákba
is.
Ez az alkalom a karácsonyi készülődés jegyében telt el, s lehetőségük volt a kismamáknak különböző kreatív ötleteket
kipróbálni. Ablaküvegmatricát és gipszdíszeket festettünk, karácsonyi képeslapokat ragasztottunk, szalvétatartókat,
angyalkát és csillag karácsonyfadíszeket csináltunk. Ezek elkészítésében Kiss Éva Anna nyújtott nekünk segítséget,
akinek fáradozásáért külön köszönetet szeretnék mondani. Az édesanyák alkottak, a kisdedek játszottak, zenét hallgattak.
Már gondoltunk a karácsonyi sütésre is. A kismamáknak, akik ugye nem sok felesleges idővel rendelkeznek gyermekeik
mellett, könnyen, gyorsan, sütés nélkül elkészíthető receptekből álló füzetet készítettünk. A Baba-Mama Klubot minden
hónapban szeretnénk megtartani, s mivel elsősorban az a szándékunk, hogy a kismamákért legyen, ezért szívesen
veszünk minden kérést, javaslatot, ami a következő foglalkozások sikerességét szolgálja.
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Karácsonyi pillanatok

December 20-án 11,00 órai kezdettel a
Nyugdíjas
Egyesület
karácsonyi
ünnepségével egybekötött iskolai előadást
tekinthették meg a meghívott vendégek.
Felkészítő: Pflaumné Rácz Zsuzsanna
Tanulók: Fődi József, Gera Patrik, Kádár
Kata, Görbe Zsófi, Varga Fanni, Molnár
Edit, Beleznai Bernadett, Vízi Katalin,
Jelenovits Éva, Nagy Emese,Varga Vivien,
Elekes Vivien, Ács Vivien, Jelenovits
Pálma, Görbe Ádám, Filipkó Napsugár,
Marjai Anett, Suhajda Bence, Kiss Kitti,
Bodré Rita, Nagy Tamás, Mátó Emese
Délután 14,00 órai kezdettel a Falukarácsonyon 124
kisgyermek kapott ajándék csomagot, ahol az iskolás
gyermekek ismét előadták műsorukat.

Ezen a délutánon az önkormányzati képviselő-testületi ülés után 17.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében karácsonyi ünnepség
keretében adták át az ez évben újszülöttek betét könyvét. Az ünnepségen részt
vettek a képviselő testület tagjai, az önkormányzati és intézményi dolgozók,
valamint a civil szervezetek vezetői.
A megajándékozott újszülöttek:
Ács Loretta Virág,
Farkas Bence,
Szabó Ádám,
Stranszky Panna Polett, Miklós Liliána,
Esser Balázs Dávid

EKKE - Mikulás
Szerencsére az Együtt Közösen Királyhegyesért
Egyesület tagjainak sem kell a szomszédba menni
egy kis humorért, hiszen fergeteges jó hangulatot
tudtak varázsolni december 14-én a művelődési
házban tartott évad záró zártkörű Mikulásestjükön.

A vacsorával és játékos
vetélkedővel
egybekötött rendezvényen mind a fiatalab,
mind az idősebb korosztály kitett magáért. Az
est nagy meglepetése KÁNTÁLÓK bevunulása
volt. (szem nem maradt szárazon)
A jó hangulatot királyhegyesi zenészekből
összeállt együttes fokozta. Miklós Tamás, Váli
Zoltán és Suhajda Zsolt
7
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Híd felújítása:
Községünk határát vízelvezető csatornák hálózzák be. Így,
településünket szinte minden oldalról csatorna hídon keresztül
lehet csak megközelíteni. Ezek a hidak azonban nem a mai
forgalomra lettek méretezve, s szinte mindegyik felújításra
szorul. Az idén, a Dózsa György utca végi hidat szélesítették ki,
hogy biztonságosabban lehessen rajta gépjárművekkel
közlekedni. A munkálatokat december elején fejezték be.

Önkormányzatunk ez év augusztusában, a Dél –Alföldi regionális pályázaton nyert 1, 2 millió Ft-os
támogatásból, egy Jonn Deere típusú, nagy teljesítményű önjáró fűkaszát vásárolt. Ezzel a beruházással
most már biztosítani tudja a közterületei tisztántartását.

Tisztelettel
megköszönjük
Ferencsik
Andrásné, Pannika
néninek a
Tájházunkba
felajánlott tárgyait.
Igérjük méltóképpen
megőrizzük azt
az utókornak.

December 14-én, a művelődési házban
15, 00órai kezdettel rendhagyó
történelem óra keretében honfoglaló
őseink és rokon népek hadi kultúráját
mutatták be korhű öltözékben a
Sasíjászok csoportja.

A Sasíjászok népvándorlás-kori katonai és kulturális
hagyományőrzéssel
foglalkozó
civil
csoport/vállalkozás, mely kapcsolódik az Algyői
Faluházhoz, szakosztálya az óföldeáki HonismeretiHagyományőrző Szabadidő Klub-nak, tagja a Magyar
Hagyományőr Világszövetség-nek.
Az előadás nagyon érdekes és színes volt, köszönet
Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezetőnek a
szervezésért.

2007-BEN SZÜLETETT:

SZÁMADÁS

1. Ács Loretta Virág
2. Esser Balázs Dávid
3. Farkas Bence
4. Filipkó Kamilla Anita
5. Fürj Marió Martin
6. Haizer Míra
7. Miklós Liliána
8. Stranszky Panna Polett
9. Szegi Milán Noel
10. Szabó Ádám
11. Vancsó Regina

2007.-BEN ELHUNYTAK:
1. Keresztúri Imréné
2. Fazekas Mihályné
3. Varga Jánosné
4. Börcsök Ferenc
5. Keresztúri imre
6. Budai Lajos Csabáné
7. Ferencsik András
8. Juhász Imréné
9. Kiss Mihály
10. Mag József
11. Farkas Ferencné
12. Tóth Istvánné
13.Antal Ferenc
14. Kőrösi Istvánné

2007. 12.06.-ÁN KIRÁLYHEGYES
KÖZSÉG LAKOSAINAK SZÁMA:
680 Fő
8
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Dalköri hírek:
Sok szép közös emlékkel köszöntek el a Hegyesi
dalkör tagjai Mátó Mátyás tanár úrtól, aki 6 évig
volt az együttes szakmai irányítója és vezetöje.
Községünk zenei életének újra éledése az ö
tevékenységével kezdődött.
Köszönjük munkásságát, az itt eltöltött éveit!
További sok sikert és jó egészséget kívánunk neki!
A királyhegyesi népdalkör szeptemberben újra alakult, mert 6 évi közös munka után, Mátó Mátyás
dalkörvezetőjükkel szétváltak útjaik. (Elsősorban anyagi okok miatt nem tudja önkormányzatunk tovább
biztosítani foglalkoztatását.) Azonban az együttes népdalszeretete, elszántsága továbbra is összetartja,
életben tartja ezt a kis közösséget.
Vezető: Váli Jánosné,
Szóló énekesek: Horváth Lajosné, Baka András, Kerekes Imre,
Citerások: Váli Jánosné, Horváth Lajosné, Fekete Istvánné, Englerné Búvár Terézia,
Kórus tagok: Suhajda Mihályné, Váli János, Antal Ferencné, Mátó Mihályné, Galamb Péterné, Hajdú Róza,
Csizmás Pálné, Nagy Péterné, Gera Mihály, Tóth Lászlóné, Csillag Istvánné
·

2007. szeptember 21-én Földeákon vendégszerepelt az együttes, ahol Katonadalokat és Tolnai
népdalsort adtak elő. Szólót énekelt: Kerekes Imre, Baka András.
·
2007. október 27-én, az Őszirózsa Népdalkör meghívására Maroslelén léptek fel, ahova újabb
katonadalsorral készültek. Elsőként Baka András szólóénekes összeállítását hallhatták, aki ez év
áprilisában a térségi minősítő versenyen kiváló fokozatot ért el. Zentai katonasort és a A
csornai…..Az országos ezüst minősítéssel kitüntetett Hegyesi dalkör előadásában öt régi, szép
katonadal hangzott fel Váli Jánosné összeállításában. Szólót énekelt: Kerekes Imre
Második műsorszámuk: Dél-alföldi népdalcsokor.
Az együttes ezúton is köszönetét fejezi ki a házigazda földeáki és maroslelei Őszirózsa Népdalkörnek a
meghívásért és a szíves vendéglátásért.
Pályázat: Novemberben, a Hegyesi Dalkör a helyi önkormányzat pályázati felhívására nyújtott be
támogatási kérelmet a következő indokkal:
Az együttes évente, 5-6 alkalommal kap meghívást más települések kulturális rendezvényeire, ahol
községünk kulturális értékeit képviselik. Amatőr együttesünk tagjai ezzel a tevékenységgel, évek óta
kiemelkedő közösségi munkát végeznek. Az utóbbi két fellépésük (Földeák, Maroslele) óta a költséges
autóbuszbérlés helyett, személyautókkal oldják meg az utazást. Ezért pályázatot nyújtottak be a helyi
önkormányzathoz e költségek fedezésére. A 2007. november 29.-i ülésesen 50.000 Ft támogatásban
részesítette a Képviselő- testület a Hegyesi Dalkört.

Legközelebbi fellépésük:
Karácsonykor
(december 24. du. 17,00 órai kezdettel,
a helyi katolikus templomban,
ahol az ünnepi szent misén
vesznek részt, s ahova
mindenkit szeretettel várnak.
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Tájékoztató a Nyugdíjas Egyesület 2007. évi tevékenységéről
Negyedik éve tevékenykedik szervezetünk egyesületként – ez alapvetően a következő két tényező miatt más,
több mintha klubként működne. Az alapszabályunk előírásai szerint törődnünk kell nemcsak tagjaink, hanem a
településen élő valamennyi idősember érdekvédelmével, szociális helyzetének alakulásával. Ennek érdekében minta
az országos nyugdíjasszervezetek megyei szövetségének vezetőségi tagja, különböző fórumokon szót emeltem a
kistelepüléseken élő, sok tekintetben hátrányos helyzetű nyugdíjasok érdekében. E mellett az utóbbi időben a
különböző rendezvényeinkre, kirándulásainkra, színházlátogatásra meghívjuk a kívülálló nyugdíjasokat is – többkevesebb sikerrel.
A másik tényező: az utóbbi két évben alkalmassá vált szervezetünk arra, hogy részt vegyen a civil szervezetek
számára kiírt pályázatokon. Az elmúlt évben sikerült nagyobb összeget, mintegy 400.000.- forintot, ez évben pedig
50.000.-ft-ot nyernünk. A támogatást arra használta fel egyesületünk vezetősége, hogy szervezeti életünket,
rendezvényeinket tartalmasabbá, színesebbé tegyük. Természetesen ez együtt járt az adminisztrációs munkánk,
pénzgazdálkodásunk szigorításával, ezt a munkát már csak megfelelő végzettségű szakember képes elvégezni.
Taglétszámunk jelenleg 53 fő, ez a településen élő nyugdíjasok mintegy harmada, ebben az évben hét főt sikerült
tagjaink sorába felvenni. Sajnos, az utóbbi hónapokban eltávozott közülünk, elhunyt négy tagunk: Tóth Istvánné,
Ferencsik András, Kiss Mihály és Antal Ferenc. Alapító tagjai voltak klubunknak, amíg egészségük engedte aktív
résztvevői voltak összejöveteleinknek. Emléküket megőrizzük.
Tagjaink közül sokan egyedülállóak, ezért is tartunk a klub megalakulása óta hetenként két összejövetelt, ahol
kulturált körülmények között, kávé és üdítőital fogyasztása mellett beszélgetéssel, olvasással, kártyázással tölthetjük
az időt.
Tagjaink többségének névnapjait is közösen tartjuk meg, köszöntjük az ünnepelteket. Ugyancsak közösen tartjuk a
nőnapi ünnepséget, amely férfinap is, az anyák napját, a karácsonyi ünnepeket is.
Tagjaink közül többen megalakulása óta részt vesznek a Hegyesi Dalkör munkájában, jelenlegi vezetőjük is az
egyesület tagja. Közös éneklésükkel, színvonalas fellépéseikkel az élet megszépítése, bizonyos kulturmisszión túl
elősegítik a község ismertségét, hírnevének öregbítését, nemcsak a környező településeken, hanem távolabbi
vidékeken, esetenként a határon túl is.
Ez év májusában 21 fővel, közösen a Csanádalberti egyesülettel részt vettünk egy budapesti kiránduláson. Jártunk a
Parlamentben, a Rendőrmúzeumban, a várban, megcsodálhattuk a Művészetek Palotáját, az új Nemzeti Színházat is
– köszönhetően a falunkból elszármazott Németh János barátunknak.
Júliusban egy kisebb csoporttal részt vettünk a Gyopárosi Humorfesztiválon, ahol egyesületünk két tagja is Hajdú
Róza és Kerekes Imre bátyánk is fellépett – nagy sikerük volt. Október végén 24 fővel részt vettünk az Apátfalvi
Idősek Otthona által megtartott Idősek Világnapja alkalmával megrendezett ünnepségen. Színvonalas műsort
láthattunk, majd fehér asztalnál folytatódott az ünnepség, ahol ízletes ebéd, bőséges vendéglátás mellett
beszélgetéssel, nótázással töltöttük a délutánt, nagyon
jól éreztük magunkat. Az apátfalviakkal több évre visszanyúló kapcsolatunk van, évente felváltva vendégül látjuk
egymást.
Fontos célkitűzése volt egyesületünknek a környező településeken működő nyugdíjas szervezetekkel a kapcsolatok
felvétele, elősegítve, erősítve ezzel is az összefogást, érdekeink közös védelmét. Elsősorban a nagyéri, a maroslelei
és a csanádalberti nyugdíjas egyesületekkel sikerült szorosabb kapcsolatba kerülnünk – 4-5 fővel rendszeresen részt
veszünk a különböző rendezvényeiken.
Ugyancsak feladatul tűzte ki vezetőségünk a községben tevékenykedő gazdasági szervek vezetőivel, a vállalkozókkal
való kapcsolatok felvételét, fejlesztését. Több helyi vállalkozótól kaptunk anyagi támogatást.
A községi önkormányzattól az anyagi segítségnyújtáson túl jelentős tárgyi és „szellemi” támogatást is kapunk, hiszen
egyes dolgozói végzik az egyesület adminisztrációs munkájának zömét, a pályázatok elkészítését, elszámolását.
Anyagi támogatást kapunk még az Apátfalvi Takarékszövetkezettől, az Agro Maros Szövetkezettől, a két helyi
kereskedelmi egység vezetőjétől – köszönjük önzetlen támogatásukat.
Az egyesület vezetőségének mandátuma december hónapban le fog járni – ezért most egy szűk körű, közgyűléssel
összekötött karácsonyi ünnepséget fogunk tartani.
A jövő év elején tervezi vezetőségünk egy „nyugdíjas baráti nap” megszervezését – szerény fogadással, közös
ebéddel, zenés délutánnal, ahová meghívjuk és elvárjuk a községi intézmények vezetőit, a vállalkozókat, ezzel is
viszonozva segítőkész támogatásukat.

Befejezésül engedjék meg, hogy egyesületünk vezetősége, tagjai nevében a közelgő ünnepek
alkalmából valamennyi idős embernek, a község minden lakójának kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog, békés új esztendőt, nagyon jó egészséget kívánjak.
Tamasi Antal
elnök
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Jelentkezz!
bármilyen zenei, énekes
produkcióval
felléphetsz
2008. január 25-én,
17,00 órai kezdettel,
a művelődési házunkban
megrendezésre kerülő

A „Királyhegyesért” Közalapítvány
kuratóriuma
hálás köszönetét
fejezi ki
mindazon személyeknek
aki
személyi jövedelemadója 1%-át felajánlották
az alapítványnak.
A befolyt összeget
kulturális és egészségmegőrző célokra
fordítottuk.
Felajánlásaikat a továbbiakban is szívesen
fogadjuk.

Új év köszöntő
hangversenyünkön
Jelentkezési határidő: 2008.
január 21.
Jelentkezni lehet: a Művelődési
házban 14,00-16,00 óráig

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Adószámunk: 18458219 – 1 – 06

AZ ER-GA KFT.
dolgozói minden kedves vásárlójának
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kíván!
Jövőre is igyekszünk elnyerni bizalmukat.

Belépő: 100,- Ft

Megújult környezetben a TELEKUNYHÓ
Községünkben 8. éve működik a TELE –szolgáltatás, ami annak idején két darab számítógéppel
és egy fénymásolóval kezdte tevékenységét. Akkoriban településünkön, még leginkább csak a
hivatalban és intézményeiben volt található ez az informatikai eszköz, míg ma már nagyon sok
családban is fellelhető. A szülők, ha szűkös anyagi körülmények között is, de igyekeznek
megteremteni gyermekeik számára a boldogulásukhoz szükséges esély lehetőségét.
A TELEKUNYHÓ ennek ellenére igen népszerű a fiataljaink körében köszönhetően, elsősorban
Török Zsolt vezetőnek, aki immár 4 éve látja el ezt a feladatot. Informatikai szakismeretével,
emberi hozzáállásával nagy tiszteletet vívott ki mind a gyerekek, mind a felnőttek körében.
Nyitvatartási idő:
kedd:
17,00-21,00 óra,
péntek: 15,00-21,00 óra
szombat: 8,00-16,00 óra

8 korszerű géppel, kényelmes
környezetben várjuk az
internetezni, és játszani
vágyókat. Szívesen adunk
informatikai tanácsokat.
Problémáikkal forduljanak
hozzánk!
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Kedves fiúk és lányok!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK 2007. DECEMBER 22-ÉN, 18,00 ÓRAI KEZDETTEL
TARTANDÓ MIKULÁS

BULINKRA A MűVELőDÉSI HÁZBA.

PROGRAMOK: TÁNCVERSENY
TOMBOLA
TOMBOLA TÁRGYAT MINDENKI HOZZON MAGÁVAL!
AKI A DJ PULT MÖGÖTT LESZ: BE(X)TREET
Z (O)LEE
REMÉLEM, HOGY SOKAN LESZÜNK ÉS Fő, HOGY ÉREZZÉTEK JÓL
MAGATOKAT!
BELÉPő: 100 FT

Új évi hagyományok
A január 1-i évkezdés a Gergely-féle naptárreform után vált általánossá. Az új év első napjához
számos hiedelem, babona kötődik, mert ennek a napnak a lefolyásából következtettek az egész évre.
Így például semmit sem szabad ezen a napon kiadni a házból, mert akkor egész évben minden
kimegy onnan. Igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől, házi viszálykodástól. Női munkatilalmi nap is
volt, nem szabadott mosni, varrni, fonni, de az állatokat sem fogták be újévkor. Azt tartották, ha újév
napja reggelén az első látogató férfi, az szerencsét hoz, ha nő, az szerencsétlenséget. Szokás volt
kora reggel friss vízben mosakodni, hogy egészségesek maradjanak. Aki reggel a kútról elsőnek
mert vizet, úgy mondták, elvitte az aranyvizet, egész évben szerencsés lesz. Egyes vidékeken a
mosdóvízbe
egy
piros
almát
is
tettek,
ami
szintén
az
egészség
jelképe.
Bizonyos táplálkozási tilalmak is kapcsolódnak ehhez a naphoz. Baromfit nem lehetett enni, mert a
tyúk elkaparja a szerencsét, ellenben ajánlatos volt a malachús fogyasztása, mert az kitúrja a
szerencsét. A szemes terményeket is ajánlatos enni- babot, lencsét -, mert akkor sok pénzük lesz a
háziaknak. Sok vidéken rétest sütöttek szintén az analógia jegyében (hosszúra nyúlik az élet, mint a
rétestészta. ) Szép hagyomány újév napján, hogy fiúgyerekek és legények házról-házra járva verses
jókívánságokat mondanak a háziaknak, akik cserébe megvendégelik őket. Egyes falvakban az
újévköszöntők a portákon gabonamagvakat szórnak szét, hogy bő termés legyen. Ezeket a magokat
aztán a tyúkoknak adták a háziak, hogy sokat tojjanak. A hajnali időjárásból az egész évre jósoltak,
ha szép idő volt, mezőgazdasági szempontból jó lesz az esztendő, ha csillagos az ég, rövid lesz a tél.

Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
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