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Tisztelt királyhegyesi Lakosok!
Az elmúlt június hónapban
több elemi csapás is érte községünket, milliós károkat
okozva közösségi vagyonunkban, lakóink megélhetését
biztosító mezőgazdasági terményeiben,
ingatlanjainkban.
Június 16-án, a kora délelőtti
órákban gyorsan jövő zivatar
hatalmas
mennydörgések
és
villámcsapások közepette tett
tönkre
számos
elektromos
berendezésünket (számítógépeket,
háztartási berendezéséket, stb.)
Kiégette a templomunk, az
óvodánk teljes elektromos hálózatát.
Még a károkat mértük fel, amikor
is június 18-án, de. 11,00 órakor
jégesővel kísért, orkán erejű
szélvihar
söpört
végig
községünkben és határában, maga mögött hagyva a szörnyű
pusztítás nyomait. 20 perc alatt
tönkretéve közel egy éves
munkánkat,
befektetett utolsó
megtakarításainkat.
Házainkat,
gazdasági épületeinket megrongálta, fákat csavart ki és kárt
tett az elektromos hálózatunkban
is, ezért órákig áram nélkül
maradt a falu.
A pénteken
átvonuló vihar, a rendkívül erős
szél és a jégeső érintette Csongrád
megye egész dél-keleti részét.
Térségünkben a gabonafélék
szinte teljesen megsemmisültek.
A fokhagymát, vöröshagymát
beérés előtt érte a lezúduló jég. A
napraforgót, olajrepcét a felismerhetetlenségig letarolta. A
kiskertek veteményesei sem élték
túl a vihar okozta pusztítást.

Az idén nem kell aratni, kukoricát
betakarítani a gazdáknak. „Elvégezte”
helyettük a vihar és a jégeső.

Dr Czerván György Agrárgazdaságért
Felelős Államtitkár látogatott el
Királyhegyesre és térségünkbe.

A június 18.-i heves zivatar és jégeső
valamint a június 21.-i felhőszakadás
következtében Királyhegyes községben a lakóépületek 64%-a károsodott,
Csikóspusztán ez az arány 100%.
Súlyosan 5 db, közepesen 75 db és
kisebb mértékben 126 db ingatlan
károsodott. Ennek 75%-a nem
biztosított.
A mezőgazdaságban bekövetkezett kár
teljes területe 1830 ha szántó, a kár
mértéke 100%, ami nem csak a
gazdákat, hanem alkalmi munkavállalóikat is az ellehetetlenülésbe
sodorta.
A térséget sújtó súlyos természeti
csapások felmérésre június 25-én
községünkbe is ellátogatott Dr.
Czerván György Agrárgazdaságért
Felelős Államtitkár, akit Horváth
Lajos polgármester tájékoztatott a

kialakult helyzetről. Ezután az államtitkár úr Pitvaroson tartott megbeszélést
a környék mint egy kétszáz gazdájával
és ígéretet tett arra, hogy hétfőn (26.-án)
a parlament sürgősséggel tárgyalja a
kárenyhítési
törvény
módosítását.
Jelenleg 4 és fél milliárd Ft van az agrár
kárenyhítési alapban. Ennél azonban a
kár jóval nagyobb.
Tisztelt Királyhegyesiek!
Minden igyekezetünkkel azon vagyunk,
hogy feltárjuk az összes törvény adta
lehetőséget a károsultak megsegítésére.
Az eddigi intézkedéseinkről a következő
oldalon található polgármesteri tájékoztató ad összefoglalót.
Sok erőt, kitartást, kölcsönös össze-fogást és jó egészséget kívánok e
természeti csapás veszteségeinek pótlásához a túléléshez!
Horváth Lajos polgármester

Június 29.-i ülés napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Viharkárokra tett intézkedések, önkormányzati és lakossági károk felmérése,biztosítási
kárigények
2./ Beszámoló a tagintézményként működő
Általános Iskola (alsó tagozatos)és a
Napközi-otthonos Óvoda tevékenységéről
Előadó: Kádárné Kovács Edit iskolai
tagintézmény-vezető
Stranszky Jánosné óvodai
tagintézmény-vezető
3./ Beszámoló a Közösségi Színtér munkájáról
Előadó: Englerné Búvár Terézia Közösségi Színtér vezető
4./ Előterjesztések: A csanádpalotai közoktatási
Intézményegység Alapító okiratának módosítása. A makói iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése integrált oktatással.

Június 16.: Villámcsapás okozta károk felmérése az
intézményekben. Óvodai elektromos hálózat kiégése
miatti
vészhelyzet
elhárítása.
Intézményekben
megrongálódott számítógépek, informatikai eszközök
ideiglenes pótlása. Biztosítási kárbejelentés.
Június 17.: Egyeztetések a biztosítóval. Óvodai elektromos hálózat helyreállítási munkálatai. Intézményi
eszközök javíttatása.
Június 18.: A 11,00 órakor községünkön átvonuló
orkánerejű vihar, jégeső okozta vészhelyzet azonnali
elhárítása. Tűzoltók riasztása az épületekre dőlt fák
miatt. Kárfelmérés a határban a mezőgazdaságot ért
veszteségekről.
Június 19.: Közterületek vihar utáni rendbetétele.
Június 21.: Nyilatkozat Makói Tv–nek, rádiónak,
Délvilágnak a községet sújtó természeti katasztrófáról.
Újabb felhőszakadás zúdul községünkre 80mm-nél is
több csapadék hull a délutáni órákban.
Június 22.: Egyeztetés Agrárkamarával, Falugazdásszal a gazdák vis maior bejelentésének lebonyolításáról. Dűlők átereszeinek lezárása. A hatalmas víz
mennyiség a falut veszélyezteti. Biztosítói kárfelmérés
az önkormányzati vagyonban.
Június 23.: Lakóingatlanok kárfelmérése a helyi hivatali
dolgozók közreműködésével. Termőföldek utáni vis
maior kárigények bejelentése, kárfelmérés a falugazdásznál, agrárkamara képviselőjénél.
Június 24.: III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelése. Éjszakába nyúló mentési akciók az árterek
átereszeinek, és a zsiliprendszer lezárására. A mentésben
segítségünkre volt a Tisza-Maros Szöge Vízgazdálkodás
és a helyi polgárvédelmi parancsnokság szakemberei.
Pitvaroson ülésezett a helyi védelmi bizottság és gyors
stratégiát dolgozott ki az árvízvédelmi helyzetre. Az
ATIVIZIG-től szintén megkaptunk minden lehetséges
támogatást.

Június 25.: Dr. Czerván György Agrárgazdaságért Felelős
Államtitkár fogadása községünkben, tájékoztatása a
kialakult helyzetről. Kérések, javaslatok felé : 1./ a kárt
szenvedett területek jól behatároltak ezért helyi, lokális
segítségnyújtás lenne indokolt, 2./ mindenki érintett legyen
a kárenyhítési alapból való támogatásra, 3./ az árterületek
állami fennhatóság alá kerüljenek, vészhelyzet esetén
magántulajdonosok ne gátolhassák a közösségi mentési
akciókat.
Pitvarosi fórumon részvétel, közös igény egyeztetés.
Június 29.: Önkormányzati képviselő-testületi ülésen
polgármesteri tájékoztató az elmúlt időszak intézkedésiről.
A belvízvédelmi készültség II. fokúra csökkentése.

Az elmúlt időszak viharai, heves esőzései miatt országosan
több tízezer hektár termőföld került víz alá, ezek a
káresemények vis maiorként ismerhetők el, amennyiben a
termelő bejelenti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalnál. A vis maior bejelentést május 19-től lehet
benyújtani elektronikusan - az egységes kérelem
benyújtásához hasonlóan - az ügyfélkapun keresztül. A vis
maior bejelentést attól az időponttól számítva tíz
munkanapon belül kell benyújtania a termelőnek,
amikortól abba a helyzetbe kerül, hogy képessé válik erre.
Belvíz, árvíz és szélvihar esetén a megyei MgSzH
Földművelésügyi Igazgatóságainak igazolása is szükséges
a bejelentéshez, melyet papír alapon kell eljuttatnia az
MVH-hoz.,
Községünkben a megyei agrárkamara szakembere és a
falugazdász helyben nyújtott segítséget a károsult
gazdáknak a bejelentési igények elkészítésében.
A vis-maior elsősorban a különböző agrártámogatásokkal
járó kötelezettségek alól ad felmentést , illetve halasztást a
körülmények megindoklásával, alátámasztásával.
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„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az
Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.”

Jó ütemben halad községünk főterén
az új térburkolat lerakása, amit az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
a
falumegújításra és fejlesztésre igénybe
vehető támogatásból valósít meg
Királyhegyes Község Önkormányzata.
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. A
töredezett, balesetveszélyes járdákat
térkővel, szegéllyel ellátott járdák
váltják fel mintegy 320 m2 területen.
A temető előtti Emlékpark térburkolata is elkészült, és a mellette
kialakításra kerülő parkoló építése is
elkezdődött. Rövid időn belül a parkok
dísznövényei is kiültetésre kerülnek.

A térburkolatok lerakása után Görbe Sámuel kivitelező és csapata a
Sportpálya dróthálókerítésének kiépítéséhez kezd.

átutalniuk az MVH számlájára. Az
év során a termelőt ért elemi
károkról
a
káresemény
bekövetkezését követően tizedik napon belül be kell jelenteni a Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
(MgSzH)
megyei
kirendeltségeihez. Az adott évben keletkezett
belvíz-, fagy-, jégeső- és aszálykárok mértékéről és
a kárenyhítési kérelemről szóló dokumentumokat a
kárfelmérést a falugazdászok végzik - minden év
október 20-ig kell a MgSzH-hoz benyújtani. A
hivatal a papírokat ellenőrzi és legkésőbb november
10-ig átadja az MVH-nak, amely aztán a
rákövetkező év március 15-ig fizeti ki a jogosnak
ítélt kárenyhítési összeget a termelőnek.
Több pénzt kér a kormánytól az agrárkamara
Az Agrárkamara szerint eddig mintegy százmilliárd
forint a mezőgazdasági kár a víz miatt. Az agrárszervezetek azt kérik a kormánytól, hogy többszörözze meg a kárenyhítésre költhető pénzt. Az Agrárkamara és a Mezőgazdasági Termelők Szövetsége
is azt kéri a kormánytól, hogy a jelenlegi öt helyett
legalább húszmilliárd forintot adjon a költségvetésből a kárenyhítési alapba, termőföldjüket
pedig a kormány nyilvánítsa katasztrófa sújtotta
területnek, hogy ne kelljen kötbért fizetniük amiért
nem tudják teljesíteni szerződéseiket. A MOSZ azt
is kéri, hogy a magyar állam kezdeményezze az
uniós területalapú támogatások előrehozását.

2008. évi CI. törvény
a nemzeti agrárkár-enyhítési
rendszerről és a kárenyhítési
hozzájárulásról
Az Országgyűlés a mezőgazdaságot sújtó elemi
károk hatásának enyhítésében való termelői
érdekközösség
kialakítása,
öngondoskodó
felelősségük megerősítése és az állami segítség
hatékonyabbá tétele érdekében hozták létre a
törvényt.
2009. évtől kötelező az őstermelők egy részének is a
nemzeti kárenyhítési rendszerbe való belépésre, amely
a nem biztosítható elemi károk, tehát belvíz-, fagyjégeső és aszálykárok ellen hivatott országos szinten
megteremteni a mezőgazdasági termelők kárenyhítési
lehetőségét. Az őstermelők számára választható, a
piacra termelő üzemek, az egyéni és egyéni
vállalkozóként dolgozó családi gazdálkodók számára
pedig tavaly óta kötelező csatlakozni a rendszerhez. A
csatlakozáshoz egy nyilatkozatot kell készíteniük a
jelentkezőknek, és azt minden évben az egységes
támogatási kérelem benyújtásának határideéig - az
idén május 17-ig – kellett eljuttatniuk a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(MVH). Az őstermelő ezzel kötelezettséget vállal arra,
, hogy befizeti a kárenyhítési hozzájárulást, azaz az
általa művelt szántó után hektáronként 800 forintot,
ültetvény esetén 2.000 forintot évenként.
Ezt az összeget az őstermelőknek június 30-ig kell
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A IV. páneurópai közlekedési folyosó az Európai
Unió területét köti össze Délkelet-Európával.
A IV. folyosó egyik ága Rajkánál, másik ága
Hegyeshalomnál lép az ország területére, Rajka és az
M1 autópálya között az M15 gyorsforgalmi út,
Hegyeshalomtól Budapestig az M1 autópálya vezet.
Az M43 autópálya a TEN-T folyosó része, mely
összeköttetést biztosít Nyugat-Európa és a Balkán
között. Románia és Bulgária EU csatlakozásával a
jelenlegi 43. sz. főút teljes mértékben, mind
kapacitásban, mind állapotában kimerült.
Tekintettel a magas baleseti statisztikákra és azok
súlyosságára nélkülözhetetlen egy új nyomvonalon
vezetett, nagy kapacitású út kiépítése, mely gyors,
biztonságos kapcsolatot biztosít a főváros és az
országhatárok között, mind a belföldi, mind pedig a
nemzetközi forgalom számára.

Az M43 Makó - országhatár között tervezett
gyorsforgalmi út a 34+600 km sz.-ben, 2x2 sávos (3,75 m
forgalmi sáv szélesség) autópálya keresztmetszet
kialakításával (26,60 m koronaszélesség), burkolt
leállósávval csatlakozik az M43 Szeged – Makó közötti
szakaszhoz.
Szegednél északon, valamint Maroslelénél és Makónál
elkerülők építését. Az első 3 kilométeres szakasz (M5
autópálya és 5 sz. főút között) 2005-ben megépült az M5
Szegedet elérő szakaszának kivitelezésével egy időben.
Az M43 autópálya Szeged – Makó közötti mintegy 34,6
km hossz szakasza 2x2 forgalmi sávos kialakítással egy
ütemben épül ki.
Nyomvonala: Szeged észak-nyugati felén az M5
autópályától indul keleti irányba, Szeged északi felén
elhaladva keresztezi az algyői olajmezőt és a Tiszát.
Maroslelét és Makót északról kerüli el és halad Románia
felé.
A teljes tervezési szakaszon síkvidéki terepen halad. Az
autópálya magassági vonalvezetését alapvetően a terepi és
beépítési
kötöttségek
(vízfolyások,
csatornák,
vasútvonalak, meglévő utak), illetve geotechnikai
adottságok határozták meg. A hossz-szelvényi kötöttségek
és a terepviszonyok figyelembe vételével a tervezett
szakasz nyomvonala 3 m körüli töltésmagasságon vezet,

kivéve a Hódmezővásárhely – Makó, illetve a Mezőhegyes
- Újszeged vasútvonalak külön szintű keresztezéseit, ahol a
töltésmagasság eléri a 10 métert. Sámson - Apátfalvi
szárazér felett a töltésmagasság kb. 9 m. Az autópálya
Makó-Nagylak közötti szakaszának megépítése híreink
szerint még az idén elkezdődik. Nyomvonala Apátfalva
felől közelíti meg leginkább községünket, a kápolnai
lejáró mintegy 5-6 km távolságra lesz tőlünk.
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A Makót elkerülő útszakasz munkálatai már az átadás
előtti szakaszba érkezett. A körforgalmi csomópont, ami
községünk megközelítésének is egyik állomása, teljes
szélességében üzemel.

A királyhegyesi tagintézményi iskola alsó tagozatos
nevelő-oktató munkáját minősíti leginkább, hogy tanulói
hogyan állják meg helyüket
Makón, az anya-iskola felső
tagozatán, vagy éppen a 8
osztályos
gimnázium
5.
évfolyamán. Merthogy szorgalmas tanulói előtt ez az út
is bizonyítottan nyitva áll.
2008-ban négy tanuló ballagott el
a királyhegyesi tagintéz-mény 4.
osztályából. Négy szorgalmas, jó
képességű
kislány:
Beleznai
Bernadett, Nagy Emese, Vízi
Katalin és Jelenovics Éva. Az 5.
osztályt Makón, a Kálvin téri épületben folytatták, ahol csakhamar
az osztályelsők között volt a
helyük. A szintfelmérőjük mind
magyar-nyelv és irodalomból,
mind matematikából a legjobb
teljesítményt mutatták. Most már
hatodik osztályosok, mégsem
rontottak egyetlen tizedet sem az
itt
szerzett
osztályzatokból.
Beleznai Bernadett az idén is
kitűnő tanuló lett. Nagy Emesének,
Vízi Katikának csak egy-egy
négyes sikeredett be év végi
bizonyítványába. Mostani tanáaiktól újból és újból visszajelzéseket
kapunk
kiváló
tanulmányi eredményükről és
szorgalmi munkájukról.
Az elmúlt tanév végén (2009.)
szintén négy tanuló ballagott el
iskolánk 4. osztályából. Görbe
Zsófi, Kádár Kata Gabriella,
Molnár Edit és Fődi József. Zsófi
és Kata a makói 8 osztályos József
Attila Gimnázium ötödik osztályába nyertek felvételt, szigorú
írásbeli és szóbeli vizsgatétel után.
Mindketten kitűnő osztályzattal
végeztek az idén is. Kata öt,
Zsófi két tantárgyból kapott
szaktanári dicséretet.
Molnár
Editke is szépen helyt állt a Bartók iskolában jó tanulmányi eredményével.
Természetesen elért sikereikhez
maguknak is meg kellett vívni a
„csatát”, de megfelelő szülői

2008-ban ballagtak a helyi általános iskolából: Beleznai Bernadett, Nagy
Emese, Vízi Katalin és Jelenovits Éva . Mind azóta is jeles tanulók,
Bernadett kitűnő.
2009-ben ballagtak a helyi
általános iskolából: Kádár
Kata Gabriella, Görbe
Zsófi, ők ketten gimnáziumi
tanulók kitűnő
eredménnyel, és Molnár
Edit ma a Bartók iskola
tanulója jó év végi
eredménnyel.
Gratulálunk mindannyiuk teljesítményéhez,
büszkék vagyunk rájuk!
ráhatással képesek lesznek elérni
kitűzött céljaikat.
Úgy véljük mindezek a tények
megnyugtatóan bizonyítják, hogy az
iskolánk tanulói megfelelő alapozó
képzést
kapnak
tanulmányaik
folytatásához. Ezt támasztják alá
azok az évközi ellenőrzések is
amiket a makói iskola munkaközösségi vezetőinek óralátogatói
jegyzőkönyvében is olvashatók. De
a központi iskola által kidolgozott
tantárgyi szintfelmérők eredményei
sem maradnak alul a makóinál. A 4.
osztályosok kompetenciai felmérései – külsős szakember végezte a
felmérést - pedig a vártnál jobban
sikerültek.
Az idén Makó város Önkormányzata átfogó szakmai ellenőrzést rendelt el iskoláiba.
A szakmai ellenőrzéssel megbízott
Bácsi János, aki a Gyakorlóiskolák
Iskolaszövetségének elnöke, egy
neves szegedi általános iskola
igazgatója, iskolánkban egy 1-2.
osztályos magyar, és egy 3-4.
osztályos matematika órát látogatott
meg. Mindkét tanító szakmai felkészültségét
jeles
osztályzattal
értékelt, amit írásban továbbított
megbízója felé.
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Természetesen adódnak gondok is
iskolánk életében, hiszen hol
nincsenek? Ilyen a gyermekek
helytelen viselkedésének, magatartásnormáinak egyre fokozottabb
felerősödése.
Pedagógusaink
igyekeznek a legmegfelelőbb módszerrel kezelni a
problémákat, ami valójában csak
szülői egyetértéssel működik.
Szerencsére ebben egyre többször
tapasztaljuk a partnerséget, aminek mindig érezzük jótékony
hatását. Sajnos tanulói összetételünkben a 22 tanuló közül 7
sajátos nevelési igényű, akik
közül 2-en a következő évtől a
makói Pápai Endre iskolában
folytathatják tanulmányaikat, Ami
rendjén való is lenne, de mindez
ismét gondot okoz a tanulói létszám alakulásában. A nyár folyamán igyekszünk erre is megoldást keresni. Valamint olyan
program kidolgozását tervezzük
ami az idegen nyelv (angol)
oktatásának hatékonyságát növelné, bevonva már az első
osztályosokat is. Köszönjük bizalmukat!
Englerné Búvár
Terézia tanító

Kádárné Kovács
Edit tagint. vez.

2010. első félévében csak Szegeden 43 trükkös lopást
követtek el.
A tolvajok leggyakrabban hivatalos
személyként vagy valamilyen közüzemi szolgáltató
munkatársaként mutatkoznak be, és vezetik félre
áldozataikat, akik egyharmada 60 év feletti.
Az elkövetők kihasználják hiszékenységüket, óvatlanságukat,
tájékozatlanságukat, vagy azt, hogy a sértettek nagy része
egyedül él, egyedül tartózkodik a lakásban.
A trükkös lopások elkövetői gyakran már előre feltérképezik
a helyszínt, ismerik a kiszemelt személyek életkörülményeit,
családi viszonyait, szokásait. Így tudnak például valamely
családtag ismerősének, barátjának kiadva magukat arra
hivatkozni, az érintett bajban van, és segítségre (pénzre) van
szüksége, holott az ilyen történetek hitelességéről sokszor
akár egyetlen telefonhívással is meg lehet győződni.
A tapasztalatok szerint a trükkös tolvajok leggyakrabban
valamely közüzemi szolgáltató munkatársának adják ki
magukat, így jutnak be későbbi áldozataik lakásába, és
különféle módszerekkel megkárosítják őket.
Az EDF DÉMÁSZ Zrt. képviselője elmondta, hogy a
trükkös tolvajok legtöbbször magukat leolvasónak álcázva,
mérőcserére vagy túlfizetésre hivatkozva jutnak be ügyfeleik
lakásába. Előfordul, hogy pénzváltást kérnek, és hamis
bankjegyet adnak az érintetteknek, még gyakoribb azonban,
hogy kifigyelik, hol tartják a háziak a készpénzt, majd a
lakók figyelmét elterelve tulajdonítják el a bankjegyeket,
értéktárgyakat.
Felhívta a figyelmet, hogy a cég csak előzetes egyeztetés
után, kizárólag postai vagy banki úton utal vissza pénzt az
ügyfeleknek. A mérőcserét szintén előzetes értesítés előzi
meg. A szerelők - a leolvasó munkatársakhoz hasonlóan fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, megbízólevelet
tudnak felmutatni, ezen felül a cég logójával ellátott
munkaruhában jelennek meg, és a beavatkozásról
munkalapot állítanak ki.
Szükség esetén a munkatársak az igazolványon lévő név
alapján az e-vonalon keresztül is ellenőrizetők (40/82-22-82).
A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. tájékoztatása
szerint a hitelesítési gázmérők cseréjét a földgázelosztó saját
állományban lévő szerelői formaruhában végzik, és a
gázmérő-leolvasókkal együtt arcképes igazolványt tudnak
felmutatni. Fontos, hogy készpénzt egyik munkatárs sem
kezel, tehát ha valaki például mérőcserére hivatkozva akar
pénzt kérni, ne adjanak neki.
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A Szegedi Vízmű Zrt-nél vízmérő leolvasást csak
fényképes
vízműves
igazolvánnyal
rendelkező
munkatársak végeznek, vízműves formaruhában. A
leolvasást megelőzően a mellékmérős körzetekben (pl.
társasházak lépcsőházai) „Hidegvízmérő leolvasás”
értesítőt helyeznek ki. A főmérős körzetekben
(jellemzően családi házas övezet) nem értesítenek előre
a leolvasásról, a munkatársak folyamatosan járják a
körzeteket, sikertelen leolvasás esetén pedig egy értesítő
formanyomtatványt hagynak a helyszínen (rajta a Vízmű
emblémája, elérhetőségei). Vízmérő cseréje esetén
(mellékmérőknél) előzetes értesítést küldenek a csere
szükségességéről (pl. mert lejárt a mérő hitelessége), és
kérés esetén a cserét saját szakembereik végzik
előzetesen egyeztetett időpontban. A mellékmérőért
készpénzben, a helyszínen kell fizetni, előzetes
egyeztetés szerint. Főmérő cseréje esetén nem
egyeztetnek időpontot, a munkatársak váratlanul, de
egyértelműen beazonosítható módon is megjelenhetnek.
A főmérő-cserének nincs díja, csak és kizárólag a
mellékmérő cseréje során kerül sor helyszíni,
készpénzes fizetésre.
Az utóbbi időben több olyan eset történt, amikor a
tolvajok magukat kábelszolgáltató munkatársának adták
ki, és szerelésre, kedvezmény igénybevételének
lehetőségére, díjvisszafizetésre hivatkozva jutottak be a
lakásokba. A Magyar Telekom Nyrt. osztályvezetője
szintén felhívta a figyelmet, hogy munkatársaik
formaruhát viselnek, fényképes igazolvánnyal tudják
magukat igazolni, és nem szednek be készpénzt. Nem
kérnek szerszámot a munkához, nem mennek ki a
mellékhelyiségbe, és nem kérnek vizet - az ilyen
esetekben különösen indokolt az óvatosság.
Fontos hangsúlyozni tehát, hogy idegeneket - főleg
házalókat, „bekéredzkedőket” (rosszullétre hivatkoznak,
vizet kérnek) - lehetőleg ne engedjenek be a lakásba.
Sok esetben jó szolgálatot tehet az ajtóra szerelt
biztonsági lánc és a megfelelő látószögű kémlelő.
A közüzemi szolgáltatók munkatársaitól mindig
kérjenek igazolványt, készpénzt pedig csak a fent
említett esetben, az előzetes egyeztetés alapján adjanak
át nekik.
Ha valaki mégis bűncselekmény áldozatává válik,
először a 107-es rendőrségi, vagy a 112-es központi
segélyhívót tárcsázza. A tapasztalatok szerint ugyanis a
sértettek előbb családtagjaiknak,
ismerőseiknek
telefonálnak, így a rendőrség csak később értesül az
esetről, és nem tud forró nyomon elindulni.

Több
borsodi,
nógrádi
településen számtalan ház vált
életveszélyessé vagy lakhatatlanná a rendkívüli esőzések
folytán a medrükből kilépő
patakok és folyók miatt. A
kialakult árvízi és veszélyhelyzet során bajba került
emberek, a károsultak megsegítésére több szervezet hirdetett
gyűjtési akciókat. Az egész
országban
számos magánszemély és szervezet ajánlja fel
segítségét
az
árvízkárosultaknak, hogy valamilyen
módon támogassa a májusi
hatalmas és tragikus árvizek
károsultjait. Többek között
meleg
ételt
osztanak,
gyerekeknek szállást biztosítanak, de tartós élelmiszereket
és fertőtlenítőszert is gyűjtenek.
Az
árvízkárosultak
megsegítésére június első napjaiban
pénzadomány-gyűjtési akciót kezdeményezett a helyi Nyugdíjas
Egyesület vezetősége is. Az
összegyűjtött adományokat az Országos Vöröskereszt Szervezethez
továbbították.
össze
Az egyesület vezetősége aktívan
vett részt az adományok gyűjtésében.

Községünkben a Katolikus egyház is
szervezett gyűjtési akciót, ahova több
egyesületi tag szintén csatlakozott.
Vállalkozóink közül is többen , főleg
természetbeni segítséget (élelmiszer
csomagokkal, péksüteményekkel és
konzervekkel) nyújtottak a bajbajutottaknak. Magánszemélyek leginkább a telefonos adományvonalon
keresztül tették meg felajánlásaikat.

A tagjainak nagy többsége, volt
tagjainak özvegye, sőt még kívül

állók is ajánlottak fel összeget. A
kis-nyugdíjasok nagylelkű felajánlásaiból negyvennyolc ezer Ft gyűlt
össze, amit a vezetőség 50.000 Ft-ra
egészített ki és fizetett be a K&H
Kereskedelmi Bank árvízkárosultak
javára nyitott folyószámlájára.
„Önámítás lenne azt mondani, hogy
adományainkkal gyökerestől változtatnánk a helyzeten. Nem így van, de
nem is ez a lényeg. Összegyűjtött
adományunk lehet, hogy csepp a
tengerben, de a tenger is cseppekből
áll
össze,
és
a
szeretet
parancsolatának értelmében vállalnunk kell az erőnkhöz mért
teherhordozást”, olvashattuk az
Adorjáni Dezső Zoltán evangélikuslutheránus püspök nyilatkozatában.
Ezek a gondolatok vezérelték
Nyugdíjas Egyesületünk vezetőségét és tagságát
is e nemes
kezdeményezés indítására.
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Sajnos még akkor nem tudtuk, hogy
hamarosan a mi községünk lakói is
segítségre szorulnak és megtapasztalják a természeti csapások következményeit, a reményvesztettség érzését. Kis közösségünk bebizonyította, hogy a bajban képes egy emberként összefogni és józan belátással tenni a dolgát, mentette a
menthetőt.

Németh Róbertnek
Ifjúság és sportszervező
tevékenységért,
informatikai segítségért

Kozma Benjaminnak
aki az idén végzett kiváló
eredménnyel a makói
szakiskolában,
ünnepélyeken való
hangtechnikai segítségéért

Kávai Zsoltnak
Sportszervező tevékenységért,
Ünnepélyeken való
hangtechnikai segítségéért

Gera Máténak
Sportszervező tevékenységért,
Ünnepélyeken való
hangtechnikai segítségéért

Kispályás focicsapatunk az idei évet a május
22.-én megrendezésre kerülő
ifjúsági napi
Kistérségi foci körmérkőzéssel kezdte. A helyi
sportpályán 6 amatőr focicsapat között folyt a
küzdelem. Csapatunk tagjai korban a
legfiatalabbakként derekasan helyt álltak, az
idősebb, tapasztaltabb játékosok között. Június
5-én, Kövegyen vettek részt a Csanád Mikrotérségi Társulási Tanácsa és a romániai
Zsombolya (Banat-Ripensis) Önkormányzatával
közösen
kidolgozott,
Határon
átnyúló
együttműködési
Program
keretében
megrendezésre kerülő sportnapon. Csapatunk
tagjai: Németh Róbert, Gera Máté Dávid, Kávai
Zsolt, Nagy Péter, Németh Tamás, Farkas
Gábor,Izsai József, Urbán Richárd,

A királyhegyesi Ifjúsági énekegyüttes 2 éve alakult, azóta szerdánként tartanak próbát a művelődési
házban. Fellépéseikkel színesítik a
Hegyesi Dalkör műsorát, de időnként
már önálló produkciókkal is készülnek, nem kis sikerrel. Az iskolai
elfoglaltságaik mellett példaértékűnek tekinthető igyekezetük, közösségi,
kulturális
tevékenységük.
Reméljük mások is kedvet kapnak és
csatlakoznak ezen hasznos és értékes
szabadidő eltöltéshez.
Az együttes tagjai: Kiss Krisztina,
Beleznai Bernadett, Varga Fanni,
Beke Anikó, Nagy Alexandra, Nagy
Emese,
Molnár Anikó, Filipkó
Napsugár, Váli Krisztina, Cecília.
Felnőtt segítőjük Váli Zoltán.
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veszélyhelyzetet, hanem annak másodlagos hatása okoz kárt. Az
egyik védekezési mód régóta közismert: zivataros időben
ajánlatos az antennavezetéket kihúzni a TV-készülékből. Azaz,
ha megszüntetjük a kapcsolatot a túlfeszültséget behozó hálózat
(antennavezeték) és az érzékeny elektromos berendezés (TV)
között, akkor megszüntettük a veszélyhelyzetet. Ez a módszer
sajnos nem mindig alkalmazható: a telefonközpontot, a
számítógépet, az épületgépészeti berendezéseket
amelyek
tartalmazhatnak túlfeszültségre érzékeny elektromos egységeket
nem mindig lehet egyszerűen kihúzni a konnektorból Amikor a
hálózat és a berendezés kapcsolatának megszakítása nem
megoldható, vagy nem célszerű, akkor túlfeszültség-védelmi
eszközök alkalmazása ajánlott (sőt, vannak olyan létesítmények,
ahol ezen eszközök alkalmazása kötelező).
Nagyon fontos, hogy villámláskor kerüljük az erdőt, a nyílt
tisztásokat, a magaslati pontokat, valamint a vizeket. Ha például
egy mezőn ér, a legjobb, ha leülünk és várunk, míg elvonul a
zivatar, ugyanis a vízfolyások, földalatti erek is vonzhatják a
villámot.. Csak akkor bújjunk mélyedésbe, barlangba, ha az
legalább 1,5 méter mély. Továbbá a villámlás ideje alatt
elektromos töltéssel bíró létesítmények, épületek, vasúti
vágányok, magasfeszültségű távvezetékek, antennatornyok
közelébe se merészkedjünk. Ne feledjük, hogy a legnagyobb
biztonságot mindig egy villámhárítóval felszerelt kőépítésű ház
jelenti.

A természetben lejátszódó elektromos jelenség, amikor a
levegőben a szél és a hőmérséklet-ingadozások hatására egyes
részecskék elcsúsznak egymáson. Eközben a felhők között
vagy a felhő és a föld között feszültség keletkezik. Ez a
feszültség villám formájában sül ki. Egy villám nagyjából egykét ezred másodpercig tart, több millió volt feszültséget és akár
100 000 amper áramerősséget is elérhet.
Hogyan védekezhetünk túlfeszültségek ellen?
. A villámhárító fontos veszélymegelőző szerepe miatt
szabvány határozza meg, hogy milyen épületre milyen
villámhárítót kell felszerelni. A villámhárító tehát arra szolgál,
hogy levezesse a villám energiáit, anélkül hogy mechanikai
károsodás vagy tűz keletkezne. Sokan ebből arra a
következtetésre jutnak, hogy villámhárító alkalmazásával a
villámok elleni védekezés feladata megoldottnak tekinthető.
Sajnos, ez csak részben igaz. Amikor villámcsapás éri a
villámhárítót, az nagy áramot vezet le a földbe. Ettől a
szakszerűen tervezett és kivitelezett villámhárító, illetve a
védett épület ugyan nem károsodik, azonban a levezetett
villám áramának egy része behatol az elektromos hálózatba, és
ez az érzékeny berendezéseket (számítógép, szórakoztató
elektronikai eszközök stb.) tönkreteheti, rosszabb és
szerencsére ritkább esetben elektromos zárlatot, esetleg tüzet
okozhat. Ilyenkor nem közvetlenül a villám teremt

Hogyan eshet a kánikulában jég? Először is fontos tisztázni, hogy
a jégeső hullása zivatarfelhőhöz kötött, amely pedig nálunk
jellemzően nyáron alakul ki.
A jégeső a magasan fekvő, vízben gazdag felhőkben jön létre,
amelyekben nagyon erős emelkedő és lefele irányuló szelek
uralkodnak, mint például a zivatarfelhőkbe. Nagy esőcseppek
képződnek, melyeket a heves, felszálló szelek a magasba
ragadnak. Ott a cseppek jéggé fagynak. Miközben lehullanak,
további vízcseppek telepednek rájuk. Ezek is megfagynak,
amikor a kis jégszemek még egyszer a magasba sodródnak.
Minden „liftezésnél” újabb jégréteg nő rá a szemekre. Végül a
jégszemek olyan nehezek lesznek, hogy a földre hullnak.

Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, ami az
allergiában szenvedőknek nagyon sok kellemetlenséget
okoz. Mindannyiunk egészségének védelme érdekében
felhívom a Tisztelt földtulajdonosok, földhasználók,
lakó- és telekingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a
növényvédelemről szóló törvényben foglaltak szerint
kötelességük a parlagfű elleni védekezés.
Allergén növénynek számítanak még a pázsitfű-félék, a
libatop és a disznóparéj is, így ezek irtása szintén
kötelező. A legnagyobb veszélyt a parlagfű jelenti.
A törvény előírása szerint június 30-ig meg kell
akadályozni a parlagfű virágbimbózását és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenn kell tartani.
A parlagfű irtása történhet vegyszeresen, kaszálással,
kapálással vagy kézi gyomlálással.

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

Benákné Bárdi Ilona

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