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2010. március 27-én 10,00 órai kezdettel ünnepélyes keretek között átadták a királyhegyesi tagintézményi óvoda
részlegesen felújított épületét. Horváth Lajos polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte a településen élő gyermekek
színvonalas oktatásához, neveléséhez való feltételek megteremtésének fontosságát és a térségi együttműködés
hatékonyságát. Buzás Péter országgyűlési képviselő, Makó város polgármestere pedig, az óvodánk bővítésére benyújtott
újabb 6 és fél milliós támogatás megítéléséről számolt be, majd Makó város és főként térségének utóbbi nagy
beruházásairól, munkahelyteremtés lehetőségeiről beszélt.

Az ünnepélyes átadást az óvodás és iskolás gyerekek vidám műsora követte, majd Horváth Lajos polgármester úr
kezdeményezésére az óvoda kis lakói szüleikkel közösen, egy-egy kis tujafát ültettek az óvoda udvarába e nap emlékére.

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó
Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.”

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatásból Királyhegyes Község Önkormányzata
sikeres pályázatával 11.346335 Ft
támogatást nyert. A támogatás
összege a fejlesztési kiadások
nettó összegével azonos, így a
megvalósuló teljes beruházás
összege 14.182.919 Ft. A
fejlesztési elképzelések szerint
teljesen megújul Királyhegyes
főtere, benne a park, az iskola és
a templom, valamint a Polgármesteri Hivatal környéke. Új
térburkolatot
kap
a
falu

központja, az óvodáéhoz hasonló
kerítés épül a játszóteret használó
gyermekek
védelmében
és
megújul a park. Az elkészült
parkosítási terv szerint a templom
köré és az iskola előtti térre
örökzöld illetve lombhullató fák
kerülnek telepítésre, így a régi
játszótér helyén ligetes park lesz
kialakítva.
Új
virágtartók
kihelyezésével,
virág-ágyások
kialakításával és több száz
egynyári illetve áttelelő virág
kiültetésével
látványosan
megszépül a faluközpont. A
pályázat tartalmazza a temető
előtti rész megújítását is, ahol

szintén parkosításra kerül sor, így
a faluba érkező látogatókat majd
rendezett környék és esztétikus
látvány fogadja.
Az építési munka általában
kényelmetlenséggel jár, a munkálatok során időnként egyes
szakaszokon korlátozott lesz a
gyalogos közlekedés. Ezért ezúton kérem a építkezésben
közvetlenül érintett ingatlan tulajdonosok és valamennyi helyi
lakos megértését és türelmét,
falunk fejlesztéséhez nyújtott
segítő hozzáállását!
Horváth

Lajos

polgármester

Beszámoló
az
Önkormányzat
2009.
évi
költségvetésének végrehajtásáról, ellenőrzési jelentésről
Előadó: Horváth Lajos polgármester
A 4/ 2010. (III.25.) ÖR. rendeletében fogadta el a
képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési
szervei 2009. évi költségvetésének teljesítését.
Az önkormányzat a 2009. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 133.748 ezer forintban,
b)bevételi főösszegét 135.186 ezer forintban
állapítja meg.

3./ Előterjesztések:
Az Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület
támogatási kérelmet nyújtott be a helyi önkormányzat
képviselő-testületének májusba tervezett kirándulásuk
költségeihez való hozzájárulásért. A képviselő-testület
80.000 Ft támogatást szavazott meg az egyesület céljai
támogatására.
Szintén támogatási kérelmet nyújtott be működési
kiadásainak fedezésére a Hegyesi Dalkör. A helyi
önkormányzati
képviseló-testület
50.000
Ft
támogatásban részesítette az együttest.

Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás során keletkezett,
hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa:
2.020 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA
KIRÁLYHEGYESEN

Március 25-i képviselő-testületi ülés témái:

2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző
Körjegyzőségi bevételek összesen 26.713 eFt
Körjegyzőségi kiadások összesen 26.179 eFt
Költségvetési pénzmaradvány:
534 eFt
A Körjegyzőség működése a 2009. év folyamán
folyamatosan biztosított volt. A normatív állami
támogatások Királyhegyes Község Önkormányzat nettó
finanszírozása keretében kerültek leutalásra. A fenntartó
önkormányzatok folyamatosan biztosították a működést
feltételeként a pénzügyi kifinanszírozást.
A Hivatal költségvetésére a takarékos gazdálkodás volt
jellemző. A kiadások a bevételekkel együtt a
költségvetés szerint teljesültek.

A Királyhegyesi Körzeti Megbízotti Irodában
rendőrségi fogadóórát tart Kakas Árpád rendőr
főtörzsőrmester, mint illetékes körzeti megbízott.

A fogadóóra ideje:
minden hónap páros hét kedden
13 órától 15 óráig
A körzeti megbízott telefonos elérhetősége:
06.20/9-183-800
06-62/260-080

Ezek a telefonszámok egyben az apátfalvi rendőrőrs
számai, amelyeken a hét többi napján az őrsöt fel lehet
hívni. A mobilszámon a rendőrség a napszak bármely
időpontjában hívható.

A tavasz beköszöntével előtérbe kerülnek a kerti, mezőgazdasági munkálatok. Teendőink
közepette ne feledkezzünk meg az ingatlanunk előtti közterület tisztántartásáról sem!

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(fák, surják, törmelék, stb)
hulladékok eltávolítását is. A rendelet szerint aki
ezeket az előírásokat nem hajtja végre szabálysértést
követ el, amelyért felelősségre vonható és 30.000.- Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ezenfelül a
munkálatok elvégzését el lehet rendelni, amit az
önkormányzat által foglalkoztatott közcélú munkások
végeznek el. Az elvégzett munkáért azonban fizetni
kell! Az önkormányzat által foglalkoztatott személyek
már folyamatosan tisztítják az önkormányzat által
kezelt közterületeket és még hónapokon át
folyamatosan végzik ezt a munkát.
Királyhegyes Község Önkormányzata nevében
kérem az ingatlantulajdonosokat, használókat,
hogy folyamatosan tisztítsák és gondozzák az
ingatlanuk előtti közterületet, az idén is tegyük
Községünkben március 01-e óta 18 önkormányzati foglalegyütt szebbé és rendezettebbé községünket..
koztatott tisztítja, szépíti közterületeinket.
Horváth Lajos polgármester

kérhet. Mozgóurna csak írásban kérhető!!! A
kérelmet a választás előtt a HVI-hez, a választás napján
az SZSZB-hez kell benyújtani.
A szavazópolgárnak a szavazás megkezdése előtt
igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét. Az
erre alkalmas igazolványok az alábbiak:
1./ Régi típusú érvényes személyi igazolvány,
amennyiben a lakcím változatlan.
2./ Lakcímigazolvány és az alábbiak közül még
valamelyik okmány:
- kártya formátumú érvényes személyi igazolvány
- érvényes útlevél
- 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú
érvényes vezetői engedély.
Fontos tudni, hogy igazolvány hiányában az SZSZB
visszautasítja a választópolgárt, azaz nem engedheti
szavazni!!! Ezért fontos, hogy mindenki időben
ellenőrizze az igazolványa(i) meglétét, érvényességét
és a szavazáskor vigye magával!
A szavazáskor minden választópolgár 2 db
szavazólapot kap: külön szavazólapon szerepelnek az
egyéni jelöltek, külön a területi listák. Érvényesen
szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy
melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal
lehet ( x vagy +). Minden más, ettől eltérő módon
történő szavazás érvénytelen!!! Ha valaki elrontja a
szavazólapot, az urnába dobás előtt egyszer kérheti az
SZSZB-től a szavazólap kicserélését.

A 2010. évi országgyűlési képviselőválasztás időpontja: - I. forduló 2010. április 11.
- II. forduló 2010. április 25.
A választás során Királyhegyesen az alábbi választási
szervek működnek:
- Szavazatszámláló Bizottságok (SZSZB), melyek a
szavazókörben működnek
- Az egyéni választókerület központja Makó város, a
választókerület
egész
területén
illetékes
az
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság, melynek székhelye: Makó, Széchenyi tér 22.
A választás lebonyolítását Királyhegyesen a Helyi
Választási Iroda (HVI) végzi, melynek székhelye:
Királyhegyes, Jókai u. 38., vezetője: Benákné Bárdi
Ilona körjegyző.
Királyhegyesen 2 szavazókör van kialakítva, ezek az
alábbiak:
- 001. számú szavazókör Királyhegyes, Jókai u. 38.
(Polgármesteri Hivatal)
- 002. számú szavazókör Királyhegyes-Csikóspuszta, Lenin u. 14. (Orvosi Rendelő)
Szavazni a szavazókörben a választás napján 6 órától
19 óráig lehet annak, aki a névjegyzékben szerepel.
Szavazni kizárólag személyesen lehet a lakóhely
szerint kijelölt szavazóhelyiségben, igazolással
szavazás
esetén
az
igazoláson
feltüntetett
szavazókörben. Aki mozgásában korlátozott és a
szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurnát

Benákné Bárdi Ilona
HVI vezető

A demokráciákban a hatalom kizárólag a választók szabad és egyenlően kinyilvánított akaratából
származhat. Ennek az akaratnyilvánításnak a legelterjedtebb formája a választások megtartása.

A magyar alkotmány szerint a
választójog általános és egyenlő,
a szavazás közvetlen és titkos.
Magyarországon négyévente kell
országgyűlési és önkormányzati
választásokat tartani; a szavazás
időpontját legkésőbb 72 nappal a
választások első fordulója előtt a
köztársasági elnök tűzi ki.
A német modellen alapuló vegyes
magyar választási rendszer –
amelyet az 1989. évi XXXIV.
törvény szabályoz – kétfordulós,
kétszavazatos, töredékszavazatvisszaszámláló rendszer, amely a
legkisebb
szavazatveszteség
érdekében kombinálja a többségi
(egyéni) és az arányos (pártlistás)
rendszert.
A
386
fős,
egykamarás
parlamentbe
176-an
egyéni
választókerületben, minimum 58an országos és maximum 152-en

területi pártlistákról szerzett
mandátummal
jutnak
be.
Pártlistáról
akkor
lehet
mandátumot szerezni, ha a
pártlistára leadott szavazatok
országos átlagban meghaladják az
5%-os küszöböt. (Az első, 1990es választáson ez a határ még 4%
volt.)
A választók közvetlenül az
egyéni jelöltekre és a pártok
területi (19 megyei és 1 fővárosi)
listáira
szavaznak,
lakóhely
szerint. Az országos listákra
közvetlenül nem lehet szavazni:
ezeken
az
úgynevezett
töredékszavazatok
alapján
oszlanak el a mandátumok.
A
választás
hivatalos
végeredményét nyolc nappal a
szavazás lezárulása után közli az
Országos Választási Bizottság, a
nem hivatalos eredmény azonban
3

már a választások napjának
éjszakáján ismertté válik.
Csongrád megye 6 területi
mandátumát 7 szervezet 83
politikus
jelöltje
szeretné
megszerezni. A pártok a listán
szereplő
jelöltek
sorrendjét
maguk állapítják meg, általában
úgy,
hogy
az
élen
„húzóembereket", olyan ismert
személyeket jelölnek meg, akik
minél
több
szavazatot
„hozhatnak" a listára. Az
országgyűlési
képviselők
választásánál alkalmazott területi
lista úgynevezett zárt lista, azaz a
választópolgár nem változtathatja
meg a jelöltek sorrendjét a
szavazatával. Voksunkkal azt
befolyásolhatjuk, hogy hány
mandátumot szerezzen a párt, de
abba nem tudunk beleszólni, hogy
kikből legyenek képviselők.

A Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület 2010. március 11-én
(csütörtökön) délelőtt 9 órakor tartotta soron következő
taggyűlését a hagyományos nőnapi ünnepséggel
egybekötve. A taggyűlés programja volt: új tagok
felvétele, elnöki beszámoló és a közhasznú jelentés
elfogadása. Előadó: Tamasi Antal az egyesület elnöke.
A Nőnap alkalmából a helyi óvodások verses és énekes
összeállítással kedveskedtek a résztvevőknek, az egyesület
férfi tagjai pedig egy-egy szál szegfűvel lepték meg a
hölgyeket.
Köszönet minden segítőnek és támogatónak a rendezvény
sikeres lebonyolításáért!

2010. április 17.- én
(szombaton)
15,00 órai kezdettel
tartandó:

Fellépők:
Zsombolyai (Románia) Vegyeskórus
Zsombolyai férfi kórus,
Földeáki Népdalkörök,
Hegyesi Dalkör

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa a romániai Zsombolya (BanatRipensis) Önkormányzatával közösen pályázatot nyújtott
be tavaly nyáron, a Magyarország-Románia Határon
átnyúló együttműködési Program 2007-2013 keretében. A
Társadalmi és Gazdasági Kohézió erősítésére a határmenti
térségben - Csanádpalota, Királyhegyes, Nagylak, Kövegy
és Zsombolya - a települések közösségeinek, elsősorban
kulturális és sport tevékenységek közös rendezvényeire
nyert támogatási keretéből valósulhatnak meg az érintett
települések programsorozatai. Ennek egyik állomása volt
2010. március 27-én, a romániai Nagykomlón
megrendezésre került Dalostalálkozó, amelyen az Ifjúsági
énekegyüttesünk képviselte községünket nagy sikerrel.

Helyszín: helyi Művelődési ház
Belépő: 200 Ft
Minden Érdeklődőt szeretettel várunk!
Az együttes tagjai: Kiss Krisztina, Beleznai Bernadett,
Varga Fanni, Beke Anikó, Nagy Alexandra, Molnár Anikó,
Váli Krisztina, Cecília. Műsorukban közreműködött Váli
Zoltán.

2010. március 28-án, a Földeákon megrendezésre kerülő
Népzenei Találkozón, a Hegyesi Dalkör Váli Jánosné
vezetésével és az ifjúsági énekegyüttes közreműködésével
vendégszerepeltek. Az együttes utaztatásában segítséget
nyújtott Gera Mihályné és Kurunczi Mihály akiknek
ezúton is köszönjük támogatásukat.
Köszönet Dalkörünk minden tagjának a helytállásukért!

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium uniós forrásból
230 millió forint keretösszegű pályázatot írt ki
energiatakarékos izzók cseréjére. Az izzók vásárlására az
időseket és a nagycsaládosokat támogató közhasznú
alapítványok
és
egyesületek,
valamint
óvodák
pályázhattak. Az izzócsere program során mintegy 220 ezer
hagyományos, 100 wattos izzót cserélnek ki, ami éves szinten
a
fogyasztóknál
mintegy
780
millió
forint
költségmegtakarítást, évi 23 900 tonnányi szén-dioxidmegtakarítást és 3,14 megawatt erőművi kapacitásigénycsökkenést eredményez.
A most elindult izzócsere program annak a nyári
akciónak a folytatása, amelynek során a zöldtárca
kísérleti jelleggel húszezer háztartásba jutatott el
egyenként két darab energiatakarékos izzót a rászoruló
nyugdíjasoknak. Amennyiben a háztartásokban igen
gyakran használt hagyományos 100 wattos izzókat
cserélik le az energiatakarékos 20 wattos égőkre, az az
áram jelenlegi árával és napi hétórás üzemidővel
számolva lakásonként több mint 16 ezer forintos
megtakarítást eredményez évente.
Nyugdíjas Egyesületünk ez év januárjában adta be
pályázatát a Környezetvédelmi Minisztériumba és
724.000 Ft –ot nyert a project megvalósítására. Az
Egyesület minden tagja csatlakozott a felhíváshoz,

(48 család) 11 volt egyesületi tag özvegye és 10 kívül álló,
így közel 70 család részesült községünkben az ingyenes
izzócserére. Átlagosan egy háztartás 10 izzócserére volt
jogosult. A szervezésben a vezetőségi tagokon kívül a
helyi önkormányzati hivatal munkatársai és Németh János
nyugalmazott rendőrezredes, Budapesten élő elszármazotti
tag vette ki részét. A vezetőség helyi kereskedőt bízott
meg a beszerzésre. A darabonkénti izzó bekerülési ára
1.000 Ft felüli összeg volt, aminél jól lehet volt olcsóbb
ajánlat, de minőségben jóval alul maradt a választottnál.
Az energia takarékos izzók kiosztása a múlt héten
megtörtént.
Tamasi Antal egyesületi elnök

Háziorvosi Szolgálatunknál csak 3
hetente van vérvétel. A Dr.
Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelő
Intézet csak 3 hetente vállalta a vér
fogadását
és
beszállítását.
A
laboratóriumi vizsgálatokra előjegyzés
alapján kerül sor, kb. másfél hónapos
előjegyzéssel. (jelenleg)
Természetesen,
akiknek
sürgős
laboratóriumi
vizsgálatra
van
szükségük
„Háziorvosi
Sürgős”
beutalóval kérhető a vizsgálat,
azonban , egy hónapban összesen 5
alkalommal engedélyezett.

2010.04.01-től a helyben lakók
számára
megváltoznak
a
fizioterápiás
kezelések
idő
pontjai. A kezelések a jövőben
nem rendelési időben történnek.
Rendelési időn kívül, időpontra
jöhetnek a betegek kezelésre, így
elkerülhető a hosszú várakozási
idő illetve egyszerre csak 1 beteg
tartózkodik a rendelőben.

A meg növekedett adminisztratív teendők miatt kérjük továbbá a türelmüket ha a rendelőbe a rendelés alatt a
belépés nem folyamatos. A „Belépés csak hívásra” táblát tartsák be
Kérjük a Betegeink szíves megértését és türelmét.
Köszönettel: Dr. Dobó Magdolna
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Háziorvos és asszisztense

2010. április 1-től az alkalmi munkavállalói könyvek és a közteherjegyek
megszűnnek, helyette egyszerűsített munkaszerződést kell kötni, illetve
elektronikusan kell bejelenteni a foglalkoztatást a munkáltatónak az APEH felé, a
munkavégzés megkezdését megelőzően. A munkaszerződést a törvény
mellékletében szereplő nyomtatvány kitöltésével akkor kell írásban megkötni, ha
a foglalkoztatás egybefüggő időtartama az 5 napot eléri, egyébként elegendő a
szóbeli megállapodás és az elektronikus bejelentés, illetve a jelenléti ív vezetése.
Ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, a munkáltató a törvény
mellékletében szereplő jelenléti ívet köteles vezetni, amelyet a munkavállaló a
munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor aláír, annak egy példányát a
munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak át kell adni, a második példányt a
tárgyévet követő 5. év végéig meg kell őrizni. A magánszemély háztartásában
végzett munka esetén jelenléti ívet nem kell kitölteni.
2010. április 1-jétől megszűnik az a rendszer is, amely az alkalmi
munkavállaláshoz automatikusan az általános köztehernél alacsonyabb
kedvezményes közterhet kapcsolt. A munkabér összege pedig csak a felek
megállapodásától függ.
Bizonyos kivételekkel az általános adó- és társadalombiztosítási szabályok
szerinti adók és járulékok kapcsolódnak az egyszerűsített munkaszerződéssel
történő foglalkoztatáshoz. A kedvezményes közteher egységesen 30 %, amelyet
a nettó (a munkavállalónak ténylegesen kifizetett) munkabért alapnak tekintve
kell meghatározni. Ebbe a kedvezményes körbe tartozik a természetes
személy munkáltató háztartásában végzett munka, (de csak abban az esetben,
ha a munkaszerződést legfeljebb 31 napra kötötték, és a tárgyhónapban
ledolgozott napok száma a 10 munkanapot nem haladja meg), valamint az
idénymunka.

Az egységes területalapú támogatás
igénylése
alapjául
szolgáló
területeket tartalmazó egységes
területalapú támogatási kérelemre
csak akkor fizethető támogatás, ha
az egységes területalapú támogatási
kérelem
vonatkozásában
a
támogatható terület eléri vagy
meghaladja az 1 hektárt. Ha a
támogatható
terület
több
mezőgazdasági parcellából áll, az
egyes mezőgazdasági parcellák
támogatható területének el kell érnie
a 0,25 hektárt.
Az egységes területalapú támogatás
alapjául
szolgáló
terület
megállapításánál
nem
vehető
figyelembe az a terület,
a) amely után a mezőgazdasági
termelő
részére
a
Nemzeti
Vidékfejlesztési Terv alapján az
Európai Unió által társfinanszírozott
mezőgazdasági
területek
erdősítéséhez nyújtott támogatás
igénybevételének
részletes
szabályairól szóló FVM rendelet
szerinti támogatási jogosultság
került megállapításra,
b) amelyről az ingatlanügyi hatóság
által
végrehajtott
határszemle
alapján, távérzékelés vagy helyszíni
ellenőrzés útján megállapítható,
hogy az adott terület (parcella)
2003. június 30-án nem tett eleget
a termőföldről szóló 1994. évi LV.
törvény 36. § (1) bekezdésben előírt
hasznosítási kötelezettségnek,
c) amely az épített műtárgy felületén
helyezkedik el.
Ugyanarra
a
mezőgazdasági
parcellára csak egy egységes
kérelem nyújtható be.

Falugazdászi hírek:
2010-ben május 15-ig nyújthatják
be Földalapú támogatási igényüket azok az őstermelők, akik
legalább 1 ha földterülettel
rendelkeznek. Az elektronikus
ügyintézésben a gazdák, Fehér
Attila (mobilsz.:0620 510 2783)
az Agrárkamara munkatársának
segítségét vehetik igénybe
április 01 - május 15-ig
minden csütörtökön
08,00-16,00 óráig
a helyi Művelődési házban.
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A Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
értesítése
szerint
Királyhegyes község közigazgatási
területén a rókák veszettség elleni
vakcinázására kerül sor.
A helyi vakcinázási kampány
időpontja:

2010. április 3-tól 8-ig.
A vakcinát tartalmazó kapszula 4
cm átmérőjű, 1,5 cm magas,
henger alakú. A vakcina emberre,
állatra ártalmatlan, ennek ellenére
nem szabad hozzányúlni!
A vakcinázási kampány kezdetétől
számított 14 napig a kutyákra,
macskákra fokozottan vigyázni
kell, megkötve illetve zárva kell

őket tartani, mert
a kóborló állatokat
lelövik!!!
Ezen időszak alatt tilos a
legeltetés is.

Ha valaki elhullott vadon élő
vagy háziállatot talál, a tetemet
hagyja
érintetlenül,
és
haladéktalanul
értesítse
a
legközelebbi állatorvost, a helyi
önkormányzatot
vagy
a
vadásztársaságot!
Felhívjuk a figyelmet arra is,
hogy
kóborló,
ismeretlen
kutyákat,
macskákat
ne
fogadjanak be, a „gyanúsan”
szelíd állatokhoz ne nyúljanak
hozzá és értesítsék valamelyik
fenti hatóságot!
A fentiekre vonatkozóan a
gyermekek
tájékoztatása
kiemelten fontos!!!!
Királyhegyes Községi Önkormányzat

Néhány új növényvédelmi megoldás a Japán SUMI AGRO Hungary kínálati palettájáról !
A Japán Sumitomo Corporation csoporthoz tartozó Sumi Agro Hungary leány-vállalat az elmúlt
évben több olyan növényvédelmi termékkel jelentkezett a hazai piacon, melyek mindegyike
kiválóan vizsgázott! A kedvező tapasztalatok és gyakorlati vélemények alapján, a következő
ajánlatokra szeretnénk a figyelmet felhívni.
3 leveles fejlettségénél van. A javasolt lémennyiség és
kijuttatási technika a gyakorlatban alkalmazottakkal
megegyezik !
Napraforgó gyomirtása vetés után és kelés előtt, valamint 2-4 valódi leveles állományban!
Erre a célra a Pledge 50 WP készítmény már korábban
is engedélyezve volt, de ezen a helyen is felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a termék minimálisan csapadékfüggő, ezért kiemelt figyelmet érdemel! Alkalmazása
vetés után kelés előtt, ill. sikertelen alapgyomirtás
esetén állományban, 2-4 valódi leveles fejlettségnél is
engedélyezett. Mind a két kijuttatási időpontban 80
gramm az engedélyezett dózis. Szükséges azonban
megjegyezni, hogy a technológia kivitelezéséhez
növényvédelmi felsőfokú szakember közreműködése
különösen fontos.
A kalászosok termesztés biztonságát megalapozó új
készítmény a felszívódó Sergomil-L 60 termék, mely
rezet is tartalmaz !
Ne feledjük, hogy a réz mikroelem a kalászosok
termesztésénél nélkülözhetetlen. Hiánya esetén az
egyéb ráfordítások sem hasznosulnak! A Sergomil-L
60 viszont nem csak pótolja a mikroelem hiányt,
hanem ellenálló képességet javít és gombaölő mellékhatással bír!
Antal József mezőgazdasági szaktanácsadó

Búza gyomirtása kompromisszumok nélkül !
Erre a kivételes lehetőségre egy hármas kombinációval rendelkező gyomirtószer ad lehetőséget, mely az
elmúlt évtől jelent meg a hazai piacon elsöprő sikerrel.
A termék neve Dream Team , lefordítva „álomcsapat”, mely a búza minden gyomgondjára megoldást
ad! A 10 hektáros csomagban kapható készítményt a
búza szárbaszökkenése idején is fel lehet használni,
megcsúszott kezelések a tapasztalatok alapján sehol
nem okoztak gondot. A termék kijuttatása a gyakorlat
által alkalmazott 200 liter körüli hektáronkénti lémenynyiséggel és hagyományos technikával kiválóan biztosítható.
Kukorica gyomirtása egy atrazin pótló technológiával !
A Sumi Agro Hungary újdonságai között szerepel a
Click Combi kukorica gyomirtószer is, mely a legendás atrazin hatóanyag méltó utódjaként bizonyított
a hazai kukoricatermesztés szolgálatában! Úgy is
fogalmazhatunk, hogy atrazin helyett, állományban
történő kijuttatással és talajon keresztüli hatással is! A
készítmény vetés után kelés előtt, ill. állományban
egyaránt kijuttatható. A kukorica kikelt állományában
a kipermetezésének optimális idejét a gyomok kelése
és fejlettsége határozza meg. Ez az időpont a kétszikű
gyomok 2-4 leveles, ill. az egyszikű gyomnövények 27

Április 02 . Iskolában a Tavaszi
szünet első napja
Április 4-5. Húsvét
Április 08. Első tanítási nap a
tava szi szünet után
Április 11. Országgyűlési
Választások I.
forduló
Április 17. Nemzetközi népzenei Találkozó
Április 25. Országgyűlési
Választások II.
forduló
Május 01. Középiskolai Ballagás
Május 02. Búcsú
Május 03. Óvodában anyák
napi ünnepség
Május 07. Iskolában anyák
napi ünnepség
Május 22. Ifjúsági és
Sportnap
Május 29. Óvodai ballagás
Június 11. Helyi iskolai kirándulás Budapestre
Június 12. Általános iskolai
Ballagás
Június 15. Utolsó tanítási nap
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Királyhegyes Község
Önkormányzata
nevében községünk
minden lakójának
Kellemes Húsvéti
ünnepeket Kívánok!
Horváth Lajos
polgármester

Húsvéti népszokások
A húsvét ünnepe szorosan kapcsolódik a tavasz
kezdetéhez,
és
a
termékenységgel
összefonódó
népszokásokhoz. E népszokások jelentős része nem épül
be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal
párhuzamosan, mint a falusi közösségek ünnepi szokásai
maradtak
fenn.
Az utolsó hét, nagyhét virágvasárnappal kezdődik,
melynek napjai Jézus
jeruzsálemi eseményeihez
kapcsolódnak. E napon a bevonulás napján az emberek
pálmaágakkal, hidegebb éghajlatú vidékeken barkás
ágakkal mennek a templomba. Nagypéntek, Jézus
kereszthalálának napja - gyászünnep. A feltámadás
napja húsvétvasárnap.
Húsvét másnapját Magyarország egyes vidékein vízbevető
hétfőnek is hívják, mert e nap a locsolás napja. A lányokat
régen kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel leöntötték,
vagy a patakhoz vitték, s megfürdették. A locsolás, az ősi
termékenységvarázsló és megtisztuló rítusban gyökerezik.
A víz tisztító ereje a kereszténységnél a kereszteléshez
kapcsolódik. A mondai magyarázat szerint Jézus sírját
őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadást felfedező,
ujjongó asszonyokat, így akarták elhallgattatni őket. A
locsolás ma is elterjedt szokás, igaz némiképp szelídebb
formában, hiszen gyakran csak kölnivízzel locsolnak a
fiúk, férfiak. A húsvéti népszokások sorát egy
fehérvasárnapi szokás zárja. A lányok komatálat
készítenek, elküldik egymásnak. A kosárba, tálra húsvéti
tojás, kalács, ital kerül. Ezzel a lányok örök barátságot
kötnek, s ettől kezdve komának szólítják és magázzák
egymást egész életükben.
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