VII. évf. 7. sz.

2010. november

www.kiralyhegyes.hu

Az újonnan
választott
Királyhegyes
község
önkormányzati
tisztségviselői:
polgármester:
Horváth Lajos
alpolgármester:
Miklós Imre
képviselők:
Horváth Lajosné
Kurunczi Mihály
Katona István

Tisztelt Királyhegyesiek!
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az október 3-i önkormányzati választásokon szavazataikkal
elismerték eddigi munkásságomat, a falu érdekében tett intézkedéseimet, eredményeinket. Köszönet
munkatársaimnak, annak a valóban maroknyi csapatnak, akikkel közösen valósítottuk meg a ránk háruló
feladatokat, a sok-sok kihívást, és akik ennek érdekében nem riadtak vissza a személyes áldozatvállalástól sem.
Megnyugtató érzés, hogy a községünkben élő felnőtt lakosság nagyobb része reálisan látja lehetőségeink
határait, az ésszerű gazdálkodás kereteit, értékeli a fejlesztésekre tett törekvéseinket. Ők most ismét felhatalmaztak arra, hogy tovább folytassuk a megkezdett beruházásainkat, intézményeink működtetésére tett
erőfeszítéseinket.
A falu azonban mindannyiunké - mint ahogy oly sokszor elhangzott az elmúlt hónap választási kampányhadjáratában is – így hát mindenkinek osztoznia kellene a közösségi munkából is. Az ajtó bárki előtt
nyitva áll, hogy tegyen településéért, akár közösségszervezéssel, vagy más egyéb felajánlásokkal - de már a
programjainkon való részvételével is erősítené a közös célt, akaratot, az összetartozás érzését. Továbbra is
nagyra értékelem és számítok a civilszervezeteink támogatására, partnere vagyok minden olyan megvalósítható
egyéni vagy közösségi kezdeményezésnek ami községünk fejlődését, a lakosok közérzetének, biztonságának
javítását szolgálják. Ehhez kívánok erőt, kitartást és sikeres együttműködést!
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Helyi Választási Bizottsága a 2010.
október 3. napján megtartott helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásának eredményéről az alábbiak szerint ad tájékoztatást:
Helyi önkormányzati polgármester jelöltek:
1 Horváth Lajos
196 szavazat
2 Katona Istvánné
186 szavazat
Helyi önkormányzati egyéni listás képviselő jelöltek:
1. Daróczi Gáborné
103 szavazat
2. Dávid József
85 szavazat
3. Farkas Beáta
74 szavazat
4. Horváth Lajosné
181 szavazat
5. Juhász Csaba
15 szavazat
6. Katona István
175 szavazat
7. Kiss Ferenc Pál
124 szavazat
8. Kurunczi Mihály
133 szavazat
9. Miklós Imre
139 szavazat
10. Németh Róbert
122 szavazat
11. Sarró Ildikó
99 szavazat
12. Varga Viktor
132 szavazat
Királyhegyes, 2010. október 5
Lakatos Lajos
HVB elnöke

- Királyhegyes község megválasztott polgármestere – a helyi
önkormányzati képviselők- és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdés alapján – a legtöbb
érvényes szavazatot szerző Horváth Lajos független jelölt.
- Királyhegyes községben az egyéni listán megválasztott helyi
önkormányzati képviselő-testület tagjai a megválasztható 4
képviselők száma szerint a legtöbb szavazatot elérő jelöltek
kapták meg.
A helyi önkormányzati választásokon való részvételi arány
községünkben 73 % -os volt, Csongrád megyében a legmagasabb.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. október 14. napján tartotta alakuló ülését.
A Képviselő-testület tagjai és a polgármester eskütételéig
az ülést Katona István korelnök vezette. A megalakult
képviselő-testület számos, a működéséhez nagyon fontos
döntést hozott:
- Elfogadta a polgármester programját.
- Megállapította a polgármester illetményét.
- Megválasztotta a település alpolgármesterét Miklós Imre
személyében és megállapította az illetményét.
- Döntött a Településfejlesztési és Szociális Bizottság létrehozásáról (Elnöke: Horváth Lajosné, tagjai: Kurunczi
Mihály és Varga Viktor)
2

A 2010. év október 3-i
önkormányzati választásokon a
Helyi Választási Bizottság
(HVB)
összetétele volt:
elnöke: Lakatos Lajos
elnökhelyettese: Suhajda Jánosné
tag: Kocsis Irén
delegált tag: Katona Gabriella
HVB vezető, jegyzőkönyvvezető:
Benákné Bárdi Ilona
- 001. számú szavazókör
Királyhegyes, Jókai u. 38.
szavazatszámláló bizottság tagjai
elnök: Beke Katalin
tag: Mátó Mihályné
Ifj. Antal Ferenc
Daróczi Andrásné
Varga Mihályné
Delegált tag:
Sarró Mihály
- 002. számú szavazókör
Királyhegyes-Csikóspuszta,
Lenin u. 14.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
elnök: Mátóné Farkas Karolin
tag: Ménesi Jánosné
Farkas János
Kovács János
Delegált tag:
Budai Róbert
Szablár Károly

- Megbízást adott a körjegyző részére az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára
- A Királyhegyesért Közalapítvány Kuratóriumi tagjának megválasztotta Katona István települési képviselőt
- A testület hozzájárult, hogy Horváth Lajos polgármester betölthesse az Apátfalvi Takarékszövetkezet
Felügyelő Bizottságának elnöki tisztségét és a TiszaMarosszögi Vízgazdálkodási Társulat Felügyelő Bizottságának tagja lehessen.
Az alakuló ülésen hozott határozatok teljes terjedelemben
megtekinthetőek településünk honlapján.
(www.kiralyhegyes.hu)
Benákné Bárdi Ilona körjegyző

Királyhegyes és Kövegy községek képviselő-testületei 2010.
október 28. napján együttes ülést tartottak Királyhegyesen.
A képviselő-testületek megtárgyalták és elfogadták Lovászné
Borbás Erika körjegyző közszolgálati jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszüntetését 2010. december 31.
napjával. Egyidejűleg döntöttek a körjegyzői álláshely 2011.
január 1. napjától történő betöltésére vonatkozó pályázat
kiírásáról.
A testületek a pályázati eljárás lefolytatásának időszakára
meghosszabbították a jelenleg helyettesítő körjegyző,
Benákné Bárdi Ilona alkalmazását.

Dr Buzás Péter
Kovács Sándor
Horváth Lajos
Varga Péter
Guba István
Gyarmati András
Galkóczkiné Krobák Mária
Mitykó Mátyás
Csjernyik Zoltán
Radó Tibor
Lőrincz Tibor
Szegvári Ernőné
Jani János
Fekete József
Martonosi György
Vass Imre
Hajnal Gábor

Makó
Csanádpalota
Királyhegyes
Apátfalva
Magyarcsanád
Nagylak
Kövegy
Ambrózfalva
Csanádalberti
Pitvaros
Nagyér
Kiszombor
Ferencszállás
Klárafalva
Maroslele
Földeák
Óföldeák

Királyhegyes és Kövegy Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei közösen pályázatot
hirdetnek körjegyzői álláshely betöltésére.
Ellátandó feladatok:
A körjegyzőségi hivatal vezetése, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. és a
hatályos jogszabályok által a jegyző feladat- és
hatáskörébe utalt feladatok ellátása. A munkáltatói
jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői és
munkavállalói vonatkozásban.
Pályázati feltételek:
Ø magyar állampolgárság
Ø büntetlen előélet
Ø cselekvőképesség
Ø Igazgatásvezetői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy
okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés
Ø közigazgatási, vagy jogi szakvizsga
(vagy ezek alól mentesség)
Ø legalább két éves közigazgatási gyakorlat
Ø vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
A pályázatnak tartalmaznia kell:
ü részletes szakmai önéletrajzot
ü képesítési követelményeket igazoló dokumentumok másolatát,
ü 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
ü nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
ü nyilatkozatot arról, hogy a képviselőtestületnek a napirendet nyílt- vagy zárt ülés
keretében tárgyal-hatják
ü adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a
pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat
tartalmát megismerhetik.
A jogállásra, az Illetmény megállapítására és a
juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény rendelkezése illeti a helyi
előírások irányadóak.
A munkakör betöltésének időpontja: 2011. január 01.
napjától tölthető be.
A kinevezés határozatlan időre szól.

Pflaumné Rácz Zsuzsanna 2007. szeptember
01-től,
helyettesítőként
tanított iskolánkban. Ez év augusztus
15-én lejárt a megbízási
szerződése,
amit
az
intézmény magas költségei miatt nem volt
lehetőség meghosszabbítani. 2010. szeptember
01-től a makói iskolában
kapott megbízatást

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos
Értesítőben való megjelenést számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati
határidő lejártát követő első képvielő-testületi ülés.

Mind tanítványaiban, mind munkatársaiban mély nyomot
hagyott megnyerő egyénisége, gyermek-szeretete. Nélküle
újra kellett építeni egész oktató nevelő munkánkat, aminek
nehézségeit valamennyien érezzük nap mint nap.
További munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk!
Tanítványai és Munkatársai
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A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot
Királyhegyes
község
polgármesteréhez
kell
benyújtani zárt borítékban. cím: 6911 Királyhegyes
Jókai u. 38. sz. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzői
pályázat”. További információ a 06 62 287-945
telefonszámon kérhető.
A pályázat kiírója a pályázat
nyilvánításának jogát fenntartja.

érvénytelenné

október 5-én (szerdán) 10:00 órai
kezdettel a helyi könyvtárban
rendhagyó könyvtárórát szervezett
a Makó Térsége Könyvtár vezetője Benkéné Sándor Barbara. Az
ovisaink és alsó tagozatos tanulóink érdeklődéssel figyelték a
„ Mesekuckó „ című előadást amit
Szabóné Csikós Szilvia óvónő,
könyvtáros tartott .

Az irodalomi olvasás, a könyvekből való önálló ismeretszerzés népszerűsítésére manapság igen nagy szükség van.
A mai fiatalok legtöbbször a
média által diktált, vagy az
interneten áramló tömérdek
információ útján ismerkednek a
világgal, amiből nagyon nehéz
kiszűrni az igazi értékeket.

Október 1-jén ünnepeljük hivatalosan az
Idősek Világnapját, ez a nap az idős
emberekről, az ő tiszteletükről szól.
Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és
annak kifejezését, hogy társadalmunknak
ők is hasznos tajgai, és nekünk
fiatalabbaknak nagy szükségünk van rájuk.
Szükségünk mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre,
amivel csakis ők rendelkeznek, és a
türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak,
nevelnek bennünket. A mi világunk velük,
szüleink, nagyszüleink életével, munkás.ságával kezdődött. Ők építették számunkra
azt a jelent, amelyben a mi generációnk a
későbbiekben egy újabb nemzedék jövőjét
alapozhatja meg. Az idősek világnapja jelzi,
hogy belátjuk és vállaljuk: az öregedés, az
öregkor hihetetlenül sokféle, amely számos
előnyt, ugyanakkor rengeteg feladatot,
kihívást, felelősséget jelent a fiatalok
számára is. Ebből az alkalomból
köszöntötte Horváth Lajos polgármester úr
községünk időskorú tagjait 2010. október
01-én. a művelődési házban.

A Baba-mama klub szervezését az a gondolat keltette életre, hogy a falunkban
legyen egy hely, ahol mind az apróságok, mind az anyukák egy kis közösségként, hasznosan töltsék el idejüket, alakuljanak ki társas kapcsolataik, elősegítve az ismeretszerzési és a szocializációs folyamatokat.
A Védőnői és a Családsegítő Szolgálat minden hónapban
szeretné megszervezni a Baba-Mama Klubot (nem csak
kisbabás édesanyák részére!) Ezeken a foglalkozásokon a
kismamákat érdeklő témákról lehet beszélgetni,
gyakorlati tanácsokat kapni és adni, akár az adott
módszert a gyakorlatban is kipróbálni. A legfőbb cél,
hogy a kismamák jól érezzék magukat, s tapasztalataikat
másokkal is megosszák, hogy a gyermek együtt játszva
a szüleivel, babatársaival, a játékon keresztül észrevétlenül tanulja meg elsajátítani a világról szerzett
tapasztalatait, alakuljanak ki társas kapcsolatai. Lehetőség lenne Babaruha-Börzére, kinőtt ruhákat, megunt
játékokat eladni, elcserélni.
A szervezők elképzelései szerint a klub életét maguk a
kismamák alakítanák az aktuális problémák, az őket
leginkább érintő témák felvetésével, legyen szó akár a
foglalkozások időpontjának kijelöléséről, változtatásáról,
akár előadások, egyéb foglakozások tartásáról. Ötleteivel,
javaslataival bárki felkeresheti Szűcs Ildikó védőnőt, aki
készségesen áll minden érdeklődő rendelkezésére.
Október 12-én, kedd délután számtalan készségfejlesztő
játékkal ismertette meg az egyik játékgyáros vállalkozó a
kismamákat és a babákat. A szervező Ildikó és Csilla
nénin kívül Horváth Lajosné asszisztens is részt vett a

foglalkozáson. Márpedig akik ott voltak, nagyon jól
érezték magukat, és rengeteg újdonsággal ismerkedhettek
meg. Sajnos csak kevesen éltek a lehetőséggel. Bízunk
abban, hogy hónapról hónapra majd egyre többen
csatlakoznak és egyre inkább igénylik ezen kezdeményezés folytatását, hogy igazi kis közösség alakuljon ki
kismamáink és babáink körében!
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A helyi egészségügyi dolgozók – Busáné Dr Dobó Magdolna, Horváth Lajosné,
Szűcs Ildikó – „Egészségnapok” keretében évek óta szervezik községünkben az
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat. Továbbra is rendkívül fontos feladatnak tartják a betegségek kialakulásának megelőzését, a prevenciót. Az idén november 12-17. közötti időszakra tudtak szakorvosi ellátást biztosítani mintegy 7
féle egészségügyi szűrővizsgálatokra. Községünkben egyre többen élnek ezen
szolgáltatás lehetőségével, az idén a résztvevők száma 131 fő volt.
Szomorú igazság, hogy a magyar
lakosság élenjár Európában több
krónikus betegségben. Magyarországon
háromszor annyi ember hal meg a szívés a keringési rendszer betegségeinek
következtében, mint pl. Franciaországban. A férfiak átlagéletkora hazánkban
68,7 év és ezzel a 23. helyen állunk
Európában 25 országból.
Községünk lakosai körében az idén
mutatkozott a legnagyobb igény az
egészségügyi szűrővizsgálatokra.
November 15-én vérnyomás, vércukor, koleszterin, testsúly mérésre nyílt
lehetőség ahol a résztvevők száma 32
fő volt. Ugyanezen a napon 9:00 órától
nőgyógyászati rákszűrésen 27 –en
jelentek meg. Szakorvos: Dr Kovács
Krisztián – szülész – nőgyógyász.
November 17-én (szerdán) 14:00 órától ortopédiai szakszűrésre került sor.
Lúdtalp-betét, gyógycipő, és gyógyászati segédeszközök felírására volt
lehetőség. Szakorvos: Dr Fiszter Ildikó
– ortopédus. Résztvevők száma: 18 fő.
14:45–től, a községünkben új szűrési
lehetőség, a bőrgyógyászati szűrés
volt nagyon népszerű, ami gyanús
bőrelváltozás, bizonytalan színes foltok, növekvő vagy változó színű anyajegyek vizsgálatára terjedt ki. 22 fő
jelezte igényét a vizsgálatokra.
Szakorvos: Dr Dósa Piroska.
A vérnyomás, koleszterin, vércukor és
egyéb laboratóriumi vizsgálatok folyamatosak!
Az eredmények függvényében a kiszűrt esetek, további vizsgálata a
gyógykezelés megkezdése folyamatban
van.
A háziorvosi szolgálat dolgozói megköszönik minden támogatónak és
közreműködőnek a lakosság érdekében elvégzett szűrővizsgálatok támogatását, anyagi és egyéb segítségnyújtását. Segítőik voltak: Daróczi
Gáborné kereskedő, Horváth Lajos
polgármester, Miklós Imre alpolgármester, Horváth Lajosné képviselő,
Haiser László, Községi Önkormányzat,
Apátfalvi Takarékszö-vetkezet.

November 12-én (pénteken 13:30-tól) a szemészeti szűrésen 31 vizsgálatot
végeztek a helyi háziorvosi szolgálat rendelőjében. Az ellátás kiterjedt
szürkehályog, zöldhályog szűrésre, és szemüveg íratásra is lehetőség nyílt.
Szakorvos: Dr Góg Beáta szemész.
Az egészségügyi szűrővizsgálatokat végző szakorvosok bérezését a következő
gyógyszergyártó cégek vállalták fel:
ÉGIS Gyógyszergyár. Területi képviselőjük Dr Katona Eszter
PHARMA-SWISS Gyógyszergyár. Területi képviselőjük Dr Török Krisztina
RICHTER-GEDEON Gyógyszergyár. Területi képviselőjük Dr Hadik Eszter

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, valamint
hétvégeken és ünnepnapokon (péntek du. 16,00-hétfő reggel 8,00
óráig)
Mentők állandó hívószáma: 104
Tűzoltóság hívószáma: 107
Rendőrség hívószáma: 105
Apátfalvi Rendőrőrs Körzeti megbízottjának elérhetősége:
06.20/9-183-800
06-62/260-080
Helyi Polgárőr szövetség elérhetősége:
06 30 591 5986
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Az ifjúsági életszakaszhoz alapvetően a személyes szabadság, a
kötetlen idő- és térkapcsolatok megélése társul, amit jogos
igénnyel lakóhelyén szeretne megélni minden fiatal.. Ehhez
nyújtunk programkínálatot ifjúsági rendezvényeinkkel, ami
elsősorban az öntevékenységre építkezik.

Molnár Anikó, Kiss Krisztina, Beke Anikó és Nagy
Alexandra a rendezvény igazi
háziasszonyaiként
minden
apró részletre figyeltek, a
krumpli hámozástól a bevásárlásig mindenből kivették
részüket.
A légpuska lövészverseny és
szkander bajnokság eredményhirdetésére
az
esti
Fáklyás felvonulás előtt
került sor. A díjakat Varga
Viktor adta át a helyezetteknek. Lövészetben első
helyezett Beke Ákos 8.
osztályos tanuló lett 89
ponttal, ő vitte el a legnagyobb kupát. Második
helyzett 76 ponttal Kiss
Krisztina 9. osztályos tanuló,
harmadik helyezett pedig
Beke Ádám lett 66 pontos
lövéssel.
A szkander bajnokságot
ifjúsági kategóriában Nagy
Péter nyerte. Fiúk, lehet a
jövő évi megmérettetésre
edzeni mert, hogy ezt mégsem lehet annyiban hagyni!
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Az idei Őszi Ifjúsági Napot
Varga Viktor, A Királyhegyesi Földtulajdonosok Vadásztársaságának hivatásos
vadásza lőverseny szervezésével színesített. A verseny díjazására a kupákat és
serlegeket az „Alkony Security Bt” ügyvezető igazgatói Miklós Tamás, Barák
Sándor ajánlották fel, az
okleveleket pedig Farkas
Ferenc készítette. Horváth
Lajos polgármester anyagilag járult az ifjúsági rendezvény sikeres lebonyolításához, amit az egész
napos program vendéglátásra fordítottak. Daróczi
Gáborné kereskedő egy
karton üdítővel ajándékozta
meg az öntevékeny ifjakat.
A bográcsos paprikás krumpli elkészítését Németh
Róbert vállalta fel, akit
ugyancsak megizzasztott a
„rendkívüli” feladat. Persze
ha ilyen szép lányok - mint
ahogy az ábra is mutatja segítették a végrehajtásban,
talán nem is volt annyira
kimerítő vállalkozás.
A
remek őszi időben sok
gyereket, és főleg ifjúembert
csalogatott a polgármesteri
hivatal udvarába az igazi
„csemegének” ígérkező elfoglaltság.
Lőmesterünk,
Varga Viktor hamar megtalálta a hangot a résztvevőkkel és kellően tudta
biztosítani a megfelelő fegyelmezettséget is.
Köszönjük minden szervezőnek, támogatónak és résztvevőnek (no meg a kegyes
időjárásnak) a munkáját! Bízunk abban, hogy mások is
kedvet kapnak hasonló kezdeményezéshez és valamennyien hozzájárulunk a
fiataljaink hasznos szabadidő eltöltésnek megteremtéséhez.

A képen Kiss Viktória 7. osztályos tanuló látható, aki több
tanulmányi és sport versenyen is kitűnő helyezést ért el.

Tavaly ősszel élesztettük újra az ifjúság fáklyás
felvonulásának régi hagyományát, amelyet minden
évben a Halottaknapi megemlékezés jegyében tartunk, mindazok tiszteletére és emlékére, akik valaha
községünk szülöttei voltak, mindenkiért akiket
ismertünk és akiket nem.
Az idén is az Őszi Ifjúsági Nap zárásaként hirdettük
meg a rendezvényt. Molnár Anikó tolmácsolásában
Szabó Lőrinc Fiatalokhoz intézett gondolataival indítottuk a menetet. Útvonalunk: Dózsa Gy. u.- Kossuth
u. – Béke u. , majd a Világháborús Emlékparkot érintettük, ahol rövid megemlékezés után gyertyákat, mécseseket gyújtottunk. Végül a temetőnk hősi halottainak sírhelyét kerestük fel, ahol fáklyáink fényében
verssel és egy közös imával rótuk le tiszteletünket a
múlt kegyetlen sorsú áldozatai előtt. A rendezvényen
mintegy 50-en vettek részt, a községi Önkormányzatot Miklós Imre alpolgármester képviselte

A vadászati tevékenységet őseinktől örököltük, ami számukra az élelemszerzést, a fennmaradást
jelentette. Napjainkban viszont a tudatos állományszabályozásról, a vadállomány gondozásáról,
védelméről szól, ami segíthet a természet egyensúlyának fenntartásában; a résztvevőknek pedig a
természetközelség semmihez sem hasonlítható érzését nyújtja. Szűkebb környezetünk is olyan adottságokkal rendelkezik, ami alkalmas a vadgazdálkodásra és egyre több külföldi vendéget csal ide.
A Királyhegyesi Földtulajdonosok Vadásztársaságának 3300 ha gazdálkodási területe
főként Királyhegyes, Apátfalva, Magyarcsanád és Makó határában található.
Vadállományuk őz, fácán, nyúl, vadliba,
váltóvadként időnként vaddisznó. Nádasok
és kisebb erdőcsoportok is jellemzik a
területét. Tagságuk 16 főből áll, 1997-óta
működnek. A Vadásztársaság elnöke
Droppa Kálmán, a hivatásos vadászuk
Varga Viktor.
A társaság megalakulása óta fogad
külföldi vadászvendégeket vadászataik
során. Eleinte Olaszországból voltak
rendszeresen visszajáró vendégeik, de az
utóbbi 3 évben a Ciprusról érkező 15 fős
csoport vadásztatása a legszámottevőbb. A
külföldi vendégek hétvégi programként,
(péntektől vasárnapig) gyakran 45-60 fős
csoportokban látogatnak térségünkbe és a
környékbeli vadásztársaságokban keresik a
vadászati lehetőségeket. A tavalyi évben
több száz nyulat ejtettek zsákmányul a
királyhegyesi vadásztársaság területén,
azonban az idén kevesebb bérkilövészetet
engedélyezett a társaság elnöksége, mivel a
júniusi viharkárok szinte megharmadolták az
apróvad törzsállományát.
A belföldi bérvadásztatásra is mind nagyobb
igény mutatkozik, hiszen a síkvidéki vadászat a hegyvidékiek számára tartogat
különleges élményeket. Ilyen alkalmakkor a
községünkből is sok fiatal jelentkezik hajtó-

Tavaszi időszakban a német vendégek körében kezdenek egyre
népszerűbbé válni a csikóspusztai vadásztatások, akik elsősorban a
kilövendő őzbakokat veszik célba.
nak, mert hogy már őket is „megfertőzte” ez a szenvedély.
Az elkövetkező években Magyarországon is várható, hogy felgyorsul a termőföldek – elsősorban a nem gazdaságosan művelhető területek – termelésből való kivonása, illetve támogatást kap a rövidebb
(1-2 éves) és a hosszabb távú parlag- vagy ugargazdálkodás,
valamint a Környezetileg Érzékeny Területek kialakítása is. Szintén
várható, hogy a gazdaságosan nem művelhető területeken támogatják
az erdők, gyepterületek telepítését. Ez azt is jelentheti, hogy a
mezőgazdasági termelésben nem tartható területeken a vadászati
lehetőségek nőnek és a vadászati turizmus tovább fejlődhet.
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Királyhegyes Község Önkormányzata
nevében tisztelettel meghívom
Csikóspuszta lakóit
a 2010. december 04-én,
(szombaton) 16:00 órakor kezdődő

Ø december 02. 11.00 órától:
Mikulás műsor gyerekeknek a
Művelődési házban
Ø december 04. 16 órától:
Dalos est Csikóspusztán
Ø december 16.
Nyugdíjas Egyesület Karácsonyi ünnepsége
Ø december 21. 15:00 órától:
Falukarácsony a művházban
Ø december 24.
Ünnepi Szentmise a templomban

helyszín:
csikóspusztai rendelő szabadidős terme
programok:
Köszöntő
Hegyesi Dalkör műsora Vacsora – kötetlen beszélgetések
Horváth Lajos polgármester

2010. december 31-én,
20:00 órai kezdettel

a művelődési házban
zene:
Varga Ottó és társa
Programok:
- sült malac egészben
- illetve „malactál- disznóságok” kategóriában
A zsüri mind küllemi, mind ízbeni szempontok alapján dönt.
20:30 órakor „Sültmalacok” bevonulása.

Jegyek vásárolhatok:

2010. december 01-28.-ig
a müvelödési házban, valamint Daróczi Gábornénál,
Horváth Lajosnénál

(Csillagszórót hozz magaddal!)

Kérjük jelezzék, ha tűzijátékkal szándékozzák
színesíteni az újév beköszöntét!

Sorsolás éjfél után! Büfé egész éjszaka.

Minden segítséget, felajánlást szívesen veszünk!
Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
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