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Hamarosan megújul az óvodánk is

Az óvodák infrasturkturális fejlesztésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásra vonatkozó pályázatunk is
sikeres elbírálást nyert és eredményeként 11 millió forintos beruházást indíthat meg önkormányzatunk az óvoda
épületének korszerűsítésre. Mindez kiterjed a nyílászárók cseréjére, a tetőszerkezet felújítására, külső homlokzat
hőszigetelésére. Óvodásaink nem kis örömére, a már előző számunkban beharangozott több milliós eszközfejlesztés
udvari játszótéri konstrukciós vár is megérkezett. Így már igazán érdemes óvodásnak lenni!

A tisztább,
rendezettebb faluért

Királyhegyesen körülnézve látjuk, hogy egyre több
utcánk, területünk szépül meg. Mind az önkormányzat,
mind sokan az itt lakók közül a falu szépítésén
fáradoznak. Az önkormányzat által foglalkoztatott 17
személy hetek óta folyamatosan tisztítja a
közterületeket, a belvízelvezető csatornákat és
megszépült, rendezett, gondozott lett temető környezete
is. Még hónapokon át folyamatosan végezzük ezt a
munkát, de a lakosság közreműködésére is szükség van
az eredményeink megőrzéséhez.
A falu utcáit járva még számos elhanyagolt közterületet
láthatunk, sok helyen még a járdán való közlekedés is
akadályozott a gyomoktól és az utcára kihajló ágaktól,
a csapadékvíz elvezető árkot benőtték a fák.

A települési környezet védelméről szóló
8/1991.(VII.16.)ÖR számú önkormányzati rendelet
szerint a lakóházak illetve telkek előtti terület – a
járda és a járdától az útig terjedő rész tisztántartása a tulajdonos, illetve a használó
kötelezettsége. Ez magában foglalja a járda melletti
nyílt árok tisztántartását és a víz zavartalan
elfolyását
akadályozó
dolgok,
hulladékok
eltávolítását is. A rendelet szerint aki ezeket az
előírásokat nem hajtja végre szabálysértést követ
el, amelyért felelősségre vonható és 30.000.- Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
A szép, gondozott utcákkal kedvező képet kap
falunkról az itt átutazó és az ide érkező vendég,
ezért arra kérem az ingatlantulajdonosokat,
használókat, hogy folyamatosan tisztítsák és
gondozzák az ingatlanuk előtti közterületet, tegyük
együtt szebbé és rendezettebbé Királyhegyest!
Horváth Lajos
polgármester

A Képviselő-testületi ülésekről jelentjük:
2009. május 28-i képviselő-testüli ülés fő témája: Falugazdászi jelentés
megvitatása, Önkormányzati Közbiztonsági Társulás megszüntető
határozatának elfogadása
2009. június 26-i képviselő-testüli ülés fő témái: Közoktatási, közművelődési
Intézmények éves beszámolója, munkájuk értékelése
.

Május 28-i képviselő-testületi ülésen
tárgyalt témák:

5./ A Makói Általános Iskola feladatellátásának
alakulása 2009-2010. tanévre. – Határozati javaslat
elfogadása.

1./ Az Önkormányzati Közbiztonsági Társulást
megszüntető határozati javaslat megvitatása.
Előadó: Horváth Lajos polgármester
A Társulást, melynek tagja Királyhegyes község is, 11
önkormányzat hozta létre. 2009. május 20. napján a
Társulás
ülésén
a
társult
önkormányzatok
polgármesterei arról nyilatkoztak, hogy a továbbiakban
nem tudják vállalni a Társulás fenntartási költségeit.
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzati Közbiztonsági Társulás
2/2009.(05.20.)TH határozata alapján egyetért a
Társulás 2009. június 30. napjával történő jogutód
nélküli megszüntetésével.

6./ Falugazdászi jelentés megtárgyalása.
Előadó: Szabó Nacsa Andrea falugazdász
Helyi ügyintézési adatok:
Őstermelői igazolvány érvényesítése 2009. évre: 65 db
Gázolaj jövedéki adó visszaigénylése: 8 db
Új őstermelői igazolvány: 4 db
A területalapú támogatásokat Királyhegyesen Fehér
Attila Agrárkamarai Tanácsadó készítette.
Többen adtak be pályázatot községünkből is az Agrárkörnyezetgazdálkodási pályázatok elkészítésre.
7./Benákné Bárdi Ilona körjegyzői megbízásának
2010. június 30. napjáig történő meghosszíbbítása.

2./ A 2009. évi területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt
pályázat (TEKI) benyújtásának elfogadása.
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Megvalósulásra tervezett beruházás: Felszabadulás,
Kossuth és Jókai utca járdafelújítása.
A pályázaton igényelt támogatás: 1.004. 550 Ft
Szükséges önrész: 251. 140 Ft

Június 25-i képviselő-testületi ülésen
tárgyalt témák:
1./ Polgármesteri tájékoztató az elmúlt hónap
eseményeiről.
Előadó: Horváth Lajos polgármester
.2./ Beszámoló a tagintézményként működő
Napközi otthonos Óvoda 2008-2009-es
tanévi tevékenységéről
Előadó: Stranszky Jánosné tagintézmény vezető
Az óvoda:
A Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Királyhegyesi Tagintézményeként működik, egy
összevont csoportként.
Az intézmény vezetője: Schüszler Istvánné
Főállású pedagógusok:
Stranszky Jánosné óvónő, tagintézményvezető
Szabó Lászlóné óvónő
Suhajda Mihályné dajka
Gyermeklétszám 2009. május 31-én: 22 fő
megoszlásuk:
Kiscsoportos korú gyermek: 8 fő
Középsőcsoportos korú gyermek: 6 fő
Nagycsoportos korú, iskolába menő gyermek: 8 fő.
Várható gyermeklétszám 2010 május 31-én:26fő
Rendezvényeik, ünnepségeik az elmúlt tanévben:
Télapó ünnepség, falukarácsonyon való részvétel,
Farsang a művelődési házban, Anyák napja
nyugdíjas egyesületben is, részvétel az iskola
átadási ünnepségen, ifjúsági és sportnap
lebonyolításában való részvétel, óvodás ballagás
Kirándulások: Makón karácsonyi forgatag, májusban
Hüllőkiállítás megtekintése, Szegeden a Vadasparkba.
Színházba pedig 5 alkalommal látogattak el.

3./ A 2009. évi önkormányzati fejlesztések
támogatására területi kötöttség nélkül kiírt pályázat
(CÉDE) benyújtásának elfogadása.
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Megvalósításra tervezett beruházás: óvoda kerítés
felújítása.
A pályázaton igényelt támogatás: 1.690.000 Ft
Szükséges önrész: 338.000 Ft
4./ Alapító okiratok módosításainak elfogadása
amely elsősorban az adat és információ tartalom
bővülésében jelent változást és nem az intézmény
működésében.
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző asszony
A következő Alapító okiratokat érinti:
- Királyhegyes-Kövegy Körjegyzőségi Hivatal
alapító okiratát,
- Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás alapító okiratát
- Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat alapító okiratát
- A Makói Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet
alapító okiratát
- A Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és
Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény alapító okiratát
- Makói Kistérség Többcélú Társulása alapító
okiratát.
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3./A Makói Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet
Királyhegyesi tagintézményének 2008/2009-es
tanévi beszámolója:
Előadó: Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető
Makói Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi
Tagintézményeként működik, 1-4 összevont osztállyal.
Az intézmény igazgatója: Almási Pál
Főállású pedagógusok:
Kádárné Kovács Edit tanító, tagint.vez. /magyar 3-4./
Pflaumné Rácz Zsuzsanna, tanító /magyar 1-2,
technika, rajz, testnevelés, környezet 1-4 napközi 1-4
Hajdu Szilárd tanító /matematika, 1-2 o., napközi /
A helyi önkorm.-tól kirendeléssel félállásban dolgozik:
Englerné Búvár Terézia /3-4. matem., ének 1-4 o./
A Kertvárosi Tagintézményből óraadóként heti két órában
angol nyelvet tanított: Török Edit
A 22 alsó tagozatos tanuló megoszlása:
1. osztályos korcsoport: 6 fő ( 4 lány és 2 fiú)
2. osztályos korcsoport: 9 fő (5 lány és 4 fiú)
3. osztályos korcsoport: 3 fő (3 lány)
4. osztályos korcsoport: 4 fő (3 lány és 1 fiú)
Rendezvények, ünnepségek a tanévben:
Télapó ünnepség, karácsonyi ünnepség a nyugdíjas
egyesületben, falukarácsonyon, Farsang, Anyák napja, részvétel az iskola átadási ünnepségen, ifjúsági és
sport nap szervezésében, lebonyolításában való
részvétel, negyedik osztályosok ballagása.
Versenyeken való részvétel:
Városi versenyen: magyar helyesírási versenyen 2fő,
mesemondó versenyen 4 fő, versmondó versenyen
1 fő, matematika 2 fő, Zrínyi Ilona Matematika
versenyen: 2 fő, városi matematika versenyen 2 fő
Levezezős versenyen: Jonatán: 1fő, Kis Vakond: 3 fő
Szivárvány: 10 fő. A Kis Vakond szervezésében
júniusban két 4.osztályos tanuló vett részt Nyíregyházán. Mindketten kiváló minősítést kaptak.
Kirándulások: Június első hetében egy napos kirándulást
szerveztünk a szarvasi Arborétum megtekintésére. Ez
alkalommal még ellátogattunk a szentandrási vízierőműhöz és megtekintettük a településen található
képzőművészeti és foglalkozató játszóházat.
A 2008/2009-es tanévet elsősorban a novemberben
kezdődő iskola felújítási munkálatokkal járó nehézségek
jellemezték.
Azonban
mindenért
kárpótolt
a
végeredmény, a szép tiszta, korszerű iskola.

4./ Beszámoló a Közösségi Színtér
2008.08.01-2009.07.30-a között eltelt időszak
tevékenységéről
előadó: Englerné Búvár Terézia
Személyi feltételek 2009 .július 01-től
- 1 fő alkalmazott, színtér felelős: Englerné
Búvár Terézia
(fél állásban, kirendeléssel a helyben működő
általános iskolai tagintézményben tanít)
Könyvtáros Telekunyhó vezető.: Török Zsolt
2009. május 31-ig
Németh Róbert 2009 június 01-től
- Az intézmény takarítását Németh Zoltánné
önkormányzati alkalmazott végzi.
Rendezvények:
Térségi Dalostalálkozó, Falukarácsony,
Újévköszöntő hangverseny, Ifjúsági Nap,
Ki mit tud? Batyusbál
Két havonta ifjúsági Disco
Amatőr művészeti együtteseink:
Hegyesi Dalkör-Dalárda,Gyermek néptánc
csoport, Ifjúsági Tánczenekar, modern ifjúsági
gyermektánc csoportok, énekegyüttesek
Ez évi nyertes pályázataink:
- az Integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT)
működtetésére, illetve kialakítására való jogosultság
elnyerésére cím elnyerése, második fordulón való
részvételi lehetőség elnyerése.
- Csanádpalotai gesztor önkormányzattal közösen
adtunk be térségi Nemzetközi rendezvényre
pályázatot 2009. januárjában, melynek keretében
községünk 500.000Ft támogatást kért 2010. áprilisáig
megrendezésre
kerülő
Nemzetközi
Népzenei
Találkozó lebonyolítására.
- Közösségi internet – hozzáférési pontok (KIHOP)
támogatása című elektronikus pályázaton való
részvétel. A pályázaton 1 millió Ft-ot nyert az
önkormányzat, amely a működési kiadásokat
csökkenti.
- A helyi önkormányzatok közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatására
elkészített
pályázat, amely a közművelődési intézmények,
színterek
technikai-műszaki
berendezéseinek
bővítésére szolgáló pályázati támogatás.
Kiadványaink:
„ Krónika” helyi újság két havonta

Községünkben is

a közmunka program

Királyhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2009. március
10-i rendkívüli képviselő–testületi
ülésén fogadta el a 2009. évi
Közfoglalkoztatási tervét, az „Út a
munkához”
program
gyakorlati
megvalósítására.
Május 15.-től községünkben is kezdetét vette a közmunkaprogram, ami e-

.8 órás foglakoztatásra szólnak, attól függően,
hogy mekkora szociális segélyre jogosult valaki.
A településen eddig végzett feladataik:
Önkormányzati intézmény és ingatlan-felújítási
külső-belső munkálatok, település üzemeltetési és
tisztasági önkormányzati feladatok ellátása, belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének
karbantartása, parkfenntartás, csapadékvíz, és
belvízelvezető csatornahálózatának helyreállítása.

megvalósult
gyenlőre 3 hónapig biztosít 17 helyi lakosnak
rendszeres havi jövedelmet.
A
megbízási
szerződések napi 6 vagy
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Ifjúsági Nap, iskola és játszótér avatóval

Képen látható: Horváth Lajos polgármester, Almási Pál iskola igazgató,
Dr Buzás Péter országygűlési képviselő, Benákné Bárdi Ilona körjegyző
További képeket lsd: www.kiralyhegyes.hu
Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető a gyermekek, a
szülők és a pedagógusok nevében köszönte meg a 17
milliós beruházással felújított iskolát, amely lehetővé teszi,
hogy a királyhegyesen élő alsós gyermekek is a kor
követelményeinek
megfelelő
körülmények
között
folytathassák tanulmányaikat. Az iskola öreg diákjai is ki
vették részüket a programból, hiszen a száz évnél is
régebbi múltra visszatekintő almamáter településünk
közösségi összetartozásának jelképe is, merthogy az együtt
átélt gyermekkori élmények örökre összekötik az itt
felnövekvőket.
A rendezvényre a környező települések polgármesterei, az
iskola volt igazgatói is meghívást kaptak. A bejáratnál dr.
Buzás Péter és Horváth Lajos polgármesterek vágták át
a nemzetiszínű szalagot, majd megtekintették a
létesítményt.

Május 24-én, vasárnap egész
napos
rendezvénysorozattal
tartotta az idei Ifjúsági Napot a
helyi önkormányzat, az óvoda,
iskola,
művelődési ház és a
hivatal intézmény dolgozóinak
közreműködésével.
Délelőtt 10,00 órakor a községi
játszótér ünnepélyes átadására
került sor, ahol a gyermekeknek
ajándéklufikkal és jégkrémmel is
kedveskedtek. Ezután az iskola
előtti téren felállított szabadtéri
színpadon az ovisok és a „Kék
pántlika” néptánc csoport vidám
kis műsora fogadta a felújított
iskola
átadására
meghívott
vendégeket.
Horváth Lajos polgármester úr
köszöntő szavai után, Dr Buzás
Péter országygűlési képviselő,
Makó
város
polgármestere
mondott ünnepi beszédet

A nap további részében a Bíbuczi Gyermekszínház
Nagyot mondó Tóbiás című előadását láthatták az
érdeklődők. A szabadban
főtt bográcsosok
elfogyasztása után délutáni sportrendezvényekre
lehetett benevezni. Rövid és hosszútáv fotó
versenyekre, ügyességi sorversenyekre, maratoni
kerékpártúrára
Csikóspusztára.
A
győztesek,
helyezettek a nap végén ajándékokat vehettek át
teljesítményükért, csak úgy mint a kispályás
focimérkőzéseken résztvevők is.
Egész nap szép idő volt, sokan látogattak ki a térre. A
délutáni élőzene műsorszámai még tovább fokozták a
jó hangulatot főleg a felnőttek körében. Este a
fiataloknak szabdtéri Disco volt 11,00 óráig.
Reméljük legközelebb is részesei lehetünk hasonló
rendezvényeknek!
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Ballagó ovisok 2009.

Mászáros
Debóra

Takács
Dóra

Perecz
Fanni

Máriás
Vanessza

Filipkó
Patrik

Szegi
Marcell

Halustyik
Zoltán

Tóth
Bálint

Helyi általános iskolából ballagó 4. osztályosok

Fődi József

Molnár Edit

Görbe Zsófi

Kádár
Gabriella Kata

Makói általános iskolából ballagó nyolcadikosaink

Kiss
Nagy
Krisztina Alexandra

Tóth
Tamás

Beke
Ádám

Gavallér
Dániel

Ez évben Érettségiző fiataljaink

Perneki
Levente

Farkas
Géza

Diplomát szerzett
2009. évben:

Suhajda
Zsolt

Haiser
Csilla

Ménesi
János

Levelező szakon érettségi vizsgát tett:

Kiss Tibor, Antal Ferenc, Medve Tímea, Varga
Viktor
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Kiss Péter
Műszaki informatikus
Szegedi Tudományegyetem,
Természettudományi és Informatikai
kar (SZTE-TTIK)

Regisztráljon Ön is az
ÜGYFÉLKAPUN!
Az ügyfélkapu a köz-, ill. államigazgatási
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges
elektronikus azonosító.

batyus

Az eMagyarország: tudatos és szervezett ország fejlesztés,
elektronikus szolgáltatások megvalósításával; ezek tömeges
elérhetővé tételével.
Az európai állam- és kormányfők 2000-ben elfogadták a változás
becsvágyó programját, a Lisszaboni Stratégiát. Akkor arra vállaltak
kötelezettséget, hogy az Európai Uniót a világ legdinamikusabb
és legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává teszik. Az Európai
Unió felismerte, hogy a versenytársakkal (főként az Egyesült
Államokkal és Japánnal) csak úgy tarthat lépést, ha felhasználja az
információs forradalom vívmányait.
· Az információ értékké és hatalmi tényezővé válik. A hatalom
azé lesz, aki az információt termeli és elosztja
(információmonopólium).
Az EU legfontosabb célkitűzése, hogy 2010-re felére csökkentse
tagállamaiban a digitális szakadékot.
Hazánkban az informatika alkalmazása a közigazgatásban hamar,
a nyugat-európai országokhoz képest sem jelentős késéssel
kezdődött meg. Ennek eredményeképpen jöttek létre a mai
nyilvántartásaink alapjait képező, nagy állami alapnyilvántartások
(ingatlan, népesség, gépjármű, stb.)
Az internet megjelenése az állami szférában („az állam az
interneten”) az állampolgárok számára megnyitotta az utat
jogaik gyakorlásának, kötelezettségeik teljesítésének, hivatali
ügyeik intézésének kényelmesebb, idő- és költséghatékonyabb
módjához.
Az állam működése az e-kormányzat fejlettségének különböző
szintjein lehet, attól függően, hogy az általa nyújtott online
szolgáltatások (e-közszolgáltatások) milyen elektronikus szolgáltatási
szintet érnek el.
Elektronikus szolgáltatási szintek:
1.
2.

3.

4.

5.

információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak általános
információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a
szükséges dokumentumokról.
egyirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl
az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok,
nyomtatványok letöltése, és azok ellenőrzéssel vagy ellenőrzés
nélküli elektronikus kitöltése, amely esetben a dokumentum
benyújtása hagyományos úton történik.
kétirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely közvetlen vagy
ellenőrzött kitöltésű dokumentum segítségével történő elektronikus
adatbevitel és a bevitt adatok ellenőrzése. Az ügy indításához,
intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz
kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése,
valamint a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton
történik.
teljes on-line tranzakciót (ügyintézési folyamatot) biztosító
szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés is
elektronikus úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték- vagy
díjfizetés elektronikus úton is intézhető.
a 4. szint kiegészül személyre szabott, szolgáltatásokkal.
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az Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezők
száma meghaladja a 650 ezer főt
www.magyarország.hu kormányzati
portál használatával rengeteg információs adathoz és szolgáltatáshoz jut-hat!

Mindenképpen érdemes azonban
személyes ügyfélkaput nyitni, mivel a
magasabb szintű szolgáltatások csak
ezen átérhetők el. Ügyfélkapun keresztül
például az internetes okmányiroda
lehetővé teszi, hogy egyes ügyeink
intézését az interneten megfelelően
előkészítsük,
vagy
akár
az
okmányirodában
történő
személyes
megjelenés nélkül kérjünk új okmányokat.
Pl.: gépjármű lekérdezés
személyi jövedelem adó bevallás
elektronikus úton
szociális és családvédelmi támogatási kérelmek
Lakcímigazolvány pótlása
Mozgáskorlátozottak parkolási
igazolvány pótlása;
Hatósági bizonyítvány igénylése
egyéni vállalkozói igazolványról;
Adatszolgáltatás letiltása a személyi
adat- és lakcímnyilvántartásból.
Betegéletút lekérdezés
TB érvényességi lekérdezés
Nyilvántartott nyugdíjévek lekérdezése stb.
Ügyfélkapu regisztrációt lehet kérni:
A makói okmányirodában, érvényes
személyi igazolvánnyal, adókártyával és email címmel.
Tanácsadással és ingyenes internet
hozzáféréssel állunk minden érdeklődő
rendelkezésére a helyi Művelődési
Házban!

KÖSZÖNJÜK
TÖRÖK ZSOLTNAK
mindazt a sok segítséget amit
községünkben az elmúlt 6 évben az informatikai ismeretszerzésben, annak elterjesztésében nyújtott.
Informatikai szakismeretével,
emberi hozzáállásával nagy
tiszteletet vívott ki mind a
gyerekek, mind a felnőttek
körében. Sajnos a továbbiakban nem tudja vállalni a TeleKlub működtetést.
Munkájához
további
sok
sikert és jó egészséget kívánunk!

TELE-HÍREK:
Június 01 napjától a Tele-klub,
valamint
a
könyvtárosi
feladatellátást Németh Róbert
helyi lakos látja el. Nyitva
tartása
megegyezik
az
eddigivel.
Az iskolai szünetben igény
szerint további nyitva tartásra
is mód nyílik, figyeljétek a
kiírásokat!

Ki mit tud?

Június 27-én délután a Művelődési házban Falu Ki Mit Tud?
rendezvényre került sor, aminek célja a helyi amatőr művészeti csoportok
bemutatkozása és egyben nyári évadzáró előadása. Rendezvényünk,
ebben a műfajban egy kicsit rendhagyónak tekinthető hiszen nem
elsősorban a versengésre, a helyezésekre, a produkciók rangsorolására
helyeztük a fő hangsúlyt, - amit nehéz is lenne egy ilyen kis településen,
hiszen egy-egy kategórián belül nincs annyi versenyeztethető együttes –
hanem inkább a kinek- kinek a legjobb, legsikeresebb produkciójának
előadására adtunk lehetőséget.
Részt vevő együttesek, előadók:
* Street Dancers: Nagy Emese, Kiss Viktória, Varga Fanni, Beleznai
Bernadett, Felkészítő: Tóth Ágnes
* .Pöttöm Óriások – Kádár Gabriella Kata- Molnár Edit, Kiss Kitti –
Bodré Rita Halustyik Zsófia – Halustyik Zoltán, Mátó Emese Felkészítő:
Molnár Anikó
* „Hajrá Csajok!” : Nagy Emese, Szabó Enikő, Beleznai Bernadett
* Váli Krisztina Cecília, Váli Zoltán – Szép Nyári nap
* Very Girls : Kiss Viktória, Varga Fanni, Molnár Anikó, Tóth Ágnes,
Szabó Szilvia
* Váli Krisztina maga írt dalszöveggel: Utamat járom
* Dance Of Girls: Kiss Krisztina, Váli Krisztina, Nagy Alexandra
* „Szárnyaló angyalok” - Nagy Emese, Kiss Viktória, Varga Fanni,
Beleznai Bernadett, Felkészítő: Kurunczi Emese
* Hegyesi Dalkör – Dalárda
* Ifjúsági Tánczenekar: Suhajda Zsolt, Miklós Tamás, Tóth Máté –Ők
voltak az esti sikeres Batyusbál főszereplői is.
* Váli Zoltán szintetizátoron, Verdi: Nabucco című operából részlet
Köszönet minden előadónak a lelkes
felkészülést, jó hangulatú,
színvonalas műsornak lehettünk ismét tanúi.

Nyugdíjas EGYESÜLET hírei Május 20-án a Nyugdíjas
Egyesület 6 tagú küldöttsége - Tamasi Antal elnök úr vezetésével a Csongrád megyei Nyugdíjas Szövetség megalakulásának 20.
évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen vette
részt. Kistérségi összefogással, külön busszal indult a kb 80 fős
csoport Makóról az ünnepség helyszínére, a Pálmonostor melletti
Turista Tanyára, ahol kellemes családias fogadtatás várta őket.
Különböző lovasbemutatókkal igazi pusztai hangulatot varázsoltak
a vendéglátók. A rendezvény önköltséges volt, de a résztvevők
elbeszélése szerint emlékezetes napban volt részük.

50. HÁZASSÁGI

évfordulójuk

alkalmából ez úton is szeretettel köszöntjük
Váli Jánosné - Kádi Ágotát, a Hegyesi
Dalkör vezetőjét, és férjét Váli Jánost.
Mindig
nagy
felelősségtudattal,
felelősségvállalással éltek egymás és,
családjuk iránt, kis közösségünk iránt.
Kívánjuk nekik, hogy a több évtizede
közösen kiválasztott úton haladjanak tovább
együtt jó egészségben és szeretetben!

Május 30.: Helyi óvodások tanévzáró ünnepsége,
Ballagó óvodások búcsúzatása

Június 12.: Helyi általános iskolások tanévzáró
ünnepsége, 4. osztályosok búcsúztatása
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FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE!
Allergén növénynek számítanak még a pázsitfű-félék, a
libatop és a disznóparéj is, így ezek irtása szintén
kötelező. A legnagyobb veszélyt a parlagfű jelenti.
A törvény előírása szerint június 30-ig meg kell
akadályozni a parlagfű virágbimbózását és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenn kell tartani.
A parlagfű irtása történhet vegyszeresen, kaszálással,
kapálással vagy kézi gyomlálással. A gyökeres és a
vegyszeres gyomirtás a leghatékonyabb, mert a föld
felett elvágott növény rövid idő múlva számos új hajtást
hoz!

Akik elmulasztják az allergén növények elleni
védekezést, azokkal szemben hatósági eljárás
indul !

Hivatalból és bejelentés alapján a növényvédelmi
hatóság és a földhivatal helyszíni ellenőrzést tart kül- és
belterületen egyaránt és lefolytatja a hatósági eljárást.
Ha a kötelezett az elrendelt közérdekű védekezést nem
hajtja végre, növényvédelmi bírság kiszabására kerül
sor, amelynek összege 20.000 – 5.000.000 Ft között
lehet.
A hatósági eljárás és a bírságolás megelőzése
érdekében felhívom a figyelmüket, hogy mindenki a
saját területén folyamatosan gondoskodjon ezeknek a
növényeknek az irtásáról!

Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, ami az
allergiában
szenvedőknek
nagyon
sok
kellemetlenséget okoz. Mindannyiónk egészségének
védelme
érdekében
felhívom
a
Tisztelt
földtulajdonosok, földhasználók, lakó- és telekingatlan
tulajdonosok figyelmét, hogy a növényvédelemről
szóló törvényben foglaltak szerint kötelességük a
parlagfű elleni védekezés.

Benákné Bárdi Ilona

körjegyző

HATÁRSZEMLE!!!
A Makói Körzeti Földhivatal értesítése szerint Királyhegyes külterületén július
8. napjáig 3 napos határszemlét tartanak a szakhatóságok.
Ennek során ellenőrzik:
- a parlagfű-fertőzöttséget,
- a termőföld hasznosítási
kötelezettség teljesítését,
- a művelési ág megváltoztatását
- a termőföld engedély nélküli
más célú hasznosítását

Felhívom a földhasználók és a
földtulajdonosok figyelmét, hogy az
1 hektárt meghaladó termőföldhasználatban bekövetkezett változást 15
napon belül be kell jelenteni a
Földhivatalnál.
Benákné Bárdi Ilona
körjegyző

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