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Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi ajándékot önkormányzat falujának, mint egy ilyen szép
óvodát mint a mienk? Május 28án vehették birtokukba óvodásaink a véglegesen felújított épületet. Szülők, nagyszülők, pedagógusok örülhettek együtt a
létesítménynek. Az átadás után
sok érdekes programkínálatból
választhattak gyermekeink. Különböző kézműves foglalkozásokkal, mint például üvegfestéssel, sárkány készítéssel, papírhajtogatással tölthették az időt. A
nagyobbakat a Kincsvadászat izgalmai kötötték le igazán, ahova
még felnőttek is beneveztek. A
pavilon alatt megterített asztalok
várták sok finomsággal a vidám
gyereksereget.
„ Polgármesterségem egyik legszebb napját élhettem meg, amikor átadhattam a legifjabb lakóinknak, ezt az igazán
korszerű, és szépen felújított óvodát. Mindez az itt élő fiatal szülők iránti figyelmünket, megbecsülésünket is jelenti,
ami településünk jövőjét rejti magában. Nem véletlen, hogy ismét nő az óvodai létszámunk, szeptembertől már 31
fővel indul a csoportunk.”
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 28. napján tartotta soron következő
ülését. A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta
eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta a rendőrség közrendről és közbiztonságról
szóló tájékoztatóját. Elhangzott, hogy településünkön
tavaly 6 bűncselekményt követtek el, melyek közül egy
lopás volt jelentősebb. A település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan nincs nagy forgalom, szerencsére
közlekedési baleset egy sem volt. Románia Schengeni
egyezményhez való csatlakozása ez év novemberére várható, aminek következtében felszabadulnak a határrendészetnél alkalmazott dolgozók. Az előzetes ígéretek szerint a rendőrség létszámát nem csökkentik emiatt és így
várhatóan nagyobb kapacitás lesz közúti ellenőrzésekre,
helyi rendészeti feladatokra. A Képviselő-testület határozatban kérte a Rendőrkapitányságot, hogy az állomány-

A gyermekvédelmi rendszer működtetése
állami és önkormányzati feladat. A gyerme-kek
védelmét ellátó szervek az erre vonatkozó
jogszabályok alkalmazása során a gyermek
mindenek felett álló érdekét figyelembe véve,
törvényben elismert jogait biztosítva járnak el,
együttműködnek a családdal, elősegítik a
gyermek családban történő neveltetését.
Demográfiai mutatók községünkben:
Jelenlegi lakosságszám: 668 fő
- ebből 0-18 éves korú: 137 fő
Fiatalok életkor szerinti megoszlása:
0-5 éves:
47 fő
6-14 éves:
47 fő
15-18 éves:
43 fő
(2010. év decemberi adatok)
A gyermekek védelmét: - a pénzbeli ellátások, -a
személyes
gondoskodást
nyújtó
alap-és
szakellátások,-a hatósági intézkedések,- javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása, ésa fiatalkorúak pártfogó felügyelete jelenti.
Községünk önkormányzata a következő
gyermekvédelmi szolgáltatásokat, alapellátásokat biztosítja lakóinak:
I./Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
1/ A gyermekek napközbeni ellátását helyben
működtetett napközi otthonos óvodában és az
alsó tagozatos iskolában biztosítja.
2/ Csanádpalotai székhelyű Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat helyi működtetését
biztosítja.
3/ Iskola-egészségügy és Területi Védőnői
Szolgálatot tart fenn.

szervezésnél vegyék figyelembe a királyhegyesi lakos
határrendészek helyi körzeti megbízottként való foglalkoztatását. Kérte továbbá a testület, hogy a betakarítási
időszakban – június közepétől július közepéig – fokozottabb rendőri jelenlét legyen Királyhegyesen.
- Ezen az ülésén elfogadta a testület az önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint ehhez kapcsolódóan a Körjegyzőségi
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
- Döntött a testület arról, hogy a Vízi István és Társai
Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Által létesített
046/17 helyrajzi számú külterületi utat térítésmentesen a
tulajdonába veszi és ezt követően az út közútként funkcionál.
- Több határozatot hozott a testület ezen az ülésén
ingatlanok értékesítéséről. Eladásra került a sporttelep és
a lődomb, valamint csikóspusztai legelő terület.

II. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások:
1./ Gyermekvédelmi kedvezmény
2010. évben községünkben átlagosan 90 gyermek részére került
megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság. A helyi óvodában az odajáró 25 gyermek
közül ingyen étkezett 21 fő, teljes térítési díjat 4 gyermek
esetében fizetnek. A helyi iskolába járó alsó tagozatos 20
gyermek közül ingyen étkezik 15 fő, és 5 gyermek pedig nem
veszi igénybe az étkeztetést. 2010-ben a nyári időszakban 45
munkanapig 34 gyermek részesült ingyenes étkeztetésben –
nyári gyermekétkeztetés jogcímen. Minden helyi itt tanuló
gyermek ingyen jut tankönyvhöz.
II. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli támogatásban 2010-ben 31 család 54 gyermeke
részesült, ebből 12 család esetében természetbeni juttatásként
családonként 3 mázsa fa volt a támogatás.
Jegyzői intézkedések
fő
1. Környezeti okból védelembe vett kiskorúak száma:
2. Szüleinek felróható okból védelembe vett kiskorúak: 7
3. Gyermeknek felróható okból védelembe vett k.korú: 4. 2010. 12. 31-én nyilvántartott védelembe vett k.korú: 7
5. Ebből a Gyermekjóléti Szolg. jelzése alapján :
7
6. Más szervjelzése alapján.
7. Családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek:
2
8. Tárgyévben védelembe vett kiskorú száma:
9. Tárgyévben megszűnt védelembe vett kiskorú sz.:
Gyámhatóság, gyámhivatal által elrendelt ideiglenes
hatályú elhelyezések száma:
1. Gyermekotthonban elhelyezett :
2. Harmadik személynél elhelyezett:
1
2

Benákné Bárdi Ilona körjegyző

Régi idők pezsgő életét idézte fel
Csikóspusztán a május 28-i műsoros délután, amit a helyi önkormányzat és a Hegyesi Dalkör szervezett. Nagy örömünkre szolgált,
hogy egy-két kivételtől eltekintve,
mindenki elfogadta a meghívásunkat. A valaha virágzó kistelepülés
számottevő történelmi múltra tekinthet vissza olyan jeles földbirtokosai révén, mint a Blaskovics család. Az itt élő emberek
között mindig példaértékű volt az
összetartás, az egymás tisztelete,
megbecsülése és a feltétlen szorgalom. Így hát nem csoda, hogy a
Hegyesi dalkör kezdő dala az „Ez a
föld az enyém, itt élt az apám” .......
ugyan csak sokuknak könnyeket csalt
a szemébe. Több, Csikóspusztán működő vállalkozás képviselői is jelen
voltak a rendezvényen, aminek
üzenete a településhez való kötődésük, és ami reményt ad a település
jövőjére.
A pusztai emberekre mindig is jellemző volt, hogy keveset beszélnek,
de annál megfontoltabbak, bölcsebbek a tetteikben. További jó egészséget és kitartó boldog életet kívánok
valamennyiüknek!
Köszönetemet fejezem ki a szervezőknek, és minden segítőnek, akik
részesei voltak rendezvényünknek!
Horváth Lajos polgármester

Résztvevő helyi vállalkozók: Droppa Kálmán, Kovács János, Daróczi Gábor,
Tútor Kovács László, Kovács László, Zsurzsucz Csaba, Varga Viktor fővadász

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
körjegyző
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Rendszeres foglalkozások, klubok:
- Dalkör
szerda 17,00 – 19,00 óra
- Könyvtár, hétfő 09,00 – 12,00 óra
teleklub csütört. 15,00 – 18,00 óra
péntek 15,00 - 18,00 óra
- e-magyaro. hétfő 12,00 - 16,00 óra
kedd 12,00 - 16,00 óra
szerda 15,00 – 19,00 óra
csütört. 15,00 – 18,00 óra
péntek 15,00 – 18,00 óra
- Nyugd. E. hétfő
08,00 – 12,00 óra
csütört. 08,00 - 12,00 óra
Szakmai munkáról: Községünkben a
közművelődési élet öt nagy pillérre
épül. Közül az egyiket az oktatási intézmények teszik ki. A karácsony, farsang, nőnapi, anyák napi és ballagási
ünnepségek, gyermeknapok szervezői
elsősorban a pedagógusok. A második
nagy pillér a Hegyesi Dalkör, ami 10
éve meghatározó szerepet tölt be községi rendezvényeinken, népzenei találkozóinkon. A harmadik bázisunk a
Nyugdíjas Egyesület, ami évtizedek
óta nagyon tevékenyen hozzájárul az
idősebb korosztály közösségi életének
szervezéséhez. Negyedik nagy pillérünk az Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület vezetősége, tagsága akik tevékenységükkel az ifjabb és a
közép korosztály igényeinek szervez és
kínál szórakozási, szabadidős lehetőségeket. Az ötödik egységünk a
Könyvtár és tele-klubunk, ahol első
sorban az ifjúság találja meg foglalatosságait.

Ezen széles támogatottság nélkül
mit sem érne egyetlen művelődésszervező munkája sem. Velük és
értük kell, érdemes dolgozni.

Englerné Búvár Terézia
közösségi színtérfelelős

Művelődési Ház nyitvatartási rendje 2010. szeptember 01-től:
Hétfő:
7,30 – 12,00
12,00 - 16,00
Kedd:
12,00 – 16,00
Szerda:
12,00 – 19,00
Csütörtök:
7,30 - 12,00
15,00 – 18,00
Péntek:
9,00 - 12,00
15,00 – 18,00
Személyi feltételek :
1 fő alkalmazott, színtér felelős: Englerné Búvár Terézia (fél állásban,
a helyben működő általános iskolai tagintézményben tanít)
Könyvtáros Tele-klub vezető: Németh Róbert
Az intézmény takarítását Németh Zoltánné alkalmazott látja el.
A Művelődési Ház a Közösségi Színtér egyik egysége, ami a Királyhegyes
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.16.) ÖR.számú
Közművelődési rendelete alapján végzi tevékenységét. A Közösségi Színtér
gazdálkodását tekintve nem önálló költségvetési intézmény. A feladatok
ellátáshoz szükséges forrást a települési önkormányzat biztosítja.
Legnagyobb anyagi terhet a művelődési ház fűtése jelenti a fenntartónak
ezért a téli időszakban igyekszünk ésszerű kihasználtságra törekedni. A
tárgyi feltételek adottak, egyedül a vizesblokk jelent továbbra is gondot
minden nagyobb rendezvény alkalmával, hiszen nem bírja a terhelést.
Bízunk abban, hogy sikerül megvalósítani az IKSZT pályázatban kitűzött
célokat, elképzeléseket, amivel jó időre véglegesen megoldódna a
művelődési ház korszerűsítése.

2010. július 01-dec. 31-ig
- Krónika 2010. 4.sz. kiadása
- Hegyesi Dalkör Földeákon
- Krónika 2010. 5.sz. kiadása
- Falunap – Emlékpark átadása
- Hegyesi Lakodalmas
- Idősek Világnapja
- Krónika 2010. 6.sz. kiadása
- Rendhagyó könyvtár óra
- Baba-mama – klub
- Ifjúsági Ősz – Fáklyás felv.,
sportrendezvények
- Krónika 2010. 7.sz. kiadása
- Mikulás műsor gyerekeknek
Haramia együttes zenés műsora
- Baba-mama – klub
- Nyugdíjas E. Karácsonya
- Falukarácsony
- Krónika 2010. 8. sz. kiadása
- Hegyesi Dalkör Betlehemese
a helyi templomban
- Szilveszteri bál a
művelődési házban

2011. január 01-június 30.
- Tanulmány készítése a fiatalok helyzetéről
- Általános isk.-i Farsang
- Óvodai Farsang
- A Hegyesi Dalkör 10 éves
jubileumi ünnepsége - bál
- Krónika 2011. 1. sz. kiadása
- Nyugdíjas E. Nőnapja
- Közművelődési statisztika
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat elkészítése
- Hegyesi Dalkör Földeákon
- Baba-mama – klub
- Rendhagyó könyvtár óra
- Krónika 2011. 2. sz. kiadása
- Pusztai Esték Hegyesi Dalkör
műsora Csikóspusztán
- Gyermek és Ifjúsági Nap –
Felújított Óvoda átadása
- Óvodai ballagás
- Közösségi Színtér éves beszámolójának elkészítése

Rendezvényekkel kapcsolatos feladatok: meghívók, plakátok, szórólapok, díszletek, hangulati elemek tervezése, kivitelezése, hangosítás,
fotózás, forgatókönyvírás, egyeztetések.
Egyéb feladatok: vásárok, családi rendezvények felügyelete, termek
előkészítése, községi honlap gondozása, e-magyarországi jelentések
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Tanulói létszám alakulása:
Az iskolában tanulók létszáma a tanévben: 20 fő volt. Ebből 7 negyedikes
tanulót búcsúztattunk el a tanév végén,
akik közül ketten, Marjai Anett és Görbe
Ádám a makói József Attila Gimnáziumba, 2 tanuló, Filipkó Napsugár Izabell és Mátó Emese pedig a Bartók zeneiskolába nyertek felvételt. A további három tanuló, Boros Erik, Kiss Kitti és
Nagy Tamás a Kálvin iskolában folytatja
általános iskolai tanulmányait. A 7 elballagó negyedikes helyett sajnos az
óvodából csak két kisgyermekkel indíthatjuk szeptembertől az első osztályt.
Az oktató-nevelő munka személyi fel- A tanulók, a június 17-i évzáró-ballagáson vehették át a bizonyítványaikat.
Tapasztalataink szerint az osztályozási rendszer nagyobb szorgalomra, eredtételei:
A közismereti tárgyak tanítását 2 fő ményesebb munkára sarkalta őket, mint az eddigi szöveges értékelés gyakorlata.
állású pedagógus, Kádárné Kovács Edit dunk tenni a lassabban érő, nehezebben tanuló gyerekekkel, hiszen egytagintézmény vezető és Madár Anita egy képesség, mint például a figyelem, a gondolkodás, az emlékezet, az
tanító valamint Englerné Búvár Terézia akarat velünk született adottságok aminek fejleszthetősége nagyon behakirendelt tanító látja el. Az iskolában tárolt, az is nagyon hosszadalmas, kitartó munkával.
heti egy-egy alkalommal fejlesztő peda- A tanév folyamán olyan változatos formákban igyekeztünk felkelteni,
gógus, logopédus és gyógytestnevelő fenntartani tanulóink figyelmét, érdeklődését mint a csoportmunkák, játéfoglalkozott az arra rászorult gyere- kos feladatok, szemléltetés, eszközhasználat, tevékenykedtetés, differenkekkel. 4. osztályosok részére heti két ciált (egyénre szabott) oktatás, számítógépes oktatóprogramok. A leveleórában az angol nyelvoktatást Simon zős versenyeken való részvétel nőtt a tavalyihoz képest. Ez annak is betudJudit Makóról kijáró pedagógus látta el.
ható, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nevezés ingyenes. A SziCsütörtökönként hitoktatásra járhattak várvány újság feladatait is sokan megoldják, beküldik. Az órai magatartás
tanítványaink, amit Jánosi Szabolcs egy-két esettől eltekintve jó, nincs rendbontás. Annál több az órán kívüli
plébános úr tartott.
engedetlenség, amit csak szülői együttműködéssel lehet megoldani.
Két hetente a 2.osztályos tanulók úszás- A tantárgyakból előírt követelményeket év végére minden tanulónk
oktatáson vettek részt Makón.
teljesítette. Kitűnő tanulmányi eredményt 3-an értek el: Mészáros DeA tartalmi munka főirányvonalai:
bóra 2. osztályos, Kádár Péter 3. osztályos és Tóth Bálint 2. osztályos taIskolánk igaz, hogy összevont osztállyal nulók. De az éves teljesítményükért Marjai Anett 4.o., Boros Erik 4.o.,
működik, de ennek hátrányait kom- Takács Dóra 2.o., Farkas Georgina 3.o., Kiss Kitti és Filipkó Napsugár
penzálja a kis tanulói létszám. Ami Izabell 4.osztályos tanulók is könyvjutalomban részesültek.
persze nem azt jelenti, hogy csodákat tuTanórán kívüli programok szervezése, műsoros felkészülés, előadások:
Falunapi ünnepségen, Idősek Világnapján való
szereplések, részvétel rendhagyó könyvtárórákon.
Látogatás a Holló pékségben, Mikulás, karácsonyi
ünnepség, karácsonyi, húsvéti játszóház, farsang,
anyák napja, hulladékgyűjtés, gyermeknap, osztálykirándulás Gyulán (képen: a várban korhű ruhákban), tanévzáró ünnepség, ballagás.
Terveink, céljaink:
A következő tanévben már az ősz folyamán
szeretnénk nyílt napokat tartani iskolánkban,
elsősorban az óvodai nagycsoportosok szüleinek,
hogy megismerjék munkánkat, módjuk legyen
betekintést nyerni a tanítási órákba, és hogy
megfelelően tudjanak mérlegelni, dönteni gyerKirándulás a gyulai várba, ahol tanítványaink korhű
mekeik iskolaválasztásakor.
ruhákban sétálhatták végig a várbemutatót.
Kádárné Kovács Edit tagint. vezető és munkatársai
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- Gyermekek létszám a 2010/11-es tanévben: 28 fő volt. Korcsoportonkénti
megoszlása: Kiscsoportos korú: 18 fő, középsős: 5 fő, nagycsoportos: 5 fő.
A 28 gyermekből 21 gyermek részesül térítésmentes étkeztetésben az óvodában.
Várható gyermeklétszám 2011/2012-es tanévben 31 fő.
- Tárgyi feltételeink: feladataink ellátásához rendelkezünk az alapvető eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk állandóan javítani, fejleszteni eszközállományunkat, esztétikusabbá tenni környezetünket. A csoportszobák berendezése
dekoratív, jól szolgálja a gyermeki tevékenységet.
- Személyi feltételeink hosszú évek óta állandóak. Óvónőink heti váltásban dolgoznak délelőttös, ill. délutános munkabeosztásban. Dajkánk Makóról jár ki, napi
munkaideje 07:50 óra -15:50 óráig tart. Az óvoda nyitva tartása: 6:30-16:30 óráig.
Heti 50 óra.
- Az óvodában folyó nevelési – oktatási – gondozási feladatokat törvények, rendeletek, az óvoda Működési Szabályzata, Nevelési Programja, valamint az éves munkaterv szabályozza. Egy vegyes csoporttal működünk, nevelésünk a családi nevelésre épül. Arra törekszünk, hogy a családi nevelést kiegészítve gondozzuk,
ápoljuk, védjük, szocializáljuk, neveljük, fejlesszük a gyermekeket. A szülőket nevelő partnernek tekintjük, ismertetjük, a gyermekek egyéni fejlődéséről folyamatosan konzultálunk velük. Lehetőségeink a tapasztalatcserére: családlátogatások,
szülői értekezletek, fórumok, közös kirándulások, napi találkozások, rendezvények
- Óvodai életünk során minden alkalmat megragadunk a hagyományok, ünnepek
ápolására, ezzel is fokozva a közösséghez tartozás élményét Ilyen alkalmakra a
gyermekekkel közösen készítettünk apró ajándékokat, meglepetéseket. A társadalmi ünnepeket a gyermekek életkorához igazítva tartottuk meg. A következő
rendezvényekre készültünk a tanév során: Falunapi ünnepségen, Idősek
Világnapján való szereplések, részvétel rendhagyó könyvtárórákon, október 23-i,
halottaknapi megemlékezés, Mikulás, karácsonyi ünnepség, farsang, Hegyesi
dalkör jubileumi ünnepsége, madarak és fák napja, anyák napja, gyermeknap,
baba-buli, óvodai ballagás. Egyebek: - Színház látogatás Makón 3 alkalommal
Óperencia bérlet, - Aranykapu, - jégpálya megtekintése Makón. Víz világnapja –
látogatás a víztoronyhoz. Kirándulás Szegedre a vadasparkba, MC Donaldsba.
Az óvodának a nevelési-gondozási feladatokon kívül fontos feladata az iskolai
életmódra való felkészítés. Arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre álló időben,
(3-4 év ) lehetőség szerint minden gyermek eljusson az iskolaérettség szintjére.
Stranszky Jánosné
óvodavezető
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Óvodai nyári
takarítási szünet
ideje:
2011. augusztus
15-31-ig tart

Minden kedves
kisgyermeknek,
iskolai
tanulónak,
pedagógusnak és
szülőnek
kellemes nyári
pihenést
kívánunk!
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Május 13-án, a helyi egészségügyi dolgozók szervezésében emlőrák szűrővizsgálatot tartottak a Magyar Rákellenes Liga munkatársai. Községünkben
20-an vették igénybe az ingyenes szolgáltatást, ebből
3 főt további vizsgálatra rendeltek.

Kedves Betegeim!
Értesítem Önöket, hogy a nyári
szabadságom miatt a rendelés a következő
képen alakul.
Július 25-től augusztus 12 ig!
Hétfő: de. 11-12 ig.
Szerda: du. 13-14 ig.
Péntek: de. 11-12 ig.
Helyettes orvos: Dr. Kurai Dóra
Tel: 30-273-26-69
Recept Írásra a kiírt rendelési időn kívül
van lehetőség.
Rendelésen betegség esetén jelenjenek
meg.
Megértésüket, türelmüket köszönöm:
Dr. Dobó Magdolna

háziorvos

HATÁRSZEMLE!!!
A Makói Körzeti Földhivatal értesítése szerint
Királyhegyes külterületén

Kedves Lakosaink!
2011. szeptember 24.-én
ismét szeretnénk megrendezni a

2011. augusztus 17. napján
1 napos határszemlét tartanak a szakhatóságok.

Ennek során ellenőrzik:
- a parlagfű-fertőzöttséget,- a termőföld
hasznosítási kötelezettség teljesítését,- a
művelési ág megváltoztatását- a termőföld
engedély nélküli más célú hasznosítását
Az utóellenőrzés időpontja:
2011.szeptember 7-28. napja közötti
időszakban lesz.

Olyan párok (lehet házaspár is)
vagy egyedül állók jelentkezését
várjuk, akik szívesen felvállalnák
a lakodalmas játék
menyasszony – vőlegény
szerepét.

Felhívom a földhasználók és a földtulajdonosok
figyelmét, hogy az 1 hektárt meghaladó termőföldhasználatban bekövetkezett változást 15
napon belül be kell jelenteni a Föld-hivatalnál.
Benákné Bárdi Ilona körjegyző

Több jelentkező esetén sorsolással döntünk.
A nyertes párnak a lakodalmon ingyenes a
részvétel.
Jelentkezni lehet: Horváth Lajosnénál,
Daróczi Gábornénál, Englerné Búvár
Teréziánál (06306263763)

TISZTELT GAZDÁLKODÓK!
Az MVH ellenőrzések, szabadságolások miatt a
HELYI FALUGAZDÁSZI ÜGYFÉLFOGADÁS
2011 július 01-augusztus 31-e között SZÜNETEL.

Határidő: 2011. július 31.

Sürgős esetben ügyfélfogadás:
Makó, Széchenyi tér 22.
hétfő, szerda, péntek:
8-12 óra

Más szerepekre, mint például násznagyok,
örömszülők jelentkezését is szívesen
vesszük!

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