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2013. áprilisa óta 6 közfoglalkoztatott vesz részt községünkben
felnőttképzési programban. A
képzés célja, hogy a részvevők
elsajátítsák a növények termesztéséhez, tárolásához, tartósításához
szükséges ismereteket. Az oktatás
heti három alkalommal, egy elméleti és két gyakorlati napon történik. A képzés neve: Háztáji növénytermesztés és tartósítás, melynek keretében megismerkenek az
itthon honos zöldségfélékkel kapcsolatos talajelőkészítési, vetési,
gondozási, betakarítási ismeretekkel, valamint a betegségek, kártevők, károsodások elleni alapvető Az elméleti oktatást a Türr István Képző és Kutató Intézet tanára,
Körömi Tamás tartja, a gyakorlati részét pedig Horváth Lajos
védekezési módszerekkel.
polgármester vezeti a Kis utcai fóliasátorban.
A Tudásklaszter Nonprofit Kft.
Tradicionális Értékek – Látható
Eredmények című pályázata keretében 2013. október 15-én kezdődött el Királyhegyesen a program
első része. Az a 12 nő, aki a kiválasztási folyamatot sikeresen teljesítette, jelenleg a Sors O.K. motivációs és életvezetési képzésre jár.
A tréning célja, hogy az itt élő tartósan munkanélküli vagy gyermeknevelési segélyben részesülő
hölgyek kellően motiválttá, önbizalmukban megerősödötté váljanak és képesek legyenek érdekeiket érvényesítve munkába állni
vagy önálló vállalkozásba kezdeni.
A
következő
hetek
során a csoportos munka segítségével a résztvevők alkalmassá válhatnak
alkalmazott eljárások hatására az arra, hogy megváltoztassák életminőségüket, kitűzzenek maguk elé
célokat és azok elérése érdekében cselekedni is hajlandók legyenek.
átadott elméleti tudás, valamint

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. szeptember 12. napján soros ülést
tartott.
- Megtárgyalta és elfogadta a testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének első
félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
- Napirenden szerepelt továbbá Királyhegyes Község
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének első félévi
végrehajtásáról szóló tájékoztatót is. Ehhez kapcsolódóan a testület módosította az önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendeletét.
- Az előterjesztések keretében döntöttek arról, hogy az
Önkormányzat csatlakozik a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez és abban üzletrészt vásárol.
Ehhez kapcsolódóan határozatot hozott a testület a DélAlföldi regionális Hulladékkezelő Önkormányzati
Társulás által működtetendő üzemeltetési szervezetről.
- A testület határozatot hozott arról, hogy a XX. Századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcaneveket
megváltoztatja. A korábban lefolytatott lakossági
egyeztetések alapján Csikóspusztán a Lenin utca neve
Fő utcára, Királyhegyes pedig a Felszabadulás utca
neve Kis utcára változott. Döntött arról, hogy egyenlőre nem kíván települési értéktárat létrehozni és értéktár
bizottságot működtetni.
2013. október 14. napján rendkívüli ülést tartott a
testület, ahol egy napirendi pontot tárgyalt meg:
- A Képviselő-testület úgy határozott, hogy szociális
tűzifa
támogatásra
támogatási igényt nyújt be. Az
Tájékoztató
a lakáscélú
igényelt mennyiség 14 erdei m3 keményfa, amelyhez
17.780 Ft önerőt biztosít az önkormányzat.

2013. október 31. napján tartott üléstén
- Megtárgyalta és elfogadta a testület a 2013. évi
adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról,
felhasználásáról szóló tájékoztatót.
- Az előterjesztések keretében döntött arról, hogy 2014.
napjától új helyi adót – telekadót – vezet be. Ennek mértéke 30 Ft/m2. Az új adó nem vonatkozik a kommunális adó hatálya alá tartozó ingatlanokra (lakóházak,
belte-rületi telkek).
- A testület határozatot hozott arról, hogy a helyi
általános iskolát 2012. december 31-ig működtető
Közoktatási Intézményi Társulást megszünteti, de
tételes elszámolás hiányában a Makó Város Önkormányzata által kiközölt, az iskola működéséhez kapcsolódó
2005-2009. évekre vonatkozó tartozást nem fogadja el.
- A testület a Makó, Belterület 4026/2. hrsz-ú ingatlan
tulajdonjogi helyzetének rendezése érdekében hozott
1072013.(V.27.)Kt.h. határozatát törvényességi okok
miatt visszavonta.
- A helyi dalkör támogatására a Képviselő-testület 50
ezer forint támogatást állapított meg, amiből térségi
találkozót valósítottak meg.
- Döntés született arról is, hogy Királyhegyes Község
Önkormányzata 2013. december 31. napjával felhagy a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosításával,
mivel a szolgáltató cég nem működhet tovább. A
jövőben a szolgáltatást a Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata biztosítja településünkön is.
-A rezsicsökkentés végrehajtására módosította a testület a kéményseprésre vonatkozó helyi rendeletét és
10 %-al csökkentette a díjakat.
Benákné Bárdi Ilona jegyző

Községünkben sok helyen megrongálódott,
elhanyagolt állapotban vannak az utcai házsorok járdái, így a gyalogosok gyakran arra
kényszerülnek, hogy az úttesten közlekedjenek. Ezen a helyzeten igyekszünk javítani
lehetőségeinkhez mérten járda karbantartási
közmunkaprogramunkkal. Egyenlőre az utcák
egyik oldalán végezzük el a szükséges javításokat, ami kiterjed a járdák melletti fák,
bokrok ágainak szabályozására, a töredezett
bejárók teljes cseréjére. Ez utóbbihoz az érintett ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulása
is szükséges. Az utcák túloldalán a munkálatok a tervek szerint a következő év feladatai lesznek.
Horváth Lajos polgármester
2

A 2011-ben indult kistérségi startmunka mintaprogramok mezőgazdasági programeleméhez képzés is kapcsolódott ami elsősorban a növénytermesztés, az állattenyésztés, és az élelmiszertartósítás területéhez kötődött. A két éves tanfolyam heti egy alkalommal elméleti képzéssel párosult. A képzés célja elsődlegesen
olyan készségek és kompetenciák fejlesztése, amely képessé teszi a
képzésben résztvevőket szakmai munka önálló elvégzésére. Községünkből hat közfoglalkoztatott vett részt a projectben akik 2013.
november 25-én sikeres záróvizsgát tettek Csanádpalotán.

Az idei évben ismételten megrendezésre került
november
hónapban
az
Egészségnapok
szűrőprogram községünkben. A vizsgálatok köre
megegyezett a korábbi időszakokban megszokott
szakorvosi ellenőrzésekkel. A szűrések célja a
megelőzés, illetve a betegségek korai szakban
történő felfedezése, és ezzel hatékony kezelés
biztosítása.

Szűrővizsgálaton résztvevők száma:
-Vércukor-, koleszterin-, vérnyomásmérésen:
35 fő
-Nőgyógyászati rákszűrés
28 fő
-Mammográfiás szűrővizsgálat
25fő
-Bőrgyógyászati vizsgálaton:
20 fő
-Szemészeti vizsgálatra jelentkezett
40 fő
Ezúton szeretnénk megköszönni anyagi támogatásukat az alábbi
személyeknek, akik lehetővé tették, hogy a résztvevő szakorvosok
munkájukért elismerést kapjanak:
Királyhegyes Község Önkormányzata, Apátfalvi Takarékszövetkezet,
Herzsán Jánosné Boros Gábor, Boros Gáborné, Katona István, Miklós
Imre, Miklós Imréné, Daróczi Gáborné, Kiss Gyuláné vállalkozó,
Fekete Ágnes és családja.
Dr. Dobó Magdolna háziorvos

Szeretettel köszöntjük
Haiser Csillát, a helyi
Háziorvosi Szolgálat új
asszisztensét!

Elődjéhez méltóan hosszú,
sikeres munkát kívánunk
községünkben!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Sándorfalva-Arad 400kV-os távvezeték üzemeltetője és
egyben tulajdonosa, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (MA
VIR ZRt) megbízásából az Országos Villamos távvezeték ZRt. karbantartási, felújítási munkákat kezd meg. A munkálatok érintik Királyhegyes község közigazgatási területét is.
A munkavégzés a MA VIR ZRt. bejegyzett vezetékjoga alapján történik. A munkavégzés során, a
terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a
terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártalanítás illeti meg. Ezen igényeket a
károsodott ingatlanok használói levélben jelenthetik be a következő címen:

MVM OVIT Országos Villamos távvezeték Zrt.
1158 Budapest, Körvasút sor 105.
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A királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület 2013. október 10-én tartotta az
Idősek Világnapja helyi ünnepségét. 10:00 órakor egy rövid elnöki
megnyitó után a helyi óvodás gyerekek kedves kis műsorral és saját
maguk által készített ajándék tárgyakkal köszöntötték a megjelent
klubtagjainkat. Ezután Horváth Lajos polgármester úr köszöntője
következett - szólt az idős emberek felhalmozott tapasztalatairól, az
irántuk érzett nagyobb figyelmükről, megbecsülésükről. Ezután az
Egyesület vezetősége nevében az elnök köszöntötte a klub két
legidősebb tagját – Ferencsik Andrásnét és Keresztúry Jánosnét,
hangsúlyozva, hogy az időskor nem elsősorban egy állapot, jóval több
annál. Jó egészséget kívánva átadta a vezetőség jutalomcsomagját.
Ugyancsak ekkor került sor az Egyesület elnökhelyettesének Kis
Andrásnak, anyagi elismerésként a jutalomcsomag átadására –
hosszú évek óta végzett munkájáért az elismerő oklevelet a megyei
ünnepségen már korábban átvette. 11.00 óra után kötetlenebb
formában folytatódott az ünnepség - mellette tálalva a Sarró Mihály
(Makó) klubtagunk és kedves felesége által főzött – igazán nagyon
finom halászlé – dicséret illeti mindkettőjük szakácstudományát! Jó
hangulatban terített asztal mellett, beszélgetéssel telt az idő – jóval
tizenkettő óra után ment el az utolsó résztvevő – összesen mintegy 40
tagunk volt jelen.
A következő héten az önkormányzat és a Nyugdíjas Egyesület két-két
vezetőségi tagja köszöntötte a község két legidősebb lakosát Kovács
Ilonát és Kerekes Lászlót. További jó egészséget kívánva átadták
nekik a két szervezet ajándékcsomagját
Tamasi Antal Elnök

Miklós Imréné
/ Ferencsik Erzsébet/

Kárpáti Éva:
AZ ÉLET ALKONYÁN
„Tartogat még az élet szépet
Még, ha lassabb is már a
lépted
Gyönyörködj kerted virágában
Fürdőzz meg a Napsugárban.
Nézd, hogy növekszik egy
kisgyermek.
Tanítsd meg , mire csak lehet
Ha tovább adod a jót és szépet
Már nem volt hiába élted!”

Kis András Szegeden, a megyei
nyugdíjas ünnepségen vette át
elismerő oklevelét

Miklós Imréné Ferencsik Erzsébetet! Régi királyhegyesi családból származik, édesanyja Veréb Erzsébet, édesapja: Ferencsik János. Általános
iskoláit is a helyi 8 osztályos iskolában végezte.
-1973-ban kezdett dolgozni a helyi Lenin Termelőszövetkezetben.
-1975-ben férjhez ment a szintén királyhegyesi származású Miklós Imréhez, aki 1990-óta önkormányzati képviselő. Három gyermekük született, és
mindhárman itt telepedtek le a faluban. 4 kisunoka boldog nagymamája.
-1989-től szociális gondozóként dolgozott a Családsegítő Szolgálat házi
segítségnyújtás szakfeladatán, amit 2011 óta Királyhegyes Község
Önkormányzata társulás formájában lát el a Csanádpalotai Alapszolgáltatási Egység keretein belül. Az idős, beteg emberekkel való bánásmód sok
türelmet, figyelmet követel a gondozótól, amit Erzsike mindig lelkiismeretesen és nagy szorgalommal látott el.
Köszönet sok éves odaadó munkájáéért, további jó egészséget, hosszú
boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki!
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2013. november 16-án (szombaton) 16:00 órakor a Művelődési Ház és a Hegyesi Dalkör szervezésében nyolcadik alkalommal került megrendezésre Térségi Népzenei Találkozó, a földeáki Citerazenekar és Pávakör, a makói Nefelejcs Népdalkör, a hódmezővásárhelyi Pacsirta Népdalkör és a házigazda Hegyesi Dalkör részvételével. Az együttesek számtalan régebbi és újabb kori népi dalokkal,
színvonalas előadással örvendeztette meg a hálás közönséget.
A két országos ezüstminősítéssel kitüntetett Hegyesi Dalkör 12
éve alakult. Céljuk a közös múlt,
a közös éneklés összetartó erejének erősítése. Nagy gondot
fordítanak arra, hogy gyermekeikben, az ifjabb nemzedékben is
feléledjen ez az emberi értékekre épülő közösségi tevékenység utáni vágy.
Első összeállításuk a földműves
élet, a régi paraszti világ dolgos
hétköznapjait felelevenítő dalcsokor volt, majd egy új dalsort
mutattak be nagy sikerrel, Horváth Lajosné összeállításában.
A rendezvényt Horváth Lajos
A Hegyesi Dalkör citerásai: Horváth Lajosné, Englerné Buvár Terézia,
polgármester nyitotta meg, aki
és Fekete Istvánné. Énekesek: Beleznai Bernadett, Hajdu Róza, Csizmás
elismeréssel szólt az amatőr műPálné, Tóth Lászlóné, Mátó Mihályné, Farkas Betti, Haizer Mária,
vészeti csoportok önként vállalt
Daróczi Gáborné, Kiss Balázs, Gera Mihály. ...és az utánpótlás (dalköri
közösségi tevékenységéről, a hetagok gyermekei, unokái): Tóth Molli Boglárka, Haizer Mira, Mészáros
lyi hagyományok megőrzésére,
Maja és Zsurzsucz Boglárka a helyi tagiskola tanulói.
ápolására tett erőfeszítéseikről.
A rendezvényen részt vett Katona István és Ku- ifj. Fejes János mezőgazdasági vállalkozóknak és ferunczi Mihály önkormányzati képviselők, Tamasi leségeiknek, Daróczi Gáborné, Kiss Gyuláné, Tan
Antal a helyi Nyugdíjas Egyesület elnöke, Csikota Ever Mustafa kereskedőknek, Csikota Antalnénak,
Antal a Polgárőrszervezet elnöke, Stranszky János- Kurunczi Mihálynak, valamint minden kedves venné a „Királyhegyesért” Közalapítvány elnöke vala- dégnek, akik belépőt, tombola tárgyat ajánlott, vett
mint a helyi vállalkozók meghatározó személyisé- vásárolt a rendezvényen. Köszönet a Nowe-Band zegei. A Hegyesi Dalkör köszönetet mond támo- nekarnak remek muzsikájukért, hangulatteremtésért.
gatóinak, elsősorban Királyhegyes Község Önkor- Köszönet a Hegyesi Dalkör tagjainak helytállásukért!
mányzatának a működési feltételek biztosítását, 50
ezer Ft-os anyagi támogatását. Új öltözetükért, ami
A HEGYESI DALKÖR
az elmúlt években megrendezésre kerülő Hegyesi
2013. NOVEMBER 29-én (pénteken)
Lakodalmas játékok, bálak bevételéből került finanszírozásra és amiben oroszlánrészt vállalt az
16:00 ÓRAI kezdettel
EKKE. Köszönet nekik és Kurunczi Erzsébetnek
A MAKÓI HAGYMAHÁZBAN
(Böbinek) amiért a sok elfoglaltsága mellett is időt
szakított arra, hogy nagyon méltányos áron, megLÉP FEL
varrja azokat. Köszönjük a helyi vállalkozók aAHOVA MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
nyagi támogatását: Daróczi Gábor, Boros Gábor,
SZERETETTEL VÁRUNK!
Zsurzsucz Csaba, Ménesi Gábor, Suhajda János, és
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A királyhegyesi könyvtár működtetése 2013. január 1-től a Szegedi Somogyi Könyvtár hatáskörébe került. Jó döntésnek bizonyult ez a fenntartó váltás, hiszen már az idei évben 200000 Ft
felújítási támogatásból új bútorzatot kapott
mindkét könyvtári helyiségünk. A világos
kárpitozású székek, fotelek, a szép új szőnyegek
jóval otthonosabb környezetet biztosítanak az
olvasók számára. De a könyvtári kötetek száma
is nagymértékben gyarapodott, mintegy 470000
Ft értékben. Ezek között megtalálhatók verses
kötetek, romantikus és misztikus történeteket, elbeszéléseket, regényeket.
Minden régi és új olvasót szeretettel vár könyvtárosunk Beke Katalin.

A felújított olvasó terem és könyvtárszoba

A pónifogathajtó verseny első helyezettje Boros Erik
Fuvaros hajtás helyezettjei: Gumiskocsi kategóriában I. helyezett Apátfalváról Kerekes Gábor / Gyémánt nevű lovával, segádhajtója Szilvási
Gábor,
II. helyezett a királyhegyesi Tóth Zoltán/ Lipi és Fukar
lovával,segédhajtója Budai Róbert, III. helyezett Kövegyről id. Bíró
János Baba és Szilaj nevű lovaival, segédhajtó Ifj. Bíró János.
Hintó kategóriában: I. helyezett Makóról Karai Szilveszter, sh. Szabó
Anett / Császár és Lacika lovával, II. helyezett a csanádpalotai Paksi
István, sh. Bán Dávid /Szenyor, Bella nevű lovaival, III. helyezett a
csanádpalotai Kocsis János, sh Paksi István/ Herceg, Káplár lovakkal.
Póni kategóriában: I. helyezett Királyhegyesről Boros Erik, sh. Tóth
Tamás, /Betyár és Vagány lovával. II. helyezett a csanádpalotai Bán
Dávid, sh. ifj. Bíró János/ Vihar, Flóra nevű lovaikkal, III. helyezett
Kövegyről ifj. Bíró János, sh. id. Bíró János / Csibész, Rezgő lovakkal.
A Fuvaros hajtás három kategóriájába összesen 46 versenyző nevezett be.
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Napjainkban
országszerte
egyre
népszerűbbek a lovas rendezvények.
Térségünk településein sorra tartanak
lovasbemutatókat, fogathajtó, fuvaros
hajtó versenyeket. Községünk lótulajdonosainak, fogathajtóinak és lókedvelőinek összefogásával 2013. szeptember 28.-án második alkalommal rendezték meg a LOVASNAPOT, melynek a Daróczi Tanya adott otthont.
Résztvevő települések: Makó, Csanádpalota, Apátfalva, Kövegy és Királyhegyes.
A rendezvény Főszervezői: Daróczi
Gáborné és Tóth Zoltán.
Segítők és támogatók voltak: Daróczi
Gábor, Daróczi Gabriella, Tóth László
és családja, Boros Gábor, Borosné
Szalma Brigitta ,Boros Erik, Vízi István,
helyi Nyugdíjas Egyesület, Thorsten
kulcsmásoló, Katona István, Kulkulus
Könyvelő iroda – Molnár Viktor, Budai
Szandi, Szabóné Császár Éva, Varga
Ferenc– Apátfalva, a helyi Polgárőrség
tagjai, Csányi Mihály (Öcsi), Miklós
Imre, Beke János, Kovács János, Antal
Károly, Hegedűs Antal, Szalma Norbert,
Kiss Gyula,
Kiss Gyuláné, Vancsó
András,Vancsó Zoltán, Beke Katalin,
Beke Mihályné. Esser Ágnes, Kovács
János, Haizer Mária, Farkas Betti,
Kávai Anikó, Gyólai Valéria, Perneki
Levente, Perneki Magdolna, Englerné
Buvár Terézia,

A helyi óvodai tagintézmény 25 fős osztatlan óvodai csoporttal
kezdte az idei tanévet. Első közös szereplésük október 10-én volt
a helyi Nyugdíjas Egyesület Idősek Világnapi ünnepségén. Az
addig tanult mondókáikat, verseiket, dalaikat adták elő az idős néniknek, bácsiknak. Október 17-én került sor a nagyszülős nyílt
napra, amikor együtt sütöttek, főztek, játszottak nagyik és
unokák. Ennek a programnak a célja, hogy a nagyszülők is
közelebbről ismerjék meg a az óvodai életet és érezzék a gyermekek

Képen:a ferencszállási óvodásokkal és dolgozóival. Balról Németh
Angéla a királyhegyesi tagóvoda vezetője, Kurunczi Erzsébet, aki
szakmai gyakorlatát végzi óvodánkban, Kissné Katona Gabriella
óvónő és Görbéné Ménesi Mária daduska.

A helyi alsó tagozatos általános iskolai tagintézmény tanulói 2013. november 25-én szegedi kiránduláson vettek részt Kádárné Kovács Edit szervezésében. A 25 fős csoport megtekintette a szegedi Móra Ferenc Múzeum „Az egyszer volt az
Ősember” című természettudományos időszakos
kiállítását. Frédi és Béni kőkorszaki kocsija, az
őskőkori barlangfolyosó, az interaktív állatvadászat és a barlangi feltárás különleges világba
engedett betekintést gyermekeinknek.
Egy rövid városnéző séta után a szegedi Plázába
vitt útjuk, ahol „A Zöld urai” című animációs,
3D-s kalandfilmet nézték meg. Sokan először láttak 3D-s filmet, de a Pláza forgataga is elvarázsolta őket. Élményekben és tapasztalatokban gazdagabban tértek haza. A kirándulást a tavaszi Jótékonysági bál bevételéből fedezték, köszönhetően
az adományozóknak és a szülői munkaközösség
aktív tagjainak.
Englerné Buvár Terézia
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a közös tevékenység örömét. November elején halottak napja tiszteletére kilátogattak a helyi temetőbe és gyertyát
gyújtottak a hősi emlékműveknél, síroknál.
November 12-én óvodásaink a ferencszállási óvoda vendégei voltak,
ahol nagyon kellemes, meleg fogadtatásban volt részük. Az ottani óvodások kaláccsal, mézzel, köszöntő verssel és virággal várták a királyhegyesi
kispajtásokat. A nap folyamán megismerték az ugyancsak vegyes csoport
szokásait, kreatív munkáit az óvodai
helyiségeket. Jani János, Ferencszállás polgármestere is köszöntötte a
mieinket és megajándékozta kisvendégeit. A nap hátralevő részét zenés,
táncos mulatsággal, és közös szabad
játékkal töltötték. Sok hasznos
tapasztalattal térhettek haza.
November 19-én a makói Hagymaházban a Pom-Pom meséi című színházi előadást tekintették meg.

OKMÁNYIRODA ügyfélszolgálat (1.sz. iroda bejáratánál)
Makó, Hollósy Kornélia utca 2/A

OKMÁNYIRODA
Ügyfélszolgálat (1.sz. iroda bejáratánál)
Makó, Hollóssy Kornélia utca 2/A

Személyazonosító igazolvány

62/561-687

Lakcímigazolvány

62/561-685

Hétfő:

08:00-12:00 és 13:00-16:00

Vezetői engedély, útlevél, mozgásk. parkolási igazol. 62/561-686

Kedd:

08:00-12:00

Személyi adat és lakcímnyilvántartás, honosítás

62/561-684

Szerda:

08:00-12:00 és 13:00-17:30

Gépjármű igazgatás

62/561-694

Csütörtök: 08:00-12:00

Egyéni vállalkozó igazolvány, ügyfélkapu

62/561-688

Péntek:

Ügyfélfogadási idő:

08:00-12:00

Illetékfizetésre a Posta hivatalokban illetve helyben bankkártyával van lehetőség. Az ügyintéző az illeték
befizetését követően érkezési sorrendben fogadja az ügyfeleket.
HATÓSÁGI OSZTÁLY
Szociális iroda

HATÓSÁGI OSZTÁLY – SZOCIÁLIS IRODA
Makó, Hollóssy Kornélia utca 2/A

Makó, Hollósy Kornélia utca 2/A

Ügyfélfogadási idő:

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

62/561-692

Hétfő:

08:00-12:00

Közgyógyellátás

62/561-692

Kedd:

szünetel

Ápolási díj.

62/561-692

Szerda:

08:00-12:00 és 13:00-17:30

Időskorúak járadéka

62/561-692

Csütörtök: szünetel

Hadigondozotti ellátás

62/561-692

Péntek:

Járási Gyámhivatal
Makó, Hollóssy Kornélia utca 2/A

08:00-12:00

Járási Földhivatal
Makó, Széchenyi tér 6.

Járási Munkaügyi Kirendeltség
Makó Deák F. utca 6.

Ügyfélfogadási idő:

Ügyfélfogadási idő:

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:

08:00-12:00

08:00-11:30 és 13:00-15:00

08:00-15:00

Kedd:

szünetel

08:00-11:30

08:00-15:00

Szerda:

08:00-12:00 és 13:00-17:30

08:00-11:30 és 13:00-15:30

08:00-18:00

Csütörtök:

szünetel

08:00-11:30

08:00-15:00

Péntek:

08:00-12:00

szünetel

szünetel

A MAKÓ JÁRÁSI HIVATAL
munkatársa községünkben hetente egy alkalommal ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás rendje: csütörtök délelőtt 08:00 -11:00 óráig a községi hivatal
nagytermében.
Intézett ügyek: Ápolási díj Időskorúak járadéka, Közgyógyellátás (alanyi, normatív)
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság, Lakcímbejelentés
Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Szerkesztő: Englerné Buvár Terézia Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
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