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Tisztelt királyhegyesi lakosok!
Karácsonyra készülünk, ami úgy
vélem több, mint egy ünnep: a
bizakodás, az összetartozás és az
egymásról való gondoskodás ideje is.
Az önkormányzat dolga, hogy
felelősséggel, lehetőségeihez mérA karácsony ünneplése és az újesztendőre készülődés
alkalmat ad arra is, hogy egy kis számvetést készítsünk az
elvégzett feladatokról, céljaink megvalósulásáról.
A jelentős, nehéz, előremutató fejlődést meghatározó
döntéseink mellett ez évben több tízmilliós beruházásról is
számot adhatunk. Fejlesztéseket kizárólag pályázati úton
tudunk megvalósítani, ezért tudomásul kell venni azt a
kényszert, hogy a sorrendet döntő mértékben az határozza
meg, hogy éppen melyik ágazatot (oktatás-, egészségügy-,
szociális ellátás, közlekedés, stb.) érintő, kedvező feltételű
pályázatok kerülnek kiírásra. Így tudtuk ez év májusában
átadni a 3 milliós költségekből megépített Játszóteret a falu
főterén. Iskolánk épületét 16 millió forintból újítottuk fel,
aminek eredményeként a 106 éves épület korszerű,
világos, tiszta intézménnyé változott. Régi álmunkat, a
járda felújítási programunkat is beindíthattuk. Központi
támogatásból 1,2 millió forintos beruházással elkészült a
Kossuth, Dózsa Gy., Felszabadulás utcai átjárók újra

Az óvodák infrasturkturális fejlesztésével
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
12 millió forintos óvodai
beruházása
fejeződött be napjainkban. A tető szerkezet
felújítása, újra cserepezése még október elején
elkészült. A homlokzat hőszigetelésével, a
összes külső nyílászáró cseréjével komoly
energia
megtakarításra
számít
az
önkormányzat. A külső homlokzatot nemes
vakolattal burkolták, és az épület belső festése
is megtörtént. A már több helyen is
megrongálódott
kerítést
esztétikus
és
biztonságos, esztergált fakerítés váltotta fel.
Az ovisok előreláthatólag januárban vehetik
birtokukba megújult otthonukat.

ten szolgáljon egy magasabb rangú
közösséget, a falu lakosainak
érdekeit. Az év minden napján igyekeztünk
eszerint
dolgozni,
minden törekvésünk ezt a célt szolgálta, remélve a biztosabb, szebb
jövőt valamennyiünk számára.
betonozása, védő korlátok beépítésével, Jókai utcán a
Temetőhöz való átjáró valamint az orvosi rendelő előtti
töredezett járdaszakasz felújítása. Közmunkakeretében 18
főt foglalkoztattunk közel egy éven keresztül remélve,
hogy ez a folyamat jövőre is folytatódik. Az óvoda
épületének korszerűsítését a napokban fejeztük be 12
milliós pályázati támogatásból. A falu főterét átfogó
fejlesztési programunk megvalósításának egy része, mint a
körforgalmi jellegű csomópont kiépítése vagy a Leader
programunk még várat magára az elhúzódó körülményes
eljárások miatt. Nagy reményeket fűzünk a művelődési
házunk bővítésére benyújtott IKSZT támogatási kérelmünk
pozitív elbírálásához is, amely jelenleg folyamatban van.
Továbbra is számítunk polgáraink együttműködésére,
segítő jó szándékára.
Ennek reményében kívánok Mindannyiuknak békés
karácsonyt és eredményes, boldog új esztendőt!
Horváth Lajos polgármester

2009. október 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülés fő témája: Ivóvízminőség-javító
Programmal kapcsolatos döntések meghozatala
2009. október 22-i képviselő-testületi ülés fő napi rendi pontja: Tájékoztató az
adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról
2009. október 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülés
napirendi pontja.

Adóbevételek alakulása adónemenként:
2009. III. NEGYEDÉV
Befizetés
Telj Összes
% hátralék
2.269.500,- 1.808.993,- 79.7 1.392.160,Kivetés

Előadó: Horváth Lajos polgármester
A Makói Kistérség minden települése részese annak a Délalföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Programnak,
melynek megvalósulása eredményeként a régió összes
településén lehetővé válik az egészséges ivóvíz
szolgáltatás, mely minősége megfelel a 201/2001. (X.25.)
Kormányrendeletben meghatározott kémiai komponensek
határértékeinek. A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító
Program megvalósítására az Európai Unió és a Magyar
Állam a KEOP 7.1.3.0 pályázat konstrukció keretében
kínál támogatási lehetőséget. A projekt előkészítési
munkáinak céljából létrejött a Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-alföldi
Regionális Ivóvízminőség-javító Program keretein belül a
következő pályázói körben kíván részt venni:
Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota,
Ferencszállás, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor,
Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád, Makó, Maroslele,
Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pitvaros.
A Program megvalósulását követően a helyi díjképzési
módszert kívánja használni, a program beruházási
költségeinek felosztása érdekeltség és a vízigény alapján
kerüljön megvizsgálásra akként, hogy a vízigény felosztási
alap vizsgálata során a tervezési vízkapacitás képezze a
vizsgálat alapját

Kommunális adó
Iparűzési
adó
Gépjármű adó
Pótlék
Jövedelem adó
Össz.:

5.529.800.-

3.905.849,-

70.6

2.288.101,-

2.438.500.-

1.652.040.-

67,7

2.047.679,-

550.587.90.884.-

220.118.90.884.-

39,9 1.432.881,0.100

10.879.271

7.677.884.-

7.160.821,-

I. Magánszemélyek kommunális adója:
A képviselő-testület rendelete alapján a kommunális adó
mértéke Királyhegyes településen 2007. január hó 1
napjától 6.000,-Ft/év adótárgyanként. Egységesen ezt az
adótételt kell megfizetni a lakások és a telkek után is.
Méltányosságból történő elengedésre sem alanyi, sem
mérlegelés alapján nincs mód.
A magánszemélyek kommunális adóját 394 fő terhére
állapította meg, a bel és külterületen lévő ingatlanok,
adótárgyak után.
II. Helyi iparűzési adó:
A helyi iparűzési adó mértéke településünkön az állandó
vállalkozási tevékenységet végzők esetében 2006. január 1
napjától az adóalap 2%-a.
Az iparűzési adót fizetők száma 57 fő.
III. Gépjárműadó:
A gépjárművek után megállapított adó összege teljes
mértékben az önkormányzatot illeti meg. Az adózók száma
133 fő.
IV. Egyéb bevételek
Az önkormányzat adóbevételét képezi még a termőföld
bérbeadásból származó jövedelemadó, valamint a késedelmi
pótlékok.

2009. október 22-i képviselő-testületi ülés fő napi rendi
pontja

Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző
A Körjegyzőségi Hivatalunk, mint önkormányzati
adóhatóság a Képviselő-testület által bevezetett helyi
adókkal ( magánszemélyek kommunális adója és iparűzési
adó), valamint a központi adónemmel (gépjárműadó)
kapcsolatos adóztatási feladatokat végzi. Nyilvántartása
alapján kérelemre adóigazolásokat, illetve adó-és
értékbizonyítványt állít ki.
A helyi adóhatóság gondoskodik az adó és egyéb adók
módjára
behajtandó
köztartozások
behajtásáról,
végrehajtásáról, valamint a kimutató szerv részére való
átutalásról. Hatáskörükben a tárgyalt időszakban változás
nem következett be.
Az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztató minden
adónem esetében a III. negyedéves zárási összesítő adatai
az irányadók, de a tájékoztató táblázat külön tartalmazza a
végrehajtás eredményeit október közepéig bezárólag.

A jövő évtől az iparűzési adót nem az önkormányzatokhoz
fogják bevallani az adózók, hanem a központi
adóhatósághoz. Ennek átmeneti időszaka is már számos
problémát felvet. 2010. első félévében még felénk
teljesítenek az adózók, de a második félévben már a központi
adóhatósághoz, amely előlegként kifizeti az adót
önkormányzat részére. Jelentősen nehezül az iparűzési adó
tervezhetősége illetve az adózóra vonatkozó információk
átláthatósága ebben a eljárási rendszerben.
Változni fog a gépjármű adó mértéke is, az emelkedés
mértéke 20-45 Ft/kilowatt mértékű. Emiatt a gépjármű
tulajdonosok a jövő év elején új határozatot kapnak a
megváltozott mértékű adófizetési kötelezettségükről
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Az éves költségvetési koncepció elfogadásának eljárási
rendje szerint, a képviselő-testületi döntést megelőzően
2009. november 25-én Csikóspusztán, 26.-án pedig
Királyhegyesen közmeghallgatással egybekötött testületi
ülésen ismertette a 2010. évi alapkoncepciót Horváth Lajos
polgármester. Az önkormányzati törvény a lakossági szükségletek
kielégítéséről való gondoskodást, a társadalmi viszonyok szervezését
jelentős részben – kötelezően vagy önként vállalás alapján – a
települési
önkormányzatok
hatáskörébe
utalja.
A
helyi
önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik
legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés. Az éves
költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció
összeállítása. A tervezés során, tényszámokon alapuló, a kötelező
feladatok fenntarthatóságát biztosító költségvetés elkészítésére
törekedtünk, szem előtt tartva az áthúzódó szerződéses
kötelezettségek, folyamatban lévő fejlesztések fedezetének
biztosítását. A helyi önkormányzatokra vonatkozóan a központi
forrásszabályozásnál 2010 évre a működés finanszírozását szolgáló
források visszaesést mutatnak.
A központi költségvetésből származó források azon
feladatoknál – oktatás, körjegyzőség - szűkülnek
leginkább, ahol a kormányzat a kistérségek szerepét
kívánja erősíteni. A szociális normatívánál is jelentős
megszorítások történtek, a jelzőrendszeres házisegítségnyújtás átalakul, a házi-segítségnyújtásnál és a
szociális étkeztetésnél is változtak a normatíva
kategóriák.
A munkanélküliség várhatóan továbbra is megnöveli az
önkormányzat által szervezett közmunkák, közhasznú
munkák iránti igényt.
A központi költségvetésből származó források jelentős
mértékű visszaesése miatt a működőképesség
fenntartásához egyre nagyobb mértékben kell a saját
bevételekre támaszkodni. A kintlévőségek behajtása
érdekében tett intézkedéseket, folyamatosan, növekvő
hatékonysággal kell megtenni.
Fontos, hogy az adóhátralékok behajtása 2010. évben
folytatódjon, hiszen a kintlévőség jelentős összegű, ami
ha befolyna, javítana Önkormányzatunk likviditási
helyzetén. A helyi adóbevétel tette eddig is lehetővé a
pályázati önerők biztosítását és erre 2010-ben még
fokozottabban szükség lesz
A kiadásaink a személyi juttatások esetében a
költségvetési törvény és a vonatkozó törvényi előírások
alapján történt az irányszámok meghatározása. A
törvényjavaslat
a
köztisztviselői
illetményalap
mértékére,
sem
a
közalkalmazotti
garantált
illetményekre vonatkozóan nem tartalmaz eltérő
javaslatokat a 2009. évre vonatkozóktól.
A dologi kiadás vonatkozásában közel azonos mértékéig
kalkuláltunk, mint a 2009. évi eredeti előirányzatok,
annak ellenére, hogy várhatóan minimum 10%-os
energia áremelés várható. Ez a tervezés mind az
önkormányzat, mind a helyi intézmények takarékos
gazdálkodására alapoz.
Minden érdemi döntés előtt megvizsgálandó, hogy
annak milyen közvetlen kihatása van a település

likviditására és a költségvetési egyensúlyra.
Mozgásterünk – lehetséges fejlődési pályák
A pénzügyi egyensúly megőrzése oldaláról megközelítve,
de egyidejűleg a fejlődés esélyeit is vizsgálva, rövidtávon a
következő három fő irány adódik:
1./A község saját bevételeinek erőteljes növelése
A Képviselő-testület a helyi adók mértékén nem kívánt
emelni. A jelenlegi mértékű adók szinten tartásával, az
adóbevételek fokozott behajtása mellett növekedhet a
bevétel új terhek bevezetése nélkül.
2./ A kiadási oldal drasztikus visszafogása
A személyi jellegű költségek jelentik a költségvetési
kiadások több mint 30 %-át. A nehéz gazdasági helyzet
következtében már a második évet tervezi a költségvetés
13. havi illetmény, és illetményemelés nélkül.
3./ Külső források bevonása
Az egyik lehetséges út: a befektetők idecsábítása. Az erre a
célra felhasználható ingatlanvagyon azonban meglehetősen
korlátozott, piaci kereslet sem számottevő.
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.
A legtöbb pályázat utófinanszírozású, így a megvalósítása
is komoly erőpróba elé állítja az önkormányzatunkat.
Ennek ellenére a pályázati lehetőségeket fokozottan
figyelni kell, és az Önkormányzat számára kedvező
lehetőségekkel a jövőben is élni kell.
Királyhegyes község önkormányzati vezetői, a gazdasági
válság nehézségei ellenére továbbra is elkötelezettek az itt
lakó polgárok által elvárt szolgáltatások színvonalas
biztosításra, az életviszonyok ás azok feltételeinek
javítására, fejlesztésére.
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A Háziorvosi szolgálat vezetője Dr Dobó Magdolna 2009.
december 22-i képvislő-testületi ülésen számolt be 2009. évi
tevékenységükről. A beszámoló 2 témakörből tevődik össze:
1. Háziorvosi szolgálat szakmai tevékenysége
2. Betegségek megelőzésével kapcsolatos szűrővizsgálatok.
1.A beszámolási időszakban a szolgálathoz tartozó betegek száma
801 fő(2009.12.08) Az elmúlt évhez viszonyítva lényegesen
kevesebb a praxishoz tartozó betegek száma, de ez nem az
elvándorlás miatt van, hanem a jelenlegi beszámolónál már a
ténylegesen a praxishoz tartozó betegek számát vették
figyelembe. Évek óta több orvos úgy elvitt betegeket, hogy
nem kérték ki a törzskartonjukat, csak
saját maguknak
bejelentették. Távoztatás, illetve új beteg felvétele nagy számban
történt. Távoztatva lett 79 fő, ebből átjelentkezéssel 28 fő,
átjelentkezés nélkül 51 fő. Haláleset miatt 12 fő. Átjelentkezett a
szolgálathoz 20 fő. Először bejelentkezett tehát született: 6
újszülött. Egy év alatt a rendelésen 6828 esetet láttak el.
Otthonukban ellátottak száma:374 eset. Egyéb helyen ellátottak
száma: 4 fő. Lakásra hívások száma: 71. Látogatások száma:303
Szakkonzultációra(szakrendelés,) utalt esetek száma: 903 eset.
Kórházba utalt esetek száma:115. Ambulánsan ellátottak száma (
nem a praxishoz tartozó):160 eset
Az előző időszakhoz képest lényeges változás a háziorvosi
szolgálat tevékenységében nem történt. A kéthetente esedékes
vérvételek immár 3 hétre korlátozódtak a Makó Kórház
Laboratóriumának kérésére! További korlátozás, hogy 3 héttel
előre le kell adni a nagylabor vizsgálatok listáját!
Említésre méltó járványos megbetegedés az ősz folyamán a
hányás hasmenést okozó vírusos megbetegedés volt.
Az
influenza elleni védőoltás adása folyamatban van. Eddig az új
H1N1 védőoltásból 110 adagot adtak be. Az oltásoknak eddig
semmiféle kóros reakciója nem volt. Kellő mennyiségű oltóanyag
rendelkezésre áll!
Eddig térítésesen 12 beteg kapott be védőoltást!
2./ Továbbra is fontos feladatnak tartják a prevenciót. Ezért ebben
az évben is megrendezték az immár szokássá vált egészség napokat. Egyre népszerűbbek a megelőzést szolgáló szűrővizsgálatok,
egyre többen jelennek meg.
- szemészet
35 fő
-orthopédia
12 fő
-nőgyógyászati rákszűrés
22 fő
-csontsűrűségvizsgálat
33 fő
-vércukor
51 fő
-triglicerid ,
51 fő
-vérnyomásmérés
51 fő
-prostata szűrés
19 fő
-mammográfiás szűrés (2 alkalommal)
42 fő
-tüdőszűrés
97 fő
A koleszterin és egyéb laboratóriumi vizsgálatok folyamatosak!
Az eredmények függvényében a kiszűrt esetek,további vizsgálata
a gyógykezelés megkezdése folyamatban van.
A szűréseket szponzorok megkeresésével illetve anyagi
támogatásukkal tudták megvalósítani!
Segítőik voltak: Kurunczi Mihály, Kiss Gyuláné, Daróczi
Gáborné, Tan Enver Musztafa, Fekete Ágnes és Barta László,
Apátfalvi Takarékszövetkezet, Királyhegyesért Közalapítvány,
Királyhegyes Község Önkörmányzata,
Sandoz és TEVA
Gyógyszergyárak, Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület
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A királyhegyesi védőnői körzethez tartozó
települések: Királyhegyes, Csikóspuszta, MakóRákos, Bogárzó. A védőnői feladatokat szerdai
napokon Nagylak községben is Szűcs Ildikó
védőnő látja el. Az idei év demográfiai adatai
kedvezőbben alakultak a tavalyinál:
2009-ben védőnői gondozásban részesülő
várandósok száma: 11 fő. Jelenleg 5 várandós
van a faluban, akik jövőre fognak szülni.
A védőnői finanszírozásban számító gyermekek
létszámának megoszlása életkor szerint: (2009.
szeptember 30-i adat)
Életkor:
Király- Csikós- Rákos és
hegyes: puszta: Bogárzó:
Csecsemő:
7
0
1
1-3 év:
14
1
6
Óvodás
20
2
2
korú:
Csecsemőtanácsadás csütörtökön délelőtt van.
Ekkor történik a súlymérés, illetve doktornővel a
védőoltások beadása. Tavaly októbertől lehetőség
van egy újfajta, nem kötelező, 2 éves korig
ingyenes oltás beadására is, amelyet a szülő
beleegyező nyilatkozatával kell megrendelnünk.
Az újtípusú influenza-vírus okozta megbetegedés,
járvány megelőzésére 1 éves kortól a kiskorúak
számára, és a csecsemők szüleinek, valamint a
várandósok
számára
ingyenes
védőoltás
beadására van lehetőség. A faluban is az országos
helyzet tükröződik: az oltást először többnyire
elutasították, s a súlyos megbetegedéseket látva a
napokban egyre több várandós és gyermek
jelentkezett az injekció felvételére.
Óvoda- iskola-egészségügyi feladatok:
Minden
gyermeknél
megtörténik
a
szűrővizsgálatok végzése. Tisztasági vizsgálatok: ez elsősorban a fejtetvesség ellenőrzésére
vonatkozik, melyet minden hónapban, de
fejtetvesség előfordulása esetén többször is
szükséges ellenőrizni.
Minden ősszel az Egészség hét keretében
megszervezik a nőgyógyászati rákszűrést.
Novemer 9-én 22 nő jelent meg a vizsgálaton.

Az Idősek világnapja alkalmából köszöntötte Dr Buzás Péter országgyűlési képviselő
a királyhegyresi Nyugdíjas Egyesület tagjait. A képviselő úr községünkre irányuló
figyelme azonban másra is kiterjed, például az oktatási intézményeink felújításához
való segítségnyújtásban is megmutatkozott. .
An-

A településőri feladatokat Dávid József
királyhegyesi lakos látja el. Feladata elsősorban a helyi közrend és közbiztonság
fenntartása – különös tekintettel a településünkön működő oktatási intézmények és
azok környezetére -, a közvagyon (játszótér, park, középületek) védelme, a helyi
rendezvényeken a rendfenntartás biztosítá-

Az ENSZ először 1991-ben
rendezte
meg
az
idősek
világnapját, azóta minden év
október 1-jén tartjuk.
Ezen a napon szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú
élet munkáját és rengeteg
tapasztalatát tudhatják maguk
mögött. A helyi Nyugdíjas
Egyesületünk is megemlékezést
tartott ezen a napon, ahol
Horváth
Lajos
polgármester
üdvözölte a megjelenteket és
kifejezte őszinte tiszteletét, megbecsülését irántuk.
Önkormányzatunk mindig kiemelten kezelte az idős emberekről
való gondoskodást. A háziorvosi
és a családsegítő szolgálat jelzései
alapján, a magatehetetlen idős emberek ügyében rendszerint soron
kívüli intézkedések történnek.

Királyhegyes Község Önkormányzata a közrend és
közbiztonság megerősítése érdekében az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium támogatásával 2009. október 1.
napjával településőrt alkalmaz.
sa. Tevékenyen részt vesz még az önkormányzat által foglalkoztatott
közcélú munkások munkavégzésének irányításában is. A településőr
NEM rendőr, de kapcsolatban áll a rendvédelmi szervekkel és szükség
esetén jelzéssel él feléjük. Munkaideje napi 8 óra, reggel 7-től délután
15 óráig. Ez idő alatt elérhetősége az alábbi telefonszámon biztosított:
06-20-363-1202

Lassan befejeződéséhez közeledik a 2009. évi közmunkaprogram II. része, aminek futamideje október
01. és december 31.-e közti időszakra esik. A program
ezen része 11 fő (ebből 8 férfi és 3 nő) helyi lakosnak
nyújtott 3 hónapi munkalehetőséget, biztos
jövedelmet. Reményeink szerint a következő évben is
lehetőség nyílik a projekt folytatására, amivel
enyhíteni tudjuk községünkben a nagy arányú
munkanélküliséget
A Közmunkaprogram II. keretében elkészült az orvosi rendelő előtti feltöredezett járda újra betonozása, az önkormányzati hivatal feljárójának akadálymentesítése, a Kossuth és Dózsa Gy. Utcai kereszteződés, a Felszabadulás és Dózsa Gy
utcai kereszteződés, valamint a Jókai és Béke utcai kereszteződés átjáróinak biztonsági korláttal való felszerelése.
A közterületek tisztántartásának mindennapos teendőt is e program alkalmazottai látták el, valamint a nem régen
befejeződött óvodai felújítás utómunkálatait is így oldották meg önkormányzati vezetőink. Mindez több százezer forint
megtakarítást eredményezett, ami lehetővé tette a belső berendezési tárgyak cseréjét is.
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December 22.–i önkormányzati képviselő-testületi
ülés napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ 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
2010. január 01-től a következő képen alakul:
Fizetendő lakossági díj ÁFA-val: 317, 6 Ft /m3
Lakossági alapdíj ÁFA-val:
452, 1 Ft/m3
Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft
3./ 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 2010. január 01-től: 3.526 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.

4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 2010. évi díjmódosítási javaslatának megvitatása. 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
falu lakosaira nézve legkedvezőbb díjtételeket fogadta el.
Ennek alapján 2010. január 01-től a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
1 fős háztartás:
8.580 Ft/év
2 fős háztartás:
11.928 Ft/év
3 fős háztartás:
15.243 Ft/év
4 és annál több fős háztartás: 18.590 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. A megállapított díj
tartalmazza az egy évi, egyszeri alkalommal történő
lomtalanítást is.

A „Királyhegyesért Közalapítvány” december 22-én számolt be 2009. évi tevékenységéről a helyi
önkormányzat képviselő –testülete előtt, amit most az Önök nyilvánossága elé terjesztünk. A
„Királyhegyesért” Közalapítvány kuratóriuma hálás köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek aki
személyi jövedelemadója 1%-át felajánlották az alapítványnak. Felajánlásaikat a továbbiakban is
szívesen fogadják. Adószámuk: 18458219 – 1 – 06
Alapítványunk kuratóriumának tagjai, ez évben 3 alkalommal tartottak kuratóriumi ülést.
Ezen ülések témája, mindig valamilyen aktualitáshoz
kapcsolódott. Az ülések összehívását, általában valamilyen
kérelem beérkezése indokolta.
Június hónapban megkeresést kaptunk a Közösségi Színtér
vezetőjétől melyben, anyagi támogatást kért a falu KI-MITTUD megrendezéséhez. Ez az esemény lehetőséget adott
minden korosztálynak, hogy megmutathassa tudását, kiváló
képességeit. Az alapítvány ezt a rendezvényt 5.000 Ft-tal
támogatta.
November hónapban a Háziorvosi szolgálat már néhány éve
megszervezi a községi egészségnapot. Ezeknek a napoknak
nagyon nagy jelentőssége van elsősorban a prevenció
szempontjából, másodsorban pedig azért , mert ezek a
szűrővizsgálatok „házhoz jönnek„ , és így minden korosztály
számára elérhetővé válnak , a csecsemőktől , egészen a
legidősebb emberekig. Ezek a szűrése olyan vizsgálatokat is
elérhetővé tesznek a község lakói számára, amelyekre a
makói rendelőintézetben esetleg hónapokat kellene várni.
Kötelességünknek érezzük ezt a programot minden évben
lehetőségeinkhez mérten támogatni. Most is így tettük, s a
kuratórium, e program támogatására 10 000 Ft.-ot ítélt meg .
Decemberben a Csanádpalotai Családsegítő Központ munkatársai az előző évek hagyományaihoz híven , ebben az
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az évben is szerették volna megrendezni a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi ünnepélyét .
Ennek az ünnepélynek ebben az évben, községünk lett
volna a házigazdája . Sajnos az influenza járvány miatt ,
az ünnepség nem kerül megrendezésre , de a rászoruló
gyermekeknek, a Családsegítő központ munkatársai
személyesen viszik el az ajándékokat. Az alapítvány az
ünnep emlékezetesebbé tételéhez 21076 Ft-tal járult
hozzá. Ezen összegből 17 királyhegyesi kisgyermeknek
tudtak a családgondozók játékot vásárolni, karácsonyi
csomagjukat gazdagítani. Ebben az esztendőben az
alapítvány anyagi helyzete igen szűkös volt, a személyi
jövedelemadó 1%-ából befolyt összeg , lényegesen
kevesebb volt, mint az előző éviek , annak ellenére,
hogy minden évben a helyi újságon keresztül kérjük a
lakosságot az 1 % felajánlására . Sajnos megyei
napilapban nem áll módunkban hirdetni , mert ott , egy
néhány szavas hirdetés is tízezrekbe kerül. A hozzánk
beérkező kéréseknek így is eleget tudtunk tenni , és a
lakosság
minden
rétegét
tudtuk
támogatni
lehetőségeinkhez mérten. Úgy érzem , ha szerényen is ,
de meg tudunk felelni az alapító okiratban megjelölt
céloknak. Kellemes Ünnepeket, és Boldog , Békés Új
Esztendőt kívánok magam és az Alapítvány nevében
Stranszky Jánosné elnök

Mint minden kornak, a mi korunknak is gondot okoz a
generációs problémák kezelése. Pedig sokszor saját
„művünkkel” saját nevelésünkkel kell szembe nézni. El
kell ismerni, ebben a zavaros, ellentmondásokkal teli
korban nincs könnyű dolga sem szülőnek, sem
nevelőnek, de még a cseperedő ifjúságnak sem. A
demokrácián alapuló nevelési módszerrel, ha nem
megfelelően bánunk, könnyen anarchiát, káoszt
teremtünk magunk körül. Sokszor tapasztaljuk, hogy
gyermekeink mindebből csupán csak a jogaik
gyakorlására fogékonyak, míg kötelességeik teljesítésére
nem igen. Pedig erre is meg kell tanítanunk őket, még
hozzá úgy, hogy ez be is épüljön a személyiségükbe.
Elsősorban ezt próbáltuk erősíteni 2009. október 29-ére
meghirdetett Fáklyás felvonulás rendezvényünkkel, ami
hagyományaink ápolására, az előttünk élő nemzedék
előtti tisztelet adásra, halottainkról való megemlékezésre
szólította fel ifjúságunk tagjait. A nemes cél sokakat
megérintett. 50-nél is többen vettek részt és emlékeztek
méltósággal az ünnep alkalmából.
Örvendetes az is, hogy lassan egy éve már az ifjúsági
korosztályból is rendszeresen részt vesznek a Hegyesi
Dalkör munkájában. Váli Krisztina Cecília, Kiss
Krisztina, Molnár Anikó, Nagy Alexandra, Nagy Emese,
Beleznai Bernadett, Szabó Enikő, Filipkó Napsugár.
Néha ugyan nem megy súrlódások nélkül az együttlét,
de a közös cél, az együtt átérzett sikerek közelebb
hozzák egymáshoz a több generációs különbségeket.
Meg kell tanulni tisztelni egymás értékeit, elfogadni
hibáit. Látni a hasznos és alkotó tevékenység, valamint a
semmit mondó szabadidő eltöltés közti különbséget.

Az Őszi ifjúsági napok alkalmából asztalitenisz
bajnokságra is sor került a Sportfoglalkoztató termében.
Főszervezője Németh Róbert volt, aki egyben a Teleklub vezetője is, és ahol hétvégeken ugyancsak pezsgő
ifjúsági élet folyik. Nem csupán a számítógépes játékok
vonzzák az idelátogató fiatalokat, hanem sokkal inkább
a hely közösségi szelleme. Havonta Beke János és
csapata DISCO estet tart a művelődési házban, aminek
legnagyobb érdeme az öntevékeny szervezés, a
melegszendvics készítés, a palacsinta sütés de legutóbb
bográcsos krumpli paprikás főzése is színesítette a
programot.
Persze van még mit javítani a kulturált viselkedés, az
értékmegóvás és megbecsülés terén, amit minduntalan
igyekszünk megkövetelni, pedig néha reménytelennek
tűnő feladatnak látszik. Mégis, meg kell adni a bizalmat
számukra, hiszen e nélkül végképp elveszítjük őket. A jó
szándék a tenni akarás, a segítő készség valahol ott rejlik
bennük, csak meg kell látni azt is, nem csak az
árnyékosabb oldalukat. Például mindig készséges segítő
és akiknek ezért köszönetet is mondunk: Kávai Zsolt,
Gera Máté Dávid, Kozma Benjamin, Kovács Zoltán,
Gera Máté, Albert Gábor, Ács Alex, Ács Mihály.

Községünkben a 10 év feletti tanulók Makón végzik
iskolai tanulmányaikat, ami a napi utazás miatt
önmagában is megterhelő, nem beszélve a másnapra
való iskolai felkészülésről. Azonban az aktív kikapcsolódás nem veszélyezteti tanulmányi eredményüket
sokkal inkább segíti fejlődésüket. Mindennek
szabályozása elsősorban a szülők feladata, felelőssége.
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk valamennyi itt
felnövő gyermeknek biztosítani a fejlődéhez szükséges
feltételeket, de ezzel akarni és tudni kell élni nekik is.
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Őszinte tisztelettel és megbecsüléssel kísérjük figyelemmel a helyi Nyugdíjas klub (később) / Egyesület 25
éves tevékenységét, amely példaértékű minden civil szervezetünk számára. Egy egyesület lelke rendszerint
vezetőinek elkötelezettségén, aktív szervezőkészségén, a közösség iránti alázatán múlik, ami szerencsére
községünkben megadatott. Megalakulásuknak 25 éves Jubileuma alkalmából, a Községi Önkormányzat
az Egyesület minden tagjának további jó egészséget, sikeres munkát kíván!

Elnöki asztalnál: (balról jobbra) Kerekes Imre, Buvár Mihály, Papp Ferenc,
Tamasi Antal(ünnepi beszédet tart) Dr Buzás Péter, Vízi István, Horváth Lajos
A nyugdíjas klubot 1984. december 6-án, az akkori
Makói Lenin TSz királyhegyesi közel egykorú tagságának nagyszámú nyugdíjba vonulása hívta életre. Célja:
élményt nyújtó, hasznos tevékenységek a magány, a napi
gondok leküzdéséhez való segítség. Első tisztségviselők:
elnök: Buvár János, klubvezető: Kerekes Imre, pénzügyi
felelős: Csányi Istvánné, Tsz kapcsolatfelelős: Horváth
István, tagokkal való kapcsolatfelelős: Buvár Mihály.
Az alakuló közgyűlésen részt vett a Termelő szövetkezet
elnöke, Vízi István, és az akkori tanácselnök Bakai
Istvánné is.
1985-ben meghalt Buvár János elnök, helyette Buvár
Mihály vette át ezt a tisztséget, ötödik elnökségi tagnak
pedig Bakai Jánosnét választotta a közgyűlés.
A szervezet fejlődésének virágzása a 80-as évek vége,
90-es évek eleje, amikor is a tagság létszáma 70-80 főre
duzzadt. Abban az időben fő gazdasági háttere
elsősorban a Makói Lenin Tsz volt, ami volt tagjairól
való gondoskodásnak tartotta a nyugdíjas klub anyagi
támogatását. Változatos klubélet alakult, ebben az
időben vált rendszeressé a heti két klubfoglalkozás, a
nőnapi és karácsonyi megemlékezések, ajándékozások.
Térítésmentes kirándulások szervezése az ország
nevezetességeinek
megtekintésére.
Színház
és
hangverseny előadásokon vettek részt, író-olvasó
találkozókra jártak küldöttei. A klubélet fellendülése az
akkori vetőségnek, főként Kerekes Imre klubvezetőnek
volt köszönhető, aki 20 évig dolgozott fáradhatatlanul,
kitartó önzetlenséggel és következetességgel a nyugdí-
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2009. december 3-án a helyi
Nyugdíjas Klub/Egyesület tartotta
jubileumi ünnepségét a Művelődési
Házban. A jeles eseményen meghívott
vendégként jelen volt Dr Buzás Péter
országgyűlési képviselő, Horváth
Lajos polgármester, Benákné Bárdi
Ilona
körjegyző,
Vízi
István
vállalkozó, a nyugdíjas klub megalakulása idején, a Lenin TSZ elnöke,
Papp Ferenc akkor volt TSZ
főkönyvelő, Mucsi Istvánné, az akkori
nőszövetség elnöke, Bakai Istvánné,
akkor volt tanácselnök,
Virágh
Istvánné az Életet az éveknek Nyugdíjas klubok Szövetségének megyei
elnöke. Valamint az apátfalvi és a
nagyéri nyugdíjas szervezetek küldöttségei. Tamasi Antal a Nyugdíjas
Egyesület elnöke köszöntötte a
résztvevőket, ünnepi beszédében pedig
felidézte alakulásuk körülményeit és
az elmúlt 25 év jeles eseményeit.

jas közösség összetartásáért.
A 90-es évek elején és vége felé a termelőszövetkezetek
szétzilálásával egyre inkább megszűnt a klub anyagi
támogatottsága. Ez a szerep is mint sok minden más, a
helyi önkormányzatokra hárult. A klub működtetésének
otthont adó helyiségek fenntartását biztosítja, évenkénti
anyagi és erkölcsi támogatással segíti munkájukat a
királyhegyesi önkormányzat.
Azonban a klub vezetősége sem maradt tétlen a helyzet
kezelésében és 2003.évben döntött, az addig klubként
működő szervezet egyesületté való átalakulásáról.
Az egyesületi bejegyzéssel jogot szereztek több civil
pályázat benyújtására, amivel évenként több százezer
forint támogatáshoz jutnak, bővülve tevékenységi körük.
Az elnöki tisztséget ettől kezdve Tamasi Antal látja el,
jelenlegi elnökségi tagok: Kiss András, Antal Ferencné,
Beke Mihályné és Csécsi Ferencné. Felügyelő bizottság
tagjai: Suhajda Mihályné elnök, Mátó Mihályné, Hajdu
Róza. A pénzügyi elszámolásokban, pályázatok írásában
nagy segítséget nyújt Szirbik Sándorné az önkormányzati
hivatal költségvetési főelőadója, tiszteletbeli egyesületi
tag,valamint Tamasi Éva szociális ügyi főelőadó.
Az egyesület taglétszáma jelenleg: 55 fő, ebből nő: 39 fő
férfi: 16 fő.
Az elmúlt 5 évben nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki 11
térségi nyugdíjas szervezettel, nyugdíjas klubbal. Közös
pályázatokon, kirándulásokon vesznek részt, térségi
összejöveteleket, fórumokat tartanak, megismerve és
értékelve egymás munkáját, hagyományait.

Tamasi Antal elnök úr beszámolója végén köszöntötte
17 alapítótagtársát, akik még mindig részt vesznek a
közösség életében. Az emléklapokat és ajándékcsomagokat Vízi István az Agro-Maros Szövetkezet
elnöke adta át a kitüntetetteknek. 25 éves tagságáért
kapta: Kerekes Imre, Buvár Mihály, Bakai Jánosné,
Csányi Mihályné, Ferencsik Andrásné, Csikota Józsefné,
Keresztúry Jánosné, Keresztúri Istvánné, Kiss Lajosné,
Varga Jánosné, Sarró Andrásné, Varga Illésné, Vígh
Jánosné, Csányi Istvánné, Daróczi Imréné, Baka
Andrásné, Deák István. 20 éves tagságáért: Baka
András, Katona György.
A jelenlévők néma felállással emlékeztek meg elhunyt
nyugdíjas társaikról is, ezzel kifejezve tiszteletüket és
megbecsülésüket munkásságukért, szellemi hagyatékukért.
Az egyesületet köszöntötte Dr Buzás Péter országgyűlési képviselő, valamint Horváth Lajos Királyhegyes
polgármestere, kiemelve a civil szervezetek közösségépítő szerepét, értékteremtő munkáját.
Ezután Virágh Istvánné a megyei nyugdíjas szövetség
elnöke, Kerekes Gézáné az apátfalvi Idősek otthonának
vezetője, a nagyéri Nyugdíjas Egyesület vezetője Szirbik
Lászlóné és Németh János nyugalmazott rendőr ezredes,
Királyhegyesről elszármazott fejezte ki jó kívánságait a
jubiláló egyesületünknek.
A köszöntők és megemlékezések után a Hegyesi Dalkör
műsora következett, mivelhogy a dalkör alapító tagjainak nagy része épen a nyugdíjas egyesület soraiból került ki. Ez alkalomra két népdalcsokorral készültek Váli
Jánosné dalkör vezető összeállításában.

Az ebéd, Vízi István úr felajánlása jóvoltából birkapörkölt
volt, amit Tóth Zoltán és együttese remek mulatós zenével
fűszerezett.
Az egyesület hálás köszönetét fejezi ki támogatóinak az
évek során nyújtott segítségért. Első sorban a községi
Önkormányzatnak a műkődési feltételek biztosításáért, az
Agro-Maros Szövetkezetnek, az Apátfalvi Takarék
szövetkezetnek, Daróczi Gáborné és Kiss Gyuláné helyi
kereskedőknek, Horváth Lajos polgármesternek, Vízi
István vállalkozónak, Katona István alpolgármester úrnak,
Ludányi Mihály vállalkozónak anyagi támogatásukért.
Valamint az egészségügyi dolgozóknak az idős emberekkel
való törődésükért, a művelődési ház, és az oktatási
intézmények dolgozóinak a rendezvények lebonyolításhoz
nyújtott segítségükért.

Az ünnepeltek, akik kivetítőn is nyomon követhették és
felidézhették a klubélet legjelentősebb eseményeit.

A Mikulás bácsi éppen arról beszél a gyerekeknek miként kell szót fogadni
szüleiknek, tanítóiknak, a felnőtteknek. Elárulta azt is, hogy varázsgyűrűje
segítségével egész évben látja ki hogyan tartja be fogadalmát.
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December 9-én maga a Mikulás
látogatott el a királyhegyesi
gyerekekhez a művelődési
házunkban. Megérkezése előtt a
Betli &Ketli duó zenés műsora
szórakoztatta az óvodásainkat
és iskolásainkat. A hangulat
teremtés nem volt sikertelen,
hiszen a kis nebulók gyorsan
bekapcsolódtak az előadásba,
együtt énekeltek, daloltak a
zenészfiúkkal. De leginkább
mégis a Mikulás jöttét lesték,
aki hamarosan meg is érkezett
sok-sok
jó
tanáccsal
és
ajándékkal a puttonyában.
A műsor főszervezője a Térségi
Mozgókönyvtár
vezetője
Benkéné Sándor Barbara volt,
akinek ezúton is köszönjük
lelkes hozzáállását, munkáját,
valamint Molnár Lászlónak
közreműködéséért.

Az idei Falukarácsonyi ünnepséget december 22-én, 15,00
órai kezdettel tartottuk a művelődési házban. Ezen a napon
a falu apraja-nagyja együtt ünnepel, várja az óvodások,
iskolások műsoros előadását, amire már hetekkel előtte
nagy szorgalommal készülnek.

Az óvodások karácsonyi előadása
A helyi vállalkozók, Kiss Gyuláné, Daróczi Gáborné
kereskedők sem feledkeznek meg soha az apróságokról és
édességekkel, üdítőkkel kedveskednek nekik, amiért
ezúton is köszönetet mondunk.
Az iskolások karácsonyi előadása
Horváth Lajos polgármesteri köszöntője után, a 2009.
évben született legifjabb kis polgároknak nyújtotta át a
10.000 Ft-os Baba-kötvényt, amit sikeres életük
útravalójának szánt Önkormányzatunk .
Az eddigi hagyományokhoz híven, az idén is, községünk
vezetői a 0-14 éves korú gyermekeknek karácsonyi
ajándék csomaggal kedveskedtek.

A községi önkormányzat képviselő-testületének tagjai,
köztisztviselői, intézmények alkalmazottai és a helyi civil
szervezetek képviselői, a meghívott szolgáltató cégek
vezetőinek részvételével december 22-én, 13,00 órai
kezdettel
tartották
karácsonyi
ünnepségüket
a
Polgármesteri Hivatal nagytermében.
2009. évben a község tisztségviselői voltak: Horváth Lajos
polgármester, Benákné Bárdi Ilona körjegyző.
A
képviselő-testület tagjai: Katona István alpolgármester,
Horváth Lajosné, Dávid József, Miklós Imre, Kurunczi
Mihály, Kiss Ferenc, Juhász Csaba. Hivatali dolgozók:
Szirbik Sándorné, Tamasi Éva, Fónádné Varga Gizella,
Marjainé Ménesi Éva, Beke Józsefné. Egészségügyi
dolgozók. Busáné Dr Dobó Magdolna, Horváth Lajosné,
Szűcs Ildikó, Miklós Imréné. Művelődési ház dolgozói:
Englerné Búvár Terézia, Németh Róbert. Óvoda dolgozói:
Stranszky Jánosné, Szabó Lászlóné, Suhajda Mihályné.
Iskolai dolgozók: Kádárné Kovács Edit, Pflaumné Rácz
Zsuzsanna, Hajdu Szilárd, Englerné Búvár Terézia

A Baba-kötvény tulajdonosai

A Nyugdíjas Egyesület az idén sem feledkezett meg
tagtársai megajándékozásáról. December 18,00–án délelőtt
az iskolások ünnepi műsorával kezdődött a nyugdíjas
közösség karácsonya. Az ajándékcsomagokat részben az
éves tagdíjakból, részben pályázati és támogatói pénzekből
vásárolták.
Az egyesület vezetősége megvendégelte a műsorral
készülő gyerekeket és nevelőiket. Az önkormányzati
vezetőknek, támogatóiknak , egészségügyi dolgozóknak és
minden segítőiknek Tamasi Antal elnök úr tolmácsolta a
tagság jókívánságait.
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Neducza Szvetiszláv az
Apátfalvi Takarékszövetkezet elnöke a napokban
vehette át Varga István
gazdasági minisztertől „Az
év vállalkozója 2009”
kitüntető díjat. Gratulálunk
a díj elnyeréséhez, további
sikeres munkát, jó egészséget kívánunk az Elnök
Úrnak!

Az Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület (EKKE)
december 12-én (szombaton ) este 18,00 órától karácsony előtti mulatságot szervezett Horváth Lajosné
egyesületi elnök vezetésével. Az estét jó hangulatban,
tréfás vetélkedőkkel és sok vidámsággal töltötte a
tagság. Vacsorára bográcsban főtt birkapörköltet tálaltak
fel. Az Egyesület vendégül látta segítőiket és a
novemberi Egészségnapok támogatóit is.

A Csanádpalotai Gyermekjóléti és Alapszolgáltató
Központ munkatársai az előző évek hagyományaihoz
híven, ebben az évben is szerették volna megrendezni a
térségi
szintű
(Nagyér,
Ambrózfalva,
Pitvaros,
Csanádpalota,
Kövegy,
Királyhegyes)
karácsonyi
ünnepségüket, amelynek soron következő házigazdai
szerepet épen településünk vállalta. Sajnos az influenza
járvány miatt, az ünnepség nem került megrendezésre, de
az adományokból való ajándékozás nem maradt el.
Királyhegyesen 15 gyermeknek tudtak ajándékot
vásárolni, ezek között volt társasjáték, baba, ügyességi
játék személyre szabottan, s koruknak megfelelő
meglepetések. Ha a családban több gyermek él, akkor egy
közös ajándékot (pl.: társasjátékot) kaptak. Reméljük, hogy
ez a hagyomány nem szakad meg és jövőre már semmi
akadálya nem lesz az ünnepségnek.

2009. november 12-én a Hegyesi Dalkör Apátfalván
vendégszerepelt a Kerekes Márton Népdalkör és Citera
zenekar meghívására. A népdalkörök találkozóján Borsodi
csipkelődős és Alföldi dalcsokor összeállítást adott elő
együttesünk. Kitartó tagjai a nehézségek ellenére is
minden igyekezetükkel azon vannak, hogy megőrizzék és
továbbéltessék azt a sok munkát és értéket magában rejtő
kis közösséget. Váli Jánosné dalkörvezető nagy hangsúlyt
fektet az utánpótlásra, az ifjabb nemzedék bevonására.
Ezen
a rendezvényen is velük közösen adták elő
műsorszámaikat.
- A Hegyesi Dalkör sok szeretettel köszönti dalköri
társukat, Tóth Lászlóné –Langó Margitkát és férjét
Tóth Lászlót 25. házassági évfordulójuk alkalmából.
További jó egészséget, családjukkal eltöltött hosszú
boldog életet kívánva!
- Galambné Zsuzsikának gratulálunk kisunkája
születése alkalmából, teljen benne sok-sok öröme és
szerezzen minél több boldog perecet életében!

Hagyományaink szerint december 24-én, 17, 00 órai
kezdettel a helyi katolikus templomunkban ünnepi szent
mise lesz, amelyet Jánosi Szabolcs plébános úr, Nándori
Gábor kántor úrral tart.
A Hegyesi Dalkör, községünk hagyományőrző együttese is
készül erre az alkalomra karácsonyi énekekkel, dalokkal,
Váli Zoltán és Suhajda Zsolt közreműködésével.
Szeretettel várunk minden kedves hívet, a meghitt, békés
közös ünneplésre.
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A Miniszterelnöki Hivatal által szervezett Kossuth téri
programra 2009. december 7. és 11. között a vidéken élő
gyermekek napi 2–3 csoportja érkezik az ország minden
tájáról. A buszos utazás, illetve a gyermekek étkeztetésének
költségeit egyaránt a Miniszterelnöki Hivatal fizeti. A
gyerekek idegenvezetéssel egybekötött csoportos parlamenti
látogatáson is részt vesznek, valamint a Mikulás krampuszai
elkalauzolják őket a Mikulásházba is, ahol személyesen
találkozhatnak a Mikulással. A csoportok tagjai emellett
ajándékokat is kapnak, amiket – szervezett ajándékgyűjtés
keretében – a hivatal és a minisztériumok dolgozói gyűjtöttek
össze. A makói kistérségből december 10-én 52 gyermek
utazott a parlamenti fogadásra. Községünk gyermek lakóit
Marjai Anett 3.osztályos tanuló képviselte.

2009-BEN SZÜLETETT:

SZÁMADÁS

1. Varga Balázs
2. Csányi Sára Márta
3. Suhajda Evelin
4. Stranszky Gréta
5. Mándoki Renáta
6. Tóth János Imre
7. Varga Hajnalka Tímea

2009.-BEN ELHUNYTAK:
1. Nagy Antal
2. Csányi Istvánné sz.Kádi Márta
3. Borsos István
4.Perneki Istvánné sz. Szebenyi Aranka
5. Szekeres Imre
6. Tóth Béla
7. Mátó Mihály
8. Ferencsik Jánosné sz. Ferencsik Ilona
9. Kocsis Mátyás
10.Dienesné Bíborka Márta

2009. 12.06.-ÁN KIRÁLYHEGYES
KÖZSÉG LAKOSAINAK SZÁMA:
686 Fő

Gyermekkori tanítóinkat soha sem tudjuk elfelejteni, így lesz ez Hajdu Szilárd tanító úr
királyhegyesi tanítványaival is. Egyénisége örökre bevésődik emlékezetükbe. 2010 január
01-től Makón, egy Alapítványi iskolában folytatja tevékenységét. 2007 márciusa óta
dolgozik községünkben, iskolánk alsó tagozatos helyettesítő nevelőjeként. Mindig
igyekezett igényes lenni nevelő-oktató munkájára, kereste a legjobb megoldásokat a
továbbhaladásra. További sok sikert, kitartást és eredményességet kívánunk!
tanítványai, munkatársai

Meghívó
Újévköszöntő Hangversenyünkre

Tél szele hóval, faggyal jő …
..és akkor bizony elő kell venni
a hólapátot is, merthogy nem
feledkezhetünk meg arról,
miszerint „Az ingatlan előtti
járda, hóeltakarítása az ingatlan tulajdonosának, illetve a
tényleges használójának kötelessége.”

a művelődési házba
Az időpontja előre láthatólag 2010. január 30. –án lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

Újévi Jókívánságok
Utolsó napján ennek az évnek a
szerencsemalackák megint útra kélnek. Azt
kívánom néked hogy ha arra járnak, térjenek be
hozzá, s maradjanak nálad! B.U.É.K.
Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a
szerencse!
Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó
pezsgő serkenti a májat. Sült malacka vándorol,
surran a bendőbe, kívánok sok minden jót az új
esztendőbe!

KÖZÉRDEKÜ INFORMÁCIÓK
Helyi házi orvosi szolgálat:
Telefonszáma: 62/ 287- 940
házi orvos:
Busáné Dr. Dobó Magdolna
elérhetősége: 06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 474-374
hétköznapokon 16,00 órától, másnap reggel 8,00 óráig,
valamin hétvégeken és ünnepnapokon (péntek du.
16,00-hétfő reggel 8,00 óráig)
Mentők állandó hívószáma: 104
Tűzoltóság hívószáma: 105
Rendőrség hívószáma: 107
Apátfalvi Rendőrőrs Körzeti megbízottjának
elérhetősége:
06 20 209 5320

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