IV. évf. 2. szám

2007. május

Királyhegyes Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja községünk minden lakóját

2007. május 12-én (szombaton)
megrendezésre kerülő
XIV. Falunapra

Programok:
7,00 óra: Zenés ébresztő
Mátó Mátyás karnagy úr vezetésével a
csanádpalotai
Dér István Általános Iskola Fúvószenekara, és
a királyhegyesi zenésznövendékek
közreműködésével

Helyi vállalkozók kiállítása
11,00 órától: Sportpálya felavatása
Amatőr kispályás labdarúgó mérkőzések
11,30 óra: Tűzoltó kiállítás megnyitása

9,00 óra: Ünnepi Szentmise
Emlékfa ültetése az elszármazottak részéről
9,30 óra: Vendégek fogadása a Polgármesteri
Hivatalban
10,00 óra: Ünnepélyes megnyitó
a Művelődési Házban

12,00 óra: Főzőverseny zsűrizése
14,00 óra: Szabadtéri műsorok
- Napsugár Tánccsoport

Horváth Lajos polgármester megnyitója

- The Girls & The Boys Tánccsoport

A „Biztonságos Település” kitüntető cím
átadása községünknek,
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
képviselőjétől.

- Diszkópatkányok

- Újszülöttek köszöntése
- Jubileumi köszöntők
Közreműködők:
- Hegyesi Dalkör
- The Girls & The Boys Tánccsoport
- helyi óvodások
- Királyhegyesi Ifjúsági Tánczenekar

- A multimilliomos jampik
15,30 óra: Csanádpalotai Dér István Általános
Iskola Fúvószenekarának műsora a
királyhegyesi zenésznövendékek
közreműködésével
19,00 óra: Toronyzene
Mátó Mátyás Arany Páva díjas Tárogató
művész
19,00 óra: Nyugdíjas Est
20,00 óra: Falunapi Bál
az EKKE rendezésében

Önkormányzati ülésekről jelentjük
2007. április 5-i önkormányzati Képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató az elmúlt hónap intézkedéseiről, történéseiről
előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
előadó: Lovászné Borbás Erika
A Körjegyzőség működése a 2006. évben folyamatos volt. Az állami támogatások Királyhegyes Község
Önkormányzat nettó finanszírozása keretében kerültek leutalásra. A Hivatal költségvetésére a takarékos gazdálkodás
volt jellemző, adott alkalommal pénzeszköz lekötésével igyekeztek kamatbevételhez jutni. A népszavazások
lebonyolításával kapcsolatban kapott állami finanszírozással növekedett mind a bevételi, mind a kiadási oldal.
3./ Beszámoló az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
előadó: Horváth Lajos polgármester
Az önkormányzat a 2006. évi teljesített (az előirányzathoz képest módosított)
költségvetési
a) kiadási főösszegét 153.654.000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 154.252.000 Ft-ban állapítja meg.
a) Az önkormányzat legnagyobb kiadása 2006. évben elsősorban
- a működési kiadások: a munkabér (51.464.000 Ft) és járulékai (15.532.000 Ft), valamint a
közüzemi számlák (20.313.000 Ft) és a társadalmi és szociálpolitikai juttatások kifizetése
(53.895.000 Ft) volt.
- Felújításra, beruházásra összesen: 6.425.000 Ft-ot fordított. Ebből hazai forrásból címzett és
céltámogatásból járdafelújításra 400.200 Ft-ot (TEKI),
Tűzoltó szertár és ravatalozó 1.295.846 Ft(CÉDE) köztéri pad beszerzésére 66.459Ft-ot
költött az önkormányzat.
- A Nemzeti Sporthivatal „Magasított dróthálóval védett sportcentrum kialakítása” pályázati
kategóriában benyújtott programunkat 2.5000.000 Ft összeggel támogatta, melyből 2006.év
folyamán 1.250.000 Ft összeget kapott meg az önkormányzat. A Közművelődési
érdekeltségnövelő pályázaton nyert 558.000 Ft-ot köztéri padok, nagy teljesítményű
fénymásoló berendezésre, valamint hangtechnikai berendezések vásárlására lett fordítva.
- A vis maior tartalék keretből önkormányzatunk 2.913.000 Ft összeget kapott a belvíz okozta
károk helyreállítására.
b) A költségvetési bevételek legnagyobb részét az állami költségvetésből biztosított összeg teszi ki.
- Saját működési bevétele az önkormányzatnak az elmúlt évben 5.802.000 Ft volt. A
kommunális adó bevétel 1.744.000 Ft, iparűzési adó bevétel 3.234.000 Ft, gépjármű bevétel
2.071.000 Ft, termőföld bérbeadás 76.000 Ft, és az adópótlék bevételből 304.000 Ft.
- Forráshiányra (ÖNHIKI) benyújtott pályázatra 20.909.000 Ft támogatáshoz jutott az
önkormányzat.
- 2006. évben 2 db belterületi telket értékesített az önkormányzat 200.000 Ft értékben.
- 2006. évről pénzmaradvány: 615.000 Ft, amely kötelezettséggel terhelt.
4./ Előterjesztések:
- ÖNHIKI támogatás iránti pályázat benyújtására történő határozati javaslat, melynek feltétele 1500 fő
alatti települések esetében az alapfokú iskolai képzés intézményfenntartói társulásban történő
feladatellátása, és az óvodai nevelés 2007. szeptember 1. napjától óvodai társulási
szándéknyilatkozat megléte.
- Motoros fűkaszák beszerzésére kiírt pályázatok benyújtására történő határozatok elfogadása.
- ÁMK Minőségbiztosítási Program pedagógus értékelési rendszerének elfogadása.
- 2007. év május 12-én megrendezésre kerülő Falunapi programok és költségvetésének elfogadása. A
programokat, előzőekben a helyi civil társadalmi csoportokkal, egyesületekkel egyeztettük,
véleményeztettük.
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2007. április 26-i önkormányzati Képviselőtestületi ülés napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató az
intézkedéseiről, történéseiről
előadó: Horváth Lajos polgármester

elmúlt

hónap

2./ Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
előadó: Mészáros Antal az Apátfalvi Rendőrőrs pk.
Meghívottak: Dr. Márton István Városi Rendőrkapitány,
Szekeres Mihály a községi KMB.,
Csikota Antal a helyi Polgárőr Egyesület
vezetője
- Királyhegyes községben a körzeti megbízotti
feladatokat továbbra is Szekeres Mihály r. zászlós, az
Apátfalvi Rendőrőrs alkalmazottja látja el. Az
önkormányzat vezetése által megfogalmazott, helyben
lakó rendőrre vonatkozó igényt továbbra sem tudja
teljesíteni a parancsnokság.
- Jelenleg Királyhegyes közbiztonsági helyzete stabil,
ennek bizonyítéka, hogy a község elnyerte a tavalyi évben
benyújtott pályázatára a „Biztonságos település”
kitüntető címet.
- A jelenlegi helyzet elérésében, fenntartásában egyre
nagyobb segítséget nyújtanak a királyhegyesi polgárok,
polgárőrök, akitől az őrs gyakran kap hasznos
információkat.
- Szerencsére vagyon elleni bűncselekmények a
községben évek óta alig történnek, inkább családi
konfliktusok, vagy szomszédi viták megoldására kérnek
rendőri segítséget a lakosok. Az ilyen esetekben gyakran
felveszik a kapcsolatot az önkormányzat munkatársaival a
problémák közös megoldása érdekében.
3./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2003.(IV.24.)ÖR. számú rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző
Az SZMSZ módosítása lényeges tartalmi változásokat
nem igényel, csupán néhány pontjában történt
pontosítás.
4./ Beszámoló a Körjegyzőségi Hivatal 2006. évi
tevékenységéről. (bővebben lásd. 4-7. oldal)
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző
5./ Interpellációk:
- Az OTP Lakáskassza szakemberei kedvező
előtakarékossági lehetőséget ismertettek, a hamarosan
kötelezően bevezetésre kerülő szennyvíz tisztítási és
csatornázási munkálatok önrészének előteremtéséhez.
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Községünk elnyerte a BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉS
kitüntető címet
2007. április 27-én, Budapesten, Dr. Petretei
József igazságügyi és rendészeti miniszter
személyesen
adta
át
Horváth
Lajos
polgármesterünknek a „Biztonságos Település”
címet, amely 2 évig jogosítja fel településünket ezen
kitüntetés viselésére. Az önkormányzatunk 2006-ban
nyújtotta be a cím elnyerésére pályázatát, amelyben
vállalni kellett, hogy a községben a közbiztonság
rendjét biztosítja, a bűncselekmények, bűnelkövetések
számát továbbra is alacsony szinten tartja. A vizsgált
időszak 2006. május 31. – 2007. február 28-ig tartott,
amely kiterjedt a következő önkormányzati
tevékenységekre:
- A közrend biztosítására.
- A külterületek védelmére tett intézkedésekre.
- A családban elkövetett erőszakos cselekmények
kezelésére.
- A közbiztonsági feladatokat ellátó rendőrőrs
működtetéséhez való anyagi hozzájárulást.
- A közutak tisztaságára.
- Közintézmények biztonsági berendezésekkel való
felszerelése.
- Felvilágosító, propaganda anyagok megjelentetése,
főleg az időseb lakosság védelmére.
- Szociális jelzőrendszer kiépítésére.
- Fiatalok Drog fogyasztásának megelőzésére tett
felvilágosító tevékenységére, szabadidős
tevékenységekre kialakított terültek bővítése.
Községünk falunapi ünnepségén, azaz május 12-én
az Igazgatás és Rendészeti Minisztérium képviselője is
jelezte részvételét.

Az önkormányzati hivatal munkájáról
Királyhegyes Község Önkormányzatának hivatali munkatársai:

Horváth Lajos
polgármester
az önkormányzat vezetője

Lovászné Borbás Erika
körjegyző

Szirbik Sándorné
költségvetési főelőadó

Tamasi Éva
igazgatási főelőadó

a hivatal vezetője

Marjainé Ménesi Éva
adóügyi előadó

Fónádné Varga Gizella
pénzügyi főmunkatárs

Beke Józsefné
ügykezelő

A körjegyzőségi hivatalnak ügyfélfogadása oly módon meghatározott, hogy az megegyezik a
munkaidővel tehát de. 7 óra 30 perc és du. 16 óra 30 perc között bármikor az ügyfél rendelkezésére
állnak az ügyintézők.
Jelen beszámoló 2006. január 1-től 2006. december 31-ig terjedő időszakról ad tájékoztatást a királyhegyesi
hivatalra vonatkozóan.
I. Az önkormányzat testületének és bizottságainak működése
A feltüntetett időszakban valamennyi összehívott képviselő-testületi ülés és bizottsági ülés
határozatképes volt.
Ülések száma
Tárgyalt napirendek száma
Elfogadott rendeletek
Elfogadott határozatok

Képviselő-testület

Szociális bizottság

18
132
20
112

9
44
44

II. Adóhatósági tevékenység
A beszámolás időszakában két helyileg megállapított adó bevétele volt az önkormányzatnak:
- magánszemélyek kommunális adója /mértéke 5.000,- Ft/
- helyi iparűzési adó mértéke a nettó árbevétel 1.8 %-a.
100 %-ban átengedett központi adó a gépjárművek után fizetendő súlyadó, melynek mértékét 2006.
december 31. napjáig a jogszabály 1.200 Ft-ban állapítja meg. 2007. január 1. napjától a
személygépkocsik valamint a motorkerékpárok teljesítmény után adóznak.
A gépjármű adónál az adóztatott típusok alakulását az alábbi táblázat mutatja be:
Adóztatott gépjármű típus
Személyszállító gépjármű
Tehergépjármű
Utánfutó
Pótkocsi
Egyéb
Összesen

2006 év / db.
97
11
19
2
0
129
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BM. Központi nyilvántartó rendszeréből havonta megkapjuk a változás-jelentéseket melyben a forgalomból
kivonatott, illetve az első tulajdonos által forgalomba helyezett gépjárművek jelennek meg. Az évközi tulajdonos
változás - használt gépkocsik adásvétele - csak a január 1-i nyitóállományban jelenik meg.
V. Szociális igazgatás
Ügy típusa
Átmeneti segély
Rendszeres szociális segély
Közgyógyellátás
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.
Rendszeres gyermekvédelmi tám.
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.
Ápolási díj

Ügyek száma 2006. év
4
41
22
9
1
75
2

Temetési segély
Gázár támogatás
Környezettanulmány
Lakásfenntartási támogatás
Folyékony hulladék közszolgáltatás
Házi szociális gondozás
Közlekedési támogatás
Szerzési támogatás
Lakás felújítási, átalakítási támogatás
Közcélú foglalkoztatás
Időskorúak járadéka

2
5
5
34
30
5
7
1
4
4
4

A szociális támogatások egy része jövedelmi viszonyoktól függ /átmeneti segély, rendszeres szociális
segély, rendkívüli és rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
ápolási díj,
közgyógyellátás, közlekedési, szerzési és átalakítási támogatás, időskorúak járadéka/, és vannak olyan
támogatások amelyek alanyi jogon vagy jövedelemtől függően / alanyi jogon járó ápolási díj, alanyi jogon
járó közgyógyellátás/ állapíthatóak meg.
Lényeges elem, hogy számos támogatás megállapítása vonatkozásában hatáskörváltozás történt 2007.
január 1. napjától, amelyet az alábbiakban mutatunk be:
Jegyzői szociális hatáskörök
· Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
· Rendszeres szociális segély
· Ápolási díj
· Közgyógyellátás (ideértve a helyi rendeletben szabályozott méltányos esetköröket is Szt. 50 § (3))
· Időskorúak járadéka
Szociális bizottsági hatáskör
· Átmeneti segély
· Lakásfenntartási támogatás
Polgármesteri hatáskör
· Köztemetés
· Temetési segély
· Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
· Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság
· Igazolás járulékalap összegéről
A támogatások pénzügyi kifinanszírozásáról el kell mondanunk, hogy egy részét az állam 90%-ban
fedezi, a juttatások nagyobb részét azonban az önkormányzatnak kell fedeznie (átmeneti segély, temetési
segély, köztemetés, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, méltányossági közgyógyellátás).
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VI. A község demográfiai és szociológiai adatai, anyakönyvi igazgatás
Népmozgalmi események alakulása:
2006.
Születés:
9
Halálozás:
12
Helyben történt házasságkötés:
Állampolgársági ügy:
4
VII. Önkormányzati és általános igazgatás
Általános igazgatási tevékenységünk:
· az eboltások szervezése,
· tüdőszűrés szervezése,
· birtokvita,
· szabálysértés
· választások és népszavazás lebonyolítása,
· testületi, és bizottsági ülések előkészítése,
· jegyzőkönyvek megírása.
A hivatal különböző nyilvántartásokat vezet:
· közszolgálati nyilvántartást,
· üzletekről nyilvántartást,
· átmeneti segélyezettekről,
· ápolási díjban, időskorúak járadékában
részesülőkről,
· rendszeres szociális segélyezettekről,
· lakásfenntartási
támogatásban
részesülőkről,
· a
rendszeres
gyermekvédelmi
támogatásban részesülőkről,
· a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülőkről,
· a
rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatásban részesülőkről,
· közlekedési támogatásban részesülőkről,
· kötelezettségekről,
· temetési segélyben részesülőkről,
· közgyógyellátásban részesülőkről.
VIII. Vállalkozások, üzletek:
A nyilvántartás alapján 2006. december 31-én 6 vállalkozás /egyéni, társasági/ működött
községünkben. Az üzletek, vendéglátó ipari egységek száma 2006. december 31-én 4 db.
telephellyel rendelkező: 13 db.
IX. Szabálysértési ügyek
Csendháborítás
Tulajdon elleni
Köztisztasági
Fogyasztó védelmi
Egyéb

2006. év
1
2
1
1
5

A feljelentés nem jelentette minden esetben az elkövetés tényének bekövetkezését, vagy
bizonyítását. Amennyiben a feljelentés nem megalapozott az eljárást meg kell szüntetni. A
helyben történő döntést csökkenti az áttett ügyek száma is.
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X. Pénzügy:
a) Általános jellemzők:
A Körjegyzőségi Hivatal az alapító önkormányzatok - gazdálkodását tekintve teljes jogkörű költségvetési szerve, amely a saját gazdálkodási tevékenységén túlmenően ellátja – az adott községben
lévő iroda természetesen adott önkormányzatét - az önkormányzatok gazdálkodási feladatait, valamint a
királyhegyesi iroda a Királyhegyes Önkormányzat részben önálló jogkörű intézményként működő
Általános Művelődési Központ feladatait.
A Körjegyzőségi Hivatal látja el az önkormányzat gazdálkodási feladatait az alábbi szakfeladatokon:
- önkormányzat szakfeladatai:
452025 (közutak, hidak),
751845 (községgazdálkodás)
751153 (önkormányzati igazgatási tevékenység)
852018 (állategészségügyi tevékenység)
853233 (házi segítségnyújtás)
930316 (temető fenntartási szolgáltatás)
851219 (háziorvosi szolgálat)
851242 (járó betegellátás- ügyelet)
851297 (védőnői szolgálat)
- Intézményei: 552312 (óvodai étkeztetés)
801115 (óvodai nevelés)
921815 (művelődési ház)

A költségvetés könyvelése számítógéppel, az analitikus nyilvántartások vezetése kézzel történik. A
dolgozók illetményét bankszámlára utaljuk át, míg a szociális kifizetések, a képviselők tisztelet díja és a
közmunkások bére valamint a tevékenységekkel összefüggő kiadások a házi pénztárból történnek. Az
adókból származó bevételek, a szociális ellátások (házi szociális gondozás) díja a Takarékszövetkezetnél
vezetett bankszámlára történik, míg a bérleti díjak, óvodások étkezési díjának befizetése a hivatalban
készpénz befizetés alapján történik.
A belső ellenőrzési tárulás 2006-ban vizsgálta a polgármesteri hivatal pénz-és házipénztári kezeléssel, a
bankszámla forgalommal kapcsolatos rendjét és tevékenységét.
b) Az önkormányzat 2006. évi pénzügyi mutatói
A 2006. év folyamán rendelkezésre álló források megfontolt és költségtakarékos gazdálkodásra
késztették önkormányzatunkat. Pénzeszközeink még így sem voltak elégségesek arra, hogy a kötelező
feladatainkat el tudjuk látni.
2003. decemberétől Királyhegyes Község Önkormányzata a Makói Kistérség Többcélú Társulásának
tagja. Ezen belül történik a belső ellenőrzési feladatok ellátása, az ügyelet támogatása, a Területfejlesztési Kht. és a Tourinform Iroda működtetése.
2005. augusztus 16. napjától megbízásos társulást hoztunk létre Nagylak Község Önkormányzatával a
kötelező védőnői feladatok ellátására.
2005. szeptember 01. napjától az eddig az Önkormányzatunk által fenntartott, részben önállóan
gazdálkodó, részjogkörű ÁMK tagintézményeként működő, 1.-8. évfolyamos általános iskola
intézményfenntartó társulás keretében a Többcélú Társulás Oktatási Intézményének Tagintézménye.
2006. évben TEKI, CÉDE, Mobilitas és Európai Uniós pályázatokon vettünk részt
Királyhegyes Község Önkormányzata értékpapírokkal nem rendelkezik, és hitelállománya sincs. A
költségvetés forráshiánya 2006.-ban 41.585 e Ft, ebből 2006. évben forráshiányos pályázatra 20.909 e Ftot kaptunk meg.
Társadalom- és szociálpolitikai juttatásaink 97,76 %-os teljesítést mutatnak. 2006. évben a lakáshoz
jutás feladatainak támogatására 250 e Ft kifizetés történt.
2006. július és november hónapban egyszeri gyermekvédelmi kiegészítő támogatás 75 gyermek kapott.
Az év folyamán 4 fő közcélú munkást alkalmaztunk. A rendszeres szociális segélyezettek száma átlagosan
31, míg az eseti segélyezettek száma 22 fő volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 9 család
részesült. A házi szociális gondoskodás keretében 10 fő ellátását biztosítottuk.
X. Egyéb hivatali feladatok:
A köztisztviselők továbbképzésében az elmúlt két évben sokat jelentett a Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatal továbbképzésekre beadott pályázatának sikere. Ennek következtében valamennyi
dolgozó részesült az ingyenes oktatásban, amelynek az volt a célja, hogy az új jogszabályokat
megismertesse, és az uniós pályázatokkal kapcsolatos ismeretet bővítse.
Lovászné Borbás Erika
Körjegyző
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Helyi vállalkozók bemutatkozója a Falunapon
Királyhegyes társadalmi életében egyre nagyobb számban jelenik meg a vállalkozói szféra. Hol vannak
már a múlt rendszer alacsony fizetésű, ám de biztonságot jelentő, rendszeres havi jövedelmet biztosító
nyugdíjas állásai? A közszférában dolgozóknak is inkább csak az alacsony fizetés maradt meg mindebből,
sokkal kevésbé a biztonság, hiszen az elbocsátások, a létszámleépítések szinte minden téren napirenden
vannak. Élni pedig kell valamiből, s ha máshogy nem, hát saját munkahelyteremtéssel próbálkozva.
Sokan nem mernek belevágni ebbe a kockázatos tevékenységbe, hiszen annyi buktatóval, nehézséggel kell
szembenéznie annak, aki erre szánja el magát. Csak néhányat közülük: indulótőke biztosítása,
piacfeltárás, alacsony jövedelmű vásárlőerő, a meglévő vagyon kockáztatása, versenyképesség
megtartására folyamatos fejlesztésekkel, veszteségek elviselése, újrakezdések, a vállalkozói jogi
ismeretekben való eligazodás, adózások, járulékok fizetése stb. Mindez mérhetetlen szorgalmat,
elszántságot, kitartást követel. Kiszállni szinte lehetetlen, mert akkor minden addigi erőfeszítés, munka
semmibe vész s esetleg egy halom adósság marad csak utána. Akik irigylik őket, egyetlen jó tanáccsal
szolgálhatunk számukra: próbálják ki ők is ezt az utat!
Az idei Falunapon lehetőséget kínáltunk minden jelentősebb vállalkozónak, nagyobb gazdaságnak a
bemutatkozásra, termékeik tevékenységük ismertetésére.

MÁTÓ IMRE ASZTALOS MESTER
Címe: Királyhegyes,
Jókai u. 79.

Akik éltek ezzel a lehetőséggel:
VÍZI ÉS TÁRSA KFT.
Telephelye: Királyhegyes,
Kertész dűlő
Vezető: Vízi István

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS VEGYES
KERESKEDÉS
Székhely, telephely: Királyhegyes,
Felszabadulás u. 46.
Vezetője: Kiss Gyuláné kereskedő asszony

KERNER GREEN KFT.
Telephelye: Királyhegyes,
Jókai u. 81.
Vezetők: Zsurzsucz Csaba, Boros Gábor

ER-GA KFT.
Telephely: Királyhegyes,
Jókai u. 25.
Vezetője: Daróczi Gáborné kereskedő asszony

„TECHNIKA” GÉPÉPÍTŐ KFT.
Telephelye, székhelye: Királyhegyes,
Lenin u. 17.
Vezető: Baranyi Sándor

„NIKOTIN” PRESSZÓ
Székhely, telephely: Királyhegyes,
Dózsa Gy. u. 14.
Vezetője: Herzsán Jánosné kereskedő asszony

APÁTFALVI TAKARÉKSZÖVETKEZET
Helyi kirendeltsége: Királyhegyes,
Jókai u. 38.
Elnök: Neducza Szvetiszláv

„RÓZSA” ITALBOLT
Székhely, telephely: Királyhegyes,
Jókai u. 7.
Vezetője: Böngyik Rozália kereskedő asszony

TREVOL ÖRZŐVÉDŐ KFT.
Székhelye: Makó,
Deák Ferenc u. 47/B.
Vezető: Szurgent Pál
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ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS létrehozása
A KIRÁLYHEGYESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYLET, EGYESÜLET
EMLÉKTÁRGYAIBÓL
A kiállítás, községünk civil szervezetei közül, a legrégebbi, - 105 éves – múltra visszatekintő,
Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkásságát, eredményeit, tárgyi emlékeit mutatja be.
Az egyesület megalakulását, elsősorban az akkori életkörülmények hívták életre, azonban
legnagyobb értéke mégis a közösségi összetartozásban, az önzetlen helytállásban rejlik.
Példaértékű lehet minden civil szervezetünk számára elődeink törekvései tettekben mérhető
eredményességük. De egyben legyen ez példa az elkövetkező nemzedéknek is,
hagyományaink ápolására, tiszteletadásra. Szolgálja mindez, azt az erőt és akaratot, amit
községünk fennmaradásáért, fejlődéséért kifejtünk.

1932. év májusa: (Balról jobbra) Felső sor: Döme Márton, Veréb István, Papp Sámuel,
Szabó Mátyás, Busa Ferenc, Varga Pál, Daróczi András, Furák István, Varga Imre.
Ülő sor: Keresztúri István, Virágh László, Martonyi Zoltán, Keresztúri András, Moldvay
Árpád, Varga Sz Pál. Földön ülő sor: Beke András, Kókai József, Bárdos Antal, Nagy
Pál, Kiss Mihály. Fekszik: Gyürki István, Juhász György (köztük: Martonyi Zoltán
kisfia, a 4 éves János) (háttérben a Községháza)
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Országos Ezüst minősítést nyert a Hegyesi Dalkör
Királyhegyes község kulturális értékei között jeles szerepet tölt be az a népdalkincs világ, amely már
leginkább csak az idősebb emberek emlékezetében él.
E hagyomány ápolására, megőrzésére alakult 2001-ben a „Hegyesi Dalkör”.
2007. április 22-én, Bordányban a népdalkörök országos minősítő versenyén Ezüst fokozatot kapott
községünk népdal együttese. A sok rangos, nagy múltú népzenei együttesek mellett, kis közösségünk
tovább mélyítette Királyhegyes jó hírnevét. Ezért a tevékenységükért köszönetet mondunk a dalkör
minden tagjának: Mátó Mátyás dalkörvezetőnek, Horváth Lajosné, Váli Jánosné, Fekete Istvánné, Englerné
Búvár Terézia citerásoknak, Baka András szólóénekesnek, Suhajda Mihályné Cilának, Galamb Péternének,
Antal Ferencnének, Hajdú Rózának, Gera Mihálynak, Váli Jánosnak, Nagy Péternének, Tóth Lászlónénak,
Csizmás Pálnénak.
Köszönetet mondunk Királyhegyes Községi Önkormányzatának, Királyhegyesért Közalapítványnak,
anyagi és erkölcsi támogatásukért valamint minden királyhegyesi lakosnak, akik értékelik
törekvéseinket, elismerik a dalkör munkáját.
Baka András, a „Hegyesi
Dalkör” szólóénekese,
Bordányban, térségi szinten,
egyéni kategóriában is
indult.
A háromtagú szakmai zsűri
egyhangúan kiváló
minősítésre értékelte
produkcióját.
Gratulálunk
teljesítményéhez.
Köszönet Mátó Mátyás
tanár úr felkészítő

Szeretettel köszöntjük, a 10 éves jubileumát ünneplő
„Királyhegyesért” Közalapítványt !
A kuratórium tagjai:
Stranszky Jánosné (Katika) elnök, alapító tag. Az alapítvány pénzügyi felelőse,
könyvelője. Tevékenységükről évente egyszer beszámol az önkormányzati képviselő-testület
előtt. Szervezi a kuratóriumi üléseket, Falunapokon az alapítványi köszöntőkben, és a
vendéglátásban veszi ki részét.
Suhajda Mihályné, (Cila) alapító tag. Kiemelkedő tevékenységet fejt ki a
Királyhegyesről elszármazottakkal való kapcsolattartásban, hagyományok ápolásában. Az
idei Falunapon is szervezi az elszármazottak fogadását. Szinte minden szervező és
társadalmi megmozdulásnak aktív résztvevője. A Hegyesi Dalkör alapító tagja, állandó
résztvevője. Teljesítménye példaértékű.
Kiss Gyuláné (Gizike) szintén alapító tag. Nincs olyan községi rendezvény, ahol ne
adományozna élelmiszer csomagot valamely szervezet tagjainak. Önzetlen segítőszándékáért
mindenhol nagy tiszteletet vált ki.
Antal Ferencné (Katika) Elsősorban a Nyugdíjas Egyesület munkájában fejti ki aktívan
segítő tevékenységét. Dalköri alapító tag és állandó résztvevője. Férje, Antal Ferenc gyakran
vállal községi rendezvényeken, fuvarozásokat, egyéb munkálatokat.
Kiss Ferenc önkormányzati képviselő, 2006. októbere óta tagja a Közalapítványnak.
A „Királyhegyesért” Közalapítvány fő bevételi forrása az 1%-os adófelajánlásokból, a
vadászok földbérleti befizetéséből és önkormányzati támogatásból tevődik össze.
Munkájukhoz további sok sikert, eredményes működést, jó egészséget kívánunk !
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FALUNAPI FŐZŐVERSENY

MEGHÍVÓ

Helyszín: iskola előtti játszótér

2007. május 12-én

Jelentkezés a helyszínen
reggel 9,30 óráig Szabó Lászlónénál

20,00 órától

Mindenki a hozott anyagból főz !
Csak a helyszínt biztosítjuk !

FALUNAPI BÁL

(tüzelőanyagot is hozzon magával)

A kategóriákat a jelentkezés alapján jelöljük ki.

lesz

A helyezéseket a zsűri bírálja el 12,00 órakor.

a

Eredményhirdetés:
15,15 órakor a szabadtéri színpadon

Művelődési Házban
Élő zene !
Belépő: 800,- Ft
Jegyek elővételben (helyfoglalással), és a
helyszínen is kaphatók.
Tombola tárgyakat elfogadunk !

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
MÉRKŐZÉSEK
A FALUNAPON

Érdeklődni, jegyeket vásárolni lehet:
Horváth Lajosné, Antal Ferencné,
Gera Mihályné, Stranszky Jánosné,
Fónádné Varga Gizella

Mindenkit szeretettel vár az
EKKE

Nevezés a sportpályán, az nap 9,30 óráig
Hajdu Szilárd tanító úrnál.

10 éves születésnapját ünnepli a KIÖ?
Az idei Falunapon ünnepli 10. születésnapját a Királyhegyesi Ifjúsági Önkormányzat.
Ez alatt a 10 év alatt, nagyon sok programon, rendezvényen és kiránduláson, táborozáson vehettek
részt az érdeklődő diákok, fiatalok.
2006. november 17-én, már a 7. ifjúsági önkormányzati választást tartották meg.
Az ifjúsági önkormányzat vezetősége:
Ifjúsági polgármester: Váli Krisztina Cecília, Ifjúsági képviselők: Beke Anikó, Beke Ádám, Erdősy
Dorisz, Kiss Krisztina, Paku Tamás, Suhajda Nikolett
Felnőtt segítők: Kiss Éva Anna, az ÁMK könyvtáros-művelődésszervezője, és Tamasi Éva a helyi
önkormányzat igazgatási főelőadója.
Támogatóik: Községi Önkormányzat, Apátfalvi Takarékszövetkezet, Kiss Gyuláné vállalkozó, ER-GA KFT,
Szülői Munkaközösség. Bevételi forrásaik: hulladékgyűjtés, pályázatok.
Köszönet a felnőtt segítőknek eddigi munkájukért, boldog szülinapot, és további sok sikert !!!
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Május első vasárnapja: ANYÁK NAPJA

Megváltozott

Áldás a szülőkre
Van hely, hol minden kicsi széken
Nevetve ültem egykoron.
S tipegő léptem, gügyögésem
Mosolyt rajzolt az arcokon.
Van ház, ahova tartozom,
Más otthonba sohse térek,
Bármely családhoz, minden házba
Csak, mint idegen, úgy lépek.

a királyhegyesi
ÁMK – Napközi otthonos
óvodájának telefonszáma:
a hívható új szám:
06309744600

Valakiket: a szüleimet
Eléggé meg nem áldhatom,
Valakinek, ha százszor élek
Adósságom le nem róhatom.

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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