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Községünk
minden
nőtagjának
boldog Nőnapot,
egészségben és
szeretetben gazdag
életet kívánok!
Horváth Lajos
polgármester
Ez év januárjában visszaköltözhettek óvodásaink a 12 millió forintos költségvetéssel
felújított otthonukba. Az óvoda hivatalos, ünnepélyes átadására március végén kerül
sor, amelyre tisztelettel meghívjuk a falu lakosait. A további fejlesztési terveink
szerint csoport bővítést szeretnénk megvalósítani a minisek számára, amire központilag finanszírozott támogatásra nyújtottunk be pályázatot.

Deutsch Tamás (született: 1966.
július 27. Budapesten ) magyar
politikus, a Fidesz alapító tagja,
egykori ifjúsági- és sportminiszter, a
párt európai parlamenti képviselője,
2010. február 28-án községünk
művelődési házában tartott választási
kampány
gyűlést.
A
gyűlés
főszervezője Mágori Józsefné, a 7.
választási
körzet
Fideszes
országgyűlési képviselője jelöltje.
A képviselő úr elsősorban a
kistelepülések
fenntartásának
és
fejlesztésének fontosságát emelte ki,
valamint a mezőgazdasági termékék
piaci helyzetéről, közoktatási és nyugdíjaztatási kérdésekről volt szó.

Országgyűlési
választások
Első forduló:
2010. április 11, (vasárnap)
Második forduló:
2010. április 25.( vasárnap)

Január 28-i ülés napirendi pontjai:

Február 25-i ülés napirendi pontjai:

1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megtárgyalása
Előadó: Horváth Lajos polgármester
- A Körjegyzőségi Hivatal 2010. évi költségvetésének
megtárgyalása
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző
3./ Előterjesztések
- A közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésére kiírt pályázat támogatása – az óvodában mini
csoport indítására, annak feltételi kialakítására.
- A 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadása.

Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét
145.300 ezer forintban,
b)bevételi főösszegét
145.300 ezer forintba
állapítja meg.
Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a 2010.
évre a Képviselő-testület a következők
szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások előirányzata
összesen: 111.103 ezer Ft
- Az önkormányzat felújítási és
felhalmozási kiadásai
összesen: 28.005 ezer Ft
Az önkormányzat létszám előirányzata: 16 fő
Az önkormányzat által foglalkoztatott
közfoglalkoztatottak éves átlag
létszám előirányzatát 10 főben
állapítja meg.
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezése és elkészítése, a
jelenleg rendelkezésünkre álló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
történt.
A 2009. évi költségvetés teljesített
előirányzataihoz képest a költségvetés
kiadási oldalának tervszámai csak a
szükséges mértékben emelkednek. A
sorosan előre lépő munkatársak
illetménynövekedésével számoltunk,
és a legszükségesebb kiadásokra
szorítkozik. Előreláthatólag a jelenlegi
gazdasági
helyzet
évközbeni
módosításokra kényszeríti majd az
Önkormányzatot.
Bevételek:
A működési bevételek között, az
Intézményi működési bevételek és az
Önkormányzat működési bevételei
kerültek megtervezésre.

1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ Tájékoztató a csanádpalotai Alapszolgáltatási
Központ Királyhegyesen végzett 2009. évi munkájáról
Előadó: a Központ vezetője
3./ Beszámoló a Körjegyzőségi Hivatal 2009. évi
tevékenységéről
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző
4./ Előterjesztések
- Országgyűlési választások helyi szavazatszámláló
Bizottságának megválasztása.
- Közfoglalkoztatás szervezésére pályázat benyújtása.

Az Intézményi működési bevételeknél a bérleti díjak és a továbbszámlázott szolgáltatások a jelentősebb bevételi források. Az
Önkormányzat működési bevételei
tételben az átengedett központi adók
- ezen belül is a helyben maradó
szja, a jövedelem különbség mérséklése – illetve a gépjárműadó a jelentős bevétel.
A támogatások között szerepel a
normatív állami támogatások hozzájárulása, ami jelentősen lecsökkent, így az intézményeink után az
önkormányzat hozzájárulása növekszik.
Forráshiánnyal számolunk, ami
27 162 E Ft, ezt a hiányt a Működésképtelen Helyi Önkormányzatok
támogatására szolgáló keretből
szeretnénk megpályázni.
Jelentős bevétel az OEP-től kapott

finanszírozás, és a Kövegy Község
Önkormányzata által átutalt Körjegyzőség működéséhez nyújtott
támogatás.
Kiadások:
A kiadások között a személyi
juttatások és a munkaadói járulékok
összege a legjelentősebb tétel.
A dologi kiadásoknál az előirányzatokat, ahol lehetett csökkentettük,
illetve az előző évi tervezési szinten
tartottuk.
Átadott pénzeszközöknél megtervezésre került az intézmények költségeihez való hozzájárulás, ami a normatíva és a tényleges költségek
különbözete.
Fejlesztési kiadásaink alakulásánál
kimutatásra került 28.005 E Ft
pályázati önerő, ami az elmúlt év és
a már benyújtott, de még el nem
bírált pályázataink önerejéhez nyújt
fedezetet.

A DAOP támogatásával megvalósuló „ Közösségi közlekedés fejlesztése a
Makói kistérségben” beruházás, Királyhegyes községben a vízmű hálózat
kiváltásával kezdődtek meg. Ezután következhetnek a körforgalmi jellegű
csomópont építési munkálatai.
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Jelen beszámoló 2009. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakról
ad tájékoztatást a királyhegyesi hivatalra vonatkozóan. Ezen időszak alatt a
hivatal főállású polgármesterrel, körjegyzővel, 1 fő adóügyi előadóval, 1 fő
igazgatási főelőadóval, 1 fő pénzügyi főmunkatárssal, 1 fő költségvetési
főelőadóval, 1 fő ügykezelővel látta el feladatait. A körjegyzőségi hivatal
ügyfélfogadása nem változott, az megegyezik a munkaidővel tehát de. 7 óra
30 perc és du. 16 óra 30 perc között bármikor az ügyfél rendelkezésére
állnak az ügyintézők.
Fő feladatkörük:
I. A Képviselő-testület működésével kapcsolatos igazgatási feladatok:
A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a körjegyző látja el a
képviselő testület, a bizottságok és a képviselők működésével kapcsolatos
igazgatási feladatokat valamint a polgármester hatáskörébe tartozó
államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. A körjegyző köteles
részt venni a képviselő-testület mindegyik ülésén és ott a szükséges
tájékoztatást megadni.
A beszámoló időszakában Királyhegyes Önkormányzat valamennyi
összehívott képviselő-testületi ülés és bizottsági ülés határozatképes volt.
A Képviselő-testület üléseinek száma 2008-ban: 22
A tárgyidőszakban hozott határozatok száma:
138
A testület által alkotott rendeletek száma:
18
II. Általános igazgatási feladatok:
Ügyiratkezelés
Jelentős változás 2009. január 1. napjától az elektronikus iktatásra való
áttérés, amely minden kézi iktatást végző hivatalnak kötelező volt.
Az elmúlt évben az iktatott iratok száma körjegyzőségi szinten 4.634 A
statisztikai nyilvántartás szerint a körjegyzőségi hivatalban összesen 1.498
darab határozat meghozatalára került sor
Anyakönyvi ügyintézés
Királyhegyes településen a születések száma 7 volt az elmúlt évben, amely
4 fővel több mint 2008-ban. A bekövetkezett halálesetek száma 12 volt a
településen, amely gyakorlatilag azonos az előző időszak adatával.
Népesség nyilvántartás
A népesség nyilvántartás naprakész. A település állandó lakosainak száma
679 fő.
Hagyatéki leltározás
Az összes hagyatéki irat száma 27 db volt. Külső megkeresésre hagyatéki
eljárás lefolytatásához 14 db adó-és értékbizonyítvány kiállítására került sor.
Hatósági bizonyítvány
Hatósági bizonyítvány kiadására 17 esetben került sor.
Szabálysértési ügyintézés
2009-ban az iktatott szabálysértési iratok száma 12 db volt.
Szociális igazgatás
Jegyzői hatáskörben történő intézkedések száma:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 61. Aktív korúak ellátása 43,
Ápolási díj 3, Közgyógyellátás 1, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság 16
Óvodáztatási támogatás 4, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 4
Bizottsági hatáskörben történő intézkedések száma:
Átmeneti segély 17 (Ebből elutasítás: 6) Lakásfenntartási támogatás 36,
Lakáscélú helyi támogatás 2
Polgármesteri hatáskörben történő intézkedések száma:
Köztemetés-,Temetési segély 4, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 33
Folyékony hulladék közszolgáltatás támogatás 18, Gyógyfürdőellátás támogatás 1
Vállalkozói és kereskedelmi igazgatás
Királyhegyesen 4 kereskedelmi illetve vendéglátóhely üzemelt 2009-ban.
Ebből 2 üzlet, 2 italbolt.
Vállalkozási telephelyet 13 db-ot tartottunk nyilván. Nyilvántartásunkban
tárgyidőszakban 33 őstermelő szerepelt.
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III. Pénzügyi igazgatás
Adóigazgatási tevékenység
A 2009. évi zárási összesítő adatok
alapján a
befizetések alakulása a
következő: magánszemélyek kommunális adója: 2.157.623.-ft, helyi iparűzési
adó 6.164.399.-ft, ideiglenes iparűzési
adó: 38.000.-ft,
gépjármű adó:
2.166.248.-ft,
termőföld bérbeadás
90.880.-ft, pótlék bevétel: 304.411.-ft,
idegen bevételek: 257.823.-ft
A végrehajtási feladatokat (felszólítások,
letiltások) az adófizetési határidők
lejártát követően folyamatosan végeztük
évközben és a zárást követően kerül sor
egyéb
intézkedések
(jelzálogjog
bejegyzés) megtételére.
Költségvetési gazdálkodás
Királyhegyes Község Önkormányzata
részére a költségvetés tervezéséhez,
jóváhagyásához a testületi előterjesztéshez szükséges anyagokat valamint az
előírt
beszámolókat,
tájékoztatókat
minden esetben határidőre elkészítette a
Körjegyzőségi Hivatal. A költségvetés
könyvelése – mind az önkormányzat,
mind a körjegyzőség esetében - számítógéppel, az analitikus nyilvántartások
vezetése kézzel történik. Az önkormányzat szakfeladatai 2010. január 1.
napjától megváltoztak, azok átvezetése
és dokumentálása az elmúlt év decemberében megtörtént.
Királyhegyes Község Önkormányzata a
Makói Kistérség Többcélú Társulásának
tagja. Ezen belül történt az alábbi
feladatok ellátása 2009-ben: a belső
ellenőrzési feladatok, az ügyelet
támogatása,
a
Tourinform
Iroda
működtetése,
térségi
úszásoktatás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
pedagógiai szakszolgálat, Pedagógiai
Konferencia szervezése. Változatlanul
működött az elmúlt évben Nagylak
Község Önkormányzatával a kötelező
védőnői feladatok ellátására létrehozott
társulás, valamint az óvoda működtetésére Csanádpalota Önkormányzatával létrehozott intézményfenntartó
társulás.
A helyi általános iskola 1-4 osztályos
alsó tagozata intézményfenntartó társulás
keretében a Makói Általános Iskola
Tagintézményeként működött.
A körjegyzőség munkatársai készítették
el az elmúlt évben is a pályázati
anyagokat, a pályázati elszámolásokat.
Benákné Bárdi Ilona körjegyző

Az intézmény székhelye, telefonszáma:
6913 Csanádpalota, Kálmány u. 9.
62/264-120
Vezető: Rizsányi Róbertné
A tavalyi év folyamán 141 esetben keresték fel
szolgálatunkat különböző problémákkal (ez az adat
tartalmazza
a
hivatalos
személyekkel
történt
esetmegbeszéléseket is).
1. Alapellátás keretén belül gondozott gyermekek száma:
15 fő, ebből védelembe vett gyermekek száma: 7 fő
Ha a gyermek veszélyeztetettségét alapellátás keretében
megszüntetni nem sikerül, de segítséggel a gyermek
fejlődése a családon belül biztosítható, akkor a település
jegyzője javaslatunkra a gyermeket védelembe veszi.
Védelembe vett gyermekek száma: 7fő volt a tavalyi év
folyamán.
2. Ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti illetve tartós
nevelésbe vett gyermekek száma: 6 fő
Szakellátásba akkor kerül egy gyermek, ha a
családgondozás nem éri el a kívánt eredményeket vagy a
család saját maga kéri (sajnos erre egyre gyakrabban kerül
sor). Ilyen esetben szolgálatunk köteles 2 hónapon belül a
gyermeket a kijelölt intézetben meglátogatni. Köztes
megoldás a védelembe vétel és az átmeneti nevelésbe vétel

között a családba fogadás, amely során a gyermek azon
közeli hozzátartozója háztartásába kerül, aki gondozását
vállalja. A családjukból kiemelt gyermekek családjaival
a kapcsolattartás folyamatos, cél a gyermek/-ek minél
hamarabbi visszakerülése a családba.
A családgondozás a gyermekjóléti ellátásban a
veszélyeztető okok kialakulásának megelőzésére és a
veszélyeztetettség megszüntetésére vonatkozik. A
gyermek családban történő nevelkedését, a családból
kiemelt gyermek visszahelyezését segíti elő. A
családgondozás során a családgondozó mindenekelőtt a
gyermek érdekeit védi. Fontos a család, mint érték
megtartása, hisz az a szocializáció elsődleges színtere. A
gyermekjóléti szolgáltatás elsődleges kliense a gyermek.
Szolgálatunk által szervezett szabadidős programok:
Szolgálatunk kötelező feladatainkon túl gyermekek
számára
különböző
szabadidős
tevékenységek
szervezését, lebonyolítását is biztosítja.
Tavalyi év folyamán két tábor került megszervezésre.
Az egyik Nagyér községben a Zöld Béka Ifjúsági
Szálláshelyen. A másik tábor Siófokon került
megszervezésre
Sepsik Andrásné / Csilla

No, megérte a hurcolkodás az iskolába és vissza.
Itt az óvónők, szülők, közmunkások segítettek
becsülettel. De a legjobb az volt, amikor Böngyik
Rózsika (nekem ő már csak az marad) az ital
boltjában szombaton reggel azt mondta „ no emberek,
igyátok meg ami a poharatokban van, és nyomuljunk
az óvodába hurcolkodni!” szó nélkül mindenki ment –
ez remek volt Rózsikám! Így aztán a belső csinosítást,
Kati óvó néni, Gitti óvónő és Erzsike daduska, a
szombat-vasárnapot feláldozva tették gyönyörűvé
hétfő reggelre a termeket.
Ez volt az én élményem a felújított óvodában.
Tisztelet mindenkinek, aki segített ilyen varázslatossá
tenni, hogy a gyerekeink örömmel járjanak óvodába!”
Kissné Margit néni

A mi felújított meseszép óvodánk

„Gyertek leendő anyukák, nagymamák és dédik,
nézzétek meg belülről milyen csodálatos lett a mi
óvodánk! Az ablakok, ajtók, és rajta a szép függöny, az
ebédlőbe gyönyörű szőnyeg, a sok asztal, kicsi székek!
Az öltöző otthonos, kedves, mint rég. Itt az anyukák
elmondhatják problémájukat. Azután jön a mosdó, nem
állhattam meg nevetés nélkül ahogy beléptem. A
fiúknak pici pisilő, fölötte pici tükör, ott kézmosó,
folyékony szappan, törölköző, szép függöny az ajtó
helyett – praktikus megoldás. Kívülről az óvoda
gyönyörű napsárga, felhívja figyelmet: nicsak új
épület, így fejlődik a falu!
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Január 30-án, szombaton 16,00 órai kezdettel a helyi
művelődési házunkban rendeztük meg idei újév köszöntő
hangversenyünket. Horváth Lajos polgármester úr
megnyitó beszéde után a „Magyarnak lenni” című vers amit Galambné Zsuzsika tolmácsolásában hallhattunk - és
a Magyarország című dal mindenkiből egyaránt mély
érzéseket váltott ki.
A zenés rendezvény további részében amatőr művészeti
csoportjaink
hangulatos,
színvonalas
műsorral
szórakoztatták a közel 100 fős közönséget. Bach, Mozart,
Beethoven műveinek felcsendülése után a könnyű műfaj
kedvelői is válogathattak kedvenc slágereik közül.

Az iskolások a hagyományos farsangi rendezvényüket
ez évben február 19-én, pénteken délután 14,00 órai
kezdettel tartották a Művelődési házban. A jelmezesek
felvonulása után, ügyességi versenyekkel, tombola
húzással, süti evéssel tölthették az időt a résztvevők.

Az ovisok sem maradtak alul a sok ötletes jelmez terén.
Ők, egy héttel később rendezték meg a farsangi
felvonulásukat. Anyukák, nagymamák, nagytatik lélegzet
visszafojtva figyelték csemetéjük produkcióit.
Köszönet a szülőknek és a támogatóknak segítségükért!
Nélkülük nem lehetett volna ilyen kellemes délutánt
szerezni gyermekeinknek.
Öt tagú ifjúsági énekegyüttesünk (Váli Krisztina Cecília,
Nagy Alexandra, Molnár Anikó, Kiss Krisztina, Beke
Anikó) bemutatkozóját láthattuk, hallhattuk, remélve
folytatása is lesz kezdeményezésüknek. A Hegyesi Dalkör
kilépve a népzene világából, ez alkalommal más zenei
műfajokkal lepte meg a közönséget. Váli Krisztina Cecília
és édesapja Váli Zoltán előadásukkal a már a tőlük
megszokott módon emelték a rendezvény színvonalát.
Ugyancsak kitett magáért a Kistérségi Hangulat zenekar
is, akik sok új melódiával gazdagították repertoárjukat,
csak úgymint Suhajda Tamás és Rica Tamás kettőse. Ők
zárták a délutáni műsort.

Nagyszerű gesztus volt a hat fiatal zenész részéről a közös
produkció, ami délután a csúcspontját jelentette. Tóth
Zoltán (testvére Tóth Tamás is már köztük zenél időnként) ,
Hadobás Tamás, Márton Máté, Kardos Zoltán, Suhajda
Zsolt és Rica Tamás.

Azoknak, akinek még maradt
némi hiányérzete a szilveszteri
bulizás terén, 2010. február 6-án
lehetősége volt pótolni azt, Gera
Mihályné és Daróczi Gáborné
szervezésének köszönhetően. A
talpalávalót Suhajda Zsolt és
Miklós Tamás szolgáltatta hajnali
4 óráig.
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Csongrád megyében” Ezzel a címmel rendezett 2010. február 2-án, a
Csongrád megyei Önkormányzat
konferenciával egybekötött kiállítást
Makón, a József Attila Múzeumban.
„Minden kistérségnek van valamilyen sajátossága, ami a húzóágazata
is lehetne” – mondta el Dr. Zakar
Péter megyei alelnök köszöntőjében.
Horváth Lajos polgármester úr
Királyhegyes-Csikóspuszta természeti értékeit bemutató táblaképpel
és egy zöldséges tállal képviselte
községünket, elismerő sikerrel.
A rendezvénynek otthont adó
Múzeumban mintegy 100-150-en
voltak kíváncsiak a térség helyi
értékeire, ahol a disznótorostól, a
rézüstös szilvalekvárig, a fehér
hímzéstől a kosárfonásig sok
minden megtalálható volt.

A jelenleg is érvényben lévő mezőgazdasági vissza
nem térítendő támogatási lehetőségek:
· Növénytermesztés korszerűsítése
Gabonaszárító üzemek létesítéséhez, felújításához, a
kapcsolódó infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott, 40% 60%-os arányú vissza nem térítendő támogatás.
( beadási határidő: március 31.)
· Ültetvénytelepítés
Ültetvények telepítéséhez, korszerűsítéséhez nyújtott,
40% - 60%-os arányú vissza nem térítendő támogatás.
( beadási határidő: március 31.)
· Gazdanet program
Informatikai fejlesztéshez (számítógép- és
szoftvervásárlás, internet-hozzáférés) nyújtott, 40%-os
arányú vissza nem térítendő támogatás.
( beadási határidő: folyamatos.)
· Megújuló energiaforrások
Biomassza kazán és az előállított energia tárolását,
szétosztását szolgáló eszközök beszerzéséhez nyújtott,
35%-os arányú vissza nem térítendő támogatás.
( beadási határidő: április 30.)
· Kertészeti gépek beszerzése
Kertészeti gépek és technológiai berendezések
beszerzéséhez nyújtott, 35%-os arányú vissza nem
térítendő támogatás.
( beadási határidő: március 31.)
A támogatás iránti kérelmet a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségeihez
lehet benyújtani. (MVH)

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a 20072013-as időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési
Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló
1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése
alapján készült, s melyet Magyarország a Kormány
jóváhagyását követően hivatalosan nyújtott be az Európai
Bizottság részére.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program különböző
támogatási
jogcímeihez
az
ÚMVP
letölthető
mellékleteiben is megtalálható településlisták tartoznak. A
felsorolt települések önkormányzatai, illetve az itt
bejegyzett vállalkozások, társadalmi és civil szervezetek,
továbbá esetenként az itt élő magánszemélyek nyújthatnak
be
támogatási
kérelmet
az
adott
intézkedés
vonatkozásában.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
keretében 2007 - 2013. között hazánk mintegy
1 300 milliárd forint támogatás felhasználására jogosult,
amely teljes egészében a mezőgazdaság és a vidék
fejlesztésére fordítható. A következő témakörökre,
ágazatokra
írnak
ki
támogatási
pályázatokat.
Mezőgazdasági, az erdészeti és az élelmiszer-feldolgozási
szektorok versenyképességének javítására. A versenyképes
agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtésére. A
fenntartható gazdálkodás garanciáinak erősítésére. A
vidéki foglalkoztatási gondok enyhítésére. Helyi
közösségek fejlesztésére.
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Kiss Gyuláné
vegyeskereskedése

ÉVES

Daróczi Gáborné
élelmiszer jellegű vegyi
kereskedése

Kiss Gyuláné, Gizike 1990. december 14-én, azaz 20 éve
Daróczi Gáborné, Erzsikék, királyhegyesi származású
nyitotta meg községünkben vegyeskereskedését. Fő
férjével 5 éve költöztek vissza községünkbe. A megélhetés
beszállítója a Reál – üzletlánc. A tejtermékeket a Maus
reményében, a már nagy kereskedői múlttal rendelkező
Kft, a pékárut pedig a Favorit – Forrai pékség szállítja.
család megvásárolta az akkor éppen eladás alatt álló
Két hetente vannak akcióik, ahol jelentős árenÜzletházat (Jókai u. 23). Ők a Partner üzletlánccal
gedményekkel hirdetnek bizonyos árucikkeket. A MAUS
kötöttek partneri szerződést. Minden hónapban 2 akciójuk
Kft, a 2009-ben - 18. születésnapja alkalmából - a játékis van, egy nagy, két hetes és egy kicsi, 3 napos. Az akciós
sorozatuk zárásaként, 2010. január hónapjában 18
termékről szórólapokon értesülnek a helyi lakosok. Fő
partnerüknek szervezett gyárlátogatást a Tolnatej Zrt-nél.
beszállítójuk: a Tedi-Trade Kft (tej, tejtermékek, hús,
Két éjszakára Szekszárdon, a Puchner kastély szállóban
felvágott, mirelite), minden mást a Hansa-Kontakt Kft-től
látták vendégül és szállásolták el meghívott vendégeiket.
kapják. A kenyér, péksütemény, cukrászsütemény
Köztük Kiss Gyulánét is, mint hűséges és megbízható
beszállítói a Szegedi Sütödék és az Olasz Pékség. 2007partnerüket, aki részese lehetett ennek az élménydús
ben elkészült az üzletük mögött a 80 m2-es raktár
kirándulásnak. Ugyancsak hasonló megtiszteltetés érte
helyiségük, 2008. 08. 16-án pedig Magyarcsanádon egy
Gizikét, amikor a Pöttyös Túrórudigyár meghívására
30 m2-es bérelt kisboltot nyitottak.
Mátészalkán vehetett részt kirándulással egybekötött
Az ötéves jubileum alkalmából 39 db nyereményt
gyárlátogatáson.
sorsoltak ki vásárlóik között.
Királyhegyes társadalmi életében az 1990-es rendszerváltás kezdetétől jelent meg a vállalkozói szféra. Azóta szinte
eltűntek a múlt rendszer alacsony fizetésű, ám de biztonságot jelentő, rendszeres havi jövedelmet biztosító nyugdíjas
állások. A közszférában dolgozóknak is inkább csak az alacsony fizetés maradt meg, 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 érdekében
folyamatos fejlesztések, 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.
Szerencsére királyhegyesi kereskedőinkben van annyi kitartás, megbízhatóság és leleményesség, hogy még ebben a nehéz
gazdasági helyzetben is talpon tudnak maradni, amikor a városokban sorra jelennek meg a nagyobbnál nagyobb bevásárló
központok, sok-sok kiskereskedőt tönkretéve. Persze, rajtunk is múlik, hogy veszni hagyjuk-e a mi kis boltjainkat, vagy
odafigyelünk, és amit helyben is megvásárolhatunk hasonló áron, azt ne a „multik” nyeljék be, hanem azzal a mi
kereskedőink életbemaradását segítsük.

Szeretettel köszöntjük mindkét üzlet tulajdonosát jubileumi évük alkalmából, köszönjük rendszeres
jótékony adakozásaikat! További sikeres, kitartó munkát és jó egészséget kívánunk nekik a község
lakóinak nevében!
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1. Az emberrablókat nem igazán
érdekled.
2. Túszhelyzetben valószínűleg
téged engednek el elsőként.
3. Senki sem várja el tőled, hogy
bárhová is szaladj.
4. Amikor este 9-kor felhívnak,
megkérdezik 'Nem ébresztettelek
fel?'
5. Az emberek már nem gondolják
azt, hogy hipochonder vagy.
6. Már nincs semmi, amit a
nehezebb úton kellene
megtanulnod.
7. A most vásárolt dolgaid már nem
használódnak el.
8. Délután 4-kor is vacsorázhatsz.
9. Szex nélkül élhetsz, de a
szemüveged nélkül nem.
10. Heves vitákba bonyolódsz a
nyugdíjrendszerről.
11. Már nem kihívásként gondolsz
a sebességkorlátozásra.
12. Már nem próbálod meg behúzni
a hasad, bárki is jön be a szobába.
13. Együtt énekelsz a liftben a
hangszóróval.
14. A szemed már nem lesz sokkal
rosszabb.
15. Az egészségbiztosítónak
befizetett összeg végre kezd
kifizetődni.
16. Ízületeid pontosabb
meteorológusok, mint a nemzeti
időjárási szolgálat.
17. Titkaid biztonságban vannak a
barátaidnál, mert ők sem
emlékeznek rájuk.
18. Agysejtjeid száma végre
kezelhető méretűvé csökkent.
19. Nem emlékszel, ki küldte neked
ezt a listát.

20. És feltűnik, hogy
kényelmed érdekében ennek a
szövegnek nagy a betűmérete.

Biztonságunk érdekében
néhány hasznos jó
tanács:

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

Mentők állandó hívószáma:
104
Tűzoltóság hívószáma: 105
Rendőrség hívószáma: 107

Állattartók
FIGYELEM!

Sertést vásárolunk
napi legmagasabb
áron!
Érdeklődni lehet:

Szűcs Sándornál
Elérhetősége:

06 30 478 7055
06 30 339 9981
06 20 515 7413

A
lakókörnyezetünkben
feltűnő
idegeneket kísérjék figyelemmel, az
ismeretlen autók rendszámát írják fel.
- Házalókat, táskából áruló személyeket ne
engedjenek be otthonaikba, tőlük ne
vásároljanak.
- Ha a látogató hivatalos szervre
hivatkozik, kérjék, hogy mutassa meg
fényképes igazolványát.
- Alkalmi mezőgazdasági munkára csak
megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező
személyeket foglalkoztassanak.
- A mezőgazdasági területeken gépeket,
betakarított termést ne hagyjanak őrzés
nélkül.
- Alakítsanak ki jó kapcsolatokat
szomszédaikkal, s mérjék fel, hogy kik
azok,
akikhez
probléma
esetén
fordulhatnak.
- Környezetük tisztasága, rendje jelzés
értékű lehet a bűnözők számára. A
rendezett porta a gazda „vigyázó szemét”
mutatja.
- Esti órákban a megfelelő kivilágítás
zavarja a bűnelkövetőket , ezért javasoljuk
a mozgásérzékelő lámpák felszerelését.
- Fordítsunk gondot a jószágállomány
védelmére, az ólak, istállók megfelelő
zárására.
- Utazásaik során a tömegközlekedési
eszközökön,
forgalmasabb
helyeken
fokozottan
vigyázzanak
értékeikre,
irataikra.
- A porta védelmét nagymértékben segítik
a házőrző kutyák, akik elriaszthatják a
nemkívánatos látogatókat. Tartásukkal
kapcsolatosan azonban tartsák be az helyi
önkormányzat szabályait.
- Amennyiben mégis bűncselekmény
áldozataivá váltak, illetőleg bűneset jutott
tudomásukra, azonnal hívják a rendőrség
ingyenesen hívható 107 vagy 112
segélyhívó számait.

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