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Ajánlás !
Újságunkat megkülönböztetett figyelemmel szeretném ajánlani mindazon 14 - 18 év
közötti fiataljainknak, akiknek szabadidő eltöltésével gondjai akadnak. Nagy örömünkre
szolgálna, ha egyszer, már ezen korosztály alkotó tevékenységéről is beszámolhatnánk.
Horváth Lajos polgármester
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Köszönet Mártikának, nyugdíjba vonulása alkalmából !
„Búcsúzni nehéz. Az egyetlen, amit tehet az ember, hogy egészen befogadja,
átéli, és azután átlép rajta, továbbmegy.
Úgyis visszajár, felkísért, amikor eljön az ideje. Nem kell, hogy menjünk utána.”
Kozák Istvánné (Varga Anna Márta) a Királyhegyesi Községházának adóügyi főmunkatársa
2005. júliusától nyugdíjas éveit kezdi meg.
Általános iskoláit Királyhegyesen végezte, majd a
Makói József Attila Gimnáziumba járt, ahol 1966-ban
érettségizett, majd négy évig Makón dolgozott. 1969-ben,
amikor férjhez ment visszaköltözött Királyhegyesre, először
a Községi Tanácsnál, majd 1970-ben a Makói Lenin Tszben kapott munkahelyet. Két gyermeke Judit és Ildikó, két
unokája Dóra és Róbert.
1984-től dolgozott napjainkig a Királyhegyesi
Községi Tanácsnál, illetve Polgármesteri Hivatalban. Az
eltöltött 21 év alatt a hivatal, s nyugodtan mondhatom a
község összes ügyes-bajos dolgát ismerte, minden területen
otthon volt. Sok éven át anyakönyvvezetői tevékenységével
hagyott szép emlékeket valamennyiünkben, de megbízott
jegyzőként is megállta a helyét.
Kedves Mártika! Köszönjük eddigi fáradozásaidat, hiszen a sok gondból, megoldandó
problémából bőven jutott Neked is. Kívánjuk teljenek napjaid annál nagyobb nyugalomban,
jó egészségben, boldogságban.
Azért, ha néha hiányzik egy kicsit a hivatal levegője, mindig szeretettel látunk !

Fűtéskorszerűsítés a Könyvtárban és Művelődési Házban
Május végén befejeződött a Művelődési Házban a gázbekötés és ezzel együtt a vegyes tüzelésű
kazán, gázkazánra történő cseréje. Így télen sokkal egyenletesebb, és biztosabb meleget tudunk
biztosítani rendezvényeinken. A Könyvtárba és a klubszobákba helyileg megoldható
gázkonvektoros fűtéslehetőséget is teremtettünk az 1.3 millió forintos beruházással. Ezen
összeget a DARFT 2004-es pályázaton nyertük, s ebből tudtuk megoldani a homlokzati
feliratozást is. Reméljük, hogy a közösségi színterünk komfortossá tételével még inkább ki
tudjuk elégíteni a lakosság igényeit.

Új burkolatot kapott az Ady Endre utca
Ugyancsak az elmúlt hónapban került sor egyik - másik nagyobb szabású
beruházásra, az Ady Endre utca útburkolatának felújítására. A Kossuth és Béke utca
felújítási munkálatainak hiányosságaiból okulva, - amit azóta a vállalkozónak saját
költségére újra el kellett végeznie - új kivitelezővel kötöttünk szerződést, és úgy tűnik,
Ők már elfogadható munkát végeztek. A felújítás 1 millió 300 ezer forintba került.
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Tisztelt lakosság !
Bizonyára Önök is tudják, hogy nagyon sok szomorú sorsú gyermek él állami intézményekben, szülői
gondoskodás, szeretet nélkül. Az utóbbi időben többen is érdeklődtek gyermekek családba fogadásáról
akár nevelőszülői státuszban, akár helyettes szülőként.
Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz, de örömteli feladat is.
A Családsegítő Központ a következő tájékoztatást adata erről a témáról:
·

·
·

·
·
·

Nevelőszülő lehet:
- aki 24. életévét betöltötte és büntetlen előéletű
- a gondozásba helyezett gyermeknél legalább 18, legfeljebb 45 évvel idősebb
- személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála
elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és családjába
történő visszakerülésének támogatására
- a külön jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon részt vesz
A hivatásos nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb 5 gyermek
együttes ellátását biztosíthatja
A nevelőszülő feladatai:
- a nevelőszülő a saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az állami
gondoskodásban lévő gyermeknek
- ellátja a gyámi feladatokat, a gyámhivatal kirendelése alapján
- biztosítja az általa nevelt gyermek kapcsolatát, annak szüleivel
A nevelőszülőt:
- külön jogszabályban meghatározott követelmények figyelembe vételével
választják ki, készítik fel és veszik nyilvántartásba
- szakmai tanácsadással segítik
- folyamatosan segítik és ellenőrzik a nevelési díj és az ellátmány felhasználásában
A nevelőszülő a tevékenységét nevelőszülői jogviszonyban végzi, nevelőszülői hálózat
keretében
A nevelőszülőt a gondozásban lévő gyermek ellátására nevelési díj illeti meg
- legalacsonyabb összege: az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-a
2005-ben ez az összeg: 29.640,- Ft
A nevelőszülő a nevelési díj mellett külön ellátmányban is részesül a gyermek
ruházatára, tankönyvére, tanszerére és a tanulmányai végzéséhez szükséges egyéb
eszközökre, a gyermek költőpénzére, valamint a lakásfenntartás költségeinek
kiegészítésére. Az ellátmányt elsősorban pénzben biztosítják, és a nevelési díjjal együtt
havonta folyósítják.
Ezen kívül megilleti a szülőt a gyermek után járó családi pótlék, a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás.

Összegezve: két gyermek gondozása 100.000,- Ft körüli támogatást von maga után. Mindez
munkaviszonynak számít.

Sok gyermek nő fel szülői szeretet nélkül, segítsünk rajtuk !
Érdeklődni lehet:
Családsegítő Központ szakembereinél az óvodában (Királyhegyes, Kossuth u. 41.)
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Új EKG-t vehettünk a makói ASS – Bt anyagi támogatásával
Biztosan Önök is értesültek róla, hogy rendelő intézetünk elektrokardiogram készüléke tavaly
ősszel meghibásodott. A szívritmust mérő szűrővizsgálatoknál, és egyes sürgős esetekben is
nélkülözhetetlen berendezés helyett mostanáig Szegedről béreltünk egy másikat. Ez ugyan
költséges megoldás volt, ám saját erőnkből nem tudtunk volna újat vásárolni. A segédkezet
végül az egyik makói vállalkozás, az iskolabútorokat és kórházi ágyakat is gyártó ASS Bt.
nyújtotta a településünknek: átvállalta a több mint négyszázezer forintos műszer beszerzési
költségének kétharmadát. Így továbbra sem kell betegeinknek a vizsgálatok miatt jó húsz
kilométert utazniuk Makóra
A berendezés egy hordozható, úgynevezett alaptípusú EKG ami nagyon fontos, hogy legyen
belőle egy a községben, mert itt is nagyon sok a szív- és érrendszeri betegség, ezeket pedig
kiszűrni, időben észrevenni másként nem lehet. Ha nem is naponta, de elég sűrűn szükség van rá.
Az orvosi rendelőnk egyébként a jobban felszereltek közé tartozik: még fizikoterápiás illetve
ultrahangos kezeléseket, illetve bizonyos egyszerűbb laborvizsgálatokat is el lehet végezni a
faluban.

Köszönet az ASS – Bt-nek, akik a következő szavakkal adták át a készüléket:
„Azért segítettünk, mert úgy gondoltuk, egy gazdálkodó szervezet a profittermelésen túl bizonyos
társadalmi felelősséggel is tartozik – mondta Gábor Zoltán, az ASS Bt. igazgatója. A cég – erejéhez mérten
– rendszeresen segíti például az iskolákat, a sportoló diákokat. A gyár több mint háromszázhúsz dolgozója
közül, nagyon sok lakik a környező községekben. Királyhegyesről is többen járnak be hozzánk, így, ezáltal
az ő egészségükért is tettünk valamit.”

Házi segítségnyújtás időseknek
Községünk Önkormányzata az 1970-es évek óta működteti házi segítségnyújtó,
és szociális tevékenységét. Főleg beteg, egyedül álló idős emberek veszik igénybe
ezt a szolgáltatást, akiknek nagyban megkönnyíti mindennapjaikat a gondoskodás.
Miklós Imréné Erzsikének jelenleg nyolc gondozottja van, akik számtalan
megbízatással élnek felé. Feladatai között szerepel ebédhordás, bevásárlás,
gyógyszerbeszerzés, mosás, egyedi kérések teljesítése. Az igénybevett
szolgáltatásokért 210,- Ft/óra térítési díjat fizetnek az ellátottak.
Persze az idős, beteg emberekkel való bánásmód mindig többet jelent, mint
önmagában a feladat. Figyelmet, türelmet, együttérzést követel a gondozótól, hiszen
nekik különösen nagy szükségük van egy-egy jó szóra, néha egy kis elbeszélgetésre,
egy kis lelki támaszra. – mondja Erzsike, aki már 16 éve lát el gondozói feladatokat.
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Nyugdíjas találkozó
Az Apátfalvi Idősek Napközi otthona és a
Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület között három
éve alakult ki rendszeres kapcsolat, ami kölcsönös
látogatásokban, találkozókban nyilvánul meg.
Az első meghívás Apátfalváról érkezett, amit
a Királyhegyesiek viszonoztak. A következő
találkozó ismét Apátfalván volt. A negyedik
találkozóra május 26-án, községünkben került sor. A
szépen rendbehozott, felújított művelődési házban
Tamasi Antal elnökkel az élen, az egyesület
elnöksége
fogadta
a
Kerekes
Gézáné
otthonvezetővel érkező 25 fős csoportot. Tamasi
Antal köszöntötte a megjelenteket, majd az otthonvezetőnek átadta az egyesület ajándékát, amit
az viszonzott. A vendégeket terített asztal várta, kaláccsal, süteménnyel, italokkal. A köszöntők
után, Dinnyés Sándorné egyesületi tag az Olajsejk című bohózatával szórakoztatta a
jelenlévőket, majd az általános iskola két tánccsoportja színvonalas műsorral köszöntötte a
találkozó résztvevőit.
A marhapörköltből készült ebédre a helyi presszóban került sor. A tortát - amiből
mindenkinek jutott egy szelet ! - Antalné Kocsis Katalin egyesületi titkár sütötte.
A találkozót megtisztelte megjelenésével Horváth Lajos polgármester, Lovászné Borbás Erika
jegyző, Busáné Dr. Dobó Magdolna háziorvos, Horváth Lajosné orvosasszisztens és
önkormányzati képviselő, Englerné Búvár Terézia ÁMK igazgató.
A polgármester személyesen is részt vett a találkozó előkészítésében. A Községi Önkormányzat
50.000,- Ft támogatást adott. Az ÁMK
igazgatónője jóvoltából szépen rendbehozott, feldíszített klubhelyiségekben
fogadhattuk a vendégeket. A megvalósításban Váli Zoltánné és Gera Mihály
intézményi dolgozók működtek közre.
A találkozó befejező részében volt
nótázás is, amihez Gyenge Mihály
apátfalvi nyugdíjas szolgáltatta a zenét.
15 órától a Csanádpalotai Fúvószenekar,
és a helyi általános iskola zenésznövendékei Mátó Mátyás tanár úr vezetésével
adtak nagyon színvonalas műsort.
A nyugdíjas rendezvény jó hangulatban, a késő délutáni órákban ért véget. Hálás köszönet
mindazoknak, akik az egyesületnek segítséget, támogatást nyújtottak.
Kerekes Imre elnökségi tag
„Idősbarát önkormányzat” - konferencia Szegeden
2005. június 2-án, községünk képviseletében Suhajda Mihályné alpolgármester asszony, és Tamasi Éva szociális ügyi
főelőadó vett részt a Dél-alföldi régió megyéinek részvételével megrendezésre kerülő „Idősbarát konferencián”. Az ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter és belügyminiszter az Idősbarát Önkormányzat Díjának adományozását
tűzte ki célul azoknak az önkormányzatoknak, akik a legtöbbet tesznek településükön az idősekért, nyugdíjasokért.
Mindezt azért, hogy az idősekért vállalt cselekvő felelősséget elismerje, hozzájáruljon a helyi szintű aktív időspolitika
megerősítéséhez, és a díjjal járó jutalommal, a helyi, idősügyi programok segítéséhez.
Azon szervezetek javaslata alapján, akik közelebbről ismerik Önkormányzatunk ezen tevékenységét, nagy eséllyel
pályázhatnánk az említett díj elnyerésére.
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Népzenei Találkozó Királyhegyesen
2005. április 9.
Községünkben második alkalommal került megrendezésre Térségi Népzenei Találkozó. Nagy
örömünkre szolgál, hogy mind az apátfalvi, mind a földeáki népzenei együttes elfogadta
meghívásunkat, s így viszonozhattuk a tavalyi szíves vendéglátásukat.
Rendezvényünkön üdvözölhettük határainkon túl élő testvértelepülésünk, Egyházaskér
képviselőit is.
A népzenének minden közösség életében az összetartó ereje volt a legjelentősebb, s pont ez az
amiért nem szabad veszni hagyni ezeket a hagyományokat, hiszen manapság ebből van a
legkevesebb, így talán ezen találkozóknak, rendezvényeknek is ebben rejlett legnagyobb értéke.
Egyben műsorunkkal szerettük volna hálánkat, és köszönetünket is kifejezni mindazoknak,
akik a Hegyesi Dalkör működtetéséhez, és a rendezvény lebonyolításához nyújtottak anyagi
segítséget.
· Így elsősorban köszönetet mondunk Királyhegyes Község Önkormányzatának a
közművelődésre fordított anyagi, és erkölcsi támogatásáért.
· A „Királyhegyesért” Közalapítványnak a Dalkör működtetéséhez nyújtott támogatásáért
· Az Apátfalvi Takarékszövetkezetnek, képviselőjének Neducza Szvetiszláv elnök úrnak a
rendezvényünkhöz nyújtott anyagi támogatásáért.
· Fekete Istvánnak, a citera asztalért és beleegyező segítségükért: Matta Lászlónak és
Meggyesi Lászlónak
· Valamint Kiss Gyuláné vállalkozónak, mert nincs olyan rendezvény Királyhegyesen,
amit Gizike jó szíve meg ne szánna egy kis étellel, itallal.
Horváth Lajos polgármester úr köszöntője után az Apátfalvi Kerekes Márton népdalkör és
citerazenekar műsora következett, vezetőjük: Fazekas István. Alföldi és gulyás népdal
összeállítást hallhattunk tőlük. A földeáki pávakör és citerazenekar műsorában tiszai és délalföldi
népdalok szerepeltek. Vezető: Vass István.
Teret kaptak ifjú zenész növendékeinknek is, akiktől reméljük, hogy továbbéltetik
hagyományainkat. Mátó Mátyás legfiatalabb királyhegyesi tanítványai furulyán, Fazekas István
tanítványai pedig citerán játszottak.
A királyhegyesi népzenei együttes, a Hegyesi dalkör, Horgos és Szatmár környékéről gyűjtött
népdalcsokrot adott elő nagy sikerrel. Vezetőjük: Mátó Mátyás Arany páva díjas tárogató
művész. Citerán kísért: Váli Jánosné, Horváth Lajosné, Fekete Istvánné Szólót énekelt: Horváth
Lajosné, Baka András.
A legszebb, és legmagávalragadóbb dallamok a székelyföldön születtek. Nem véletlen, hogy
Bartók Béla is ezen a vidéken gyűjtötte a legtöbb népdalt. Mátó Mátyás dalkörvezetőnket is
régóta foglalkoztatta a gondolat egy székely népdalsor összeállításáról együttesünk tehetséges
szólóénekesére Horváth Lajosné, Rózsika szépen szóló hangjára építve. A tanár úr újszerű
kezdeményezésére, népi zenekar kíséretében hangzott fel az említett dalcsokor, kísért a Maros
Néptánc együttes zenekara.
A műsorról a Makói Városi Televízió is készített felvételt.

Köszönet minden szereplőnek a nagyszerű élményért,
amit nyújtottak ezen a délutánon.
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Pünkösdi koncert
2005. május 26-án Mátó Mátyás
tanár úr zenésznövendékei nagysikerű
bemutatkozása zajlott a Művelődési
Házunkban. Általános iskolás tanulóink
közül 13-an léptek fel ezen a délutánon.
Suhajda Zsolt trombita, Beke János
dob, Váli Krisztina Cecílai fuvola,
Suhajda Nikolett fuvola, Batik Zoltán
klarinét, Beke Anikó furulya, Molnár
Anikó furulya, Kiss Krisztina furulya,
Tóth Tamás furulya, Beke Ádám
furulya, Váli Zoltán István furulya és
Gavallér Dániel furulya.
Mátó tanár úr egyben a csanádpalotai Dér István Általános Iskola Fúvószenekarának a
karnagya is, így gyakran ad lehetőséget tanítványainknak, hogy kipróbálhassák
tudásukat zenekarban is, ami nem kis ösztönző tudásuk gyarapítására. Az említett
zenekar nem régen országos versenyen Fesztivál díjat nyert, s ezen a rendezvényen is
vendégszerepelt nagyszerű hangulatot varázsolva a bemutatónak.
Suhajda Zsolt és Beke János tanulóink szinte már zenekari tagnak számítanak, de
rajtuk kívül Tóth Zoltán iskolánk volt tanulója, aki szaxofonon tanul Mátó tanár úrnál,
szintén gyakran fellép az együttessel.
Fuvolásaink, Váli Krisztina Cecília és Suhajda Nikolett Mozart Kis éji Zenéjéből adtak
elő részletet, Batik Zoltán, és a furulyásaink pedig főleg népdalokat játszottak.
Gratulálunk a tanár úrnak és valamennyi fellépőnek !
Köszönjük a csodálatos délutánt !
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Hegyesi Fesztivál Mezőhegyesen
Immár negyedik éve rendezik meg a hegyes végződésű
települések a kulturális, és sport találkozójukat,
fesztiváljukat. Az idén, május 28-án Mezőhegyes volt
a vendéglátó település. További résztvevők: Kunhegyes,
Nagybánhegyes, Magyarbánhegyes,
Kishegyes, Nagyhegyes, Feketics és Királyhegyes.
Az ünnepség 9 órakor, minden település
résztvevőinek színes, zenés felvonulásával
kezdődött, majd a főtéri park kőszínpadán
folytatódott a polgármesterek, településüket
bemutató megnyitójával. Ezután a kulturális, és
sport rendezvények következtek.
Községünket
a
Horváth Lajos
polgármester, Lovászné Borbás Erika
körjegyzőasszony, a képviselő-testület tagjai, a
Hegyesi Dalkör, Mátó Mátyás vezetésével,
és Kiss Éva Anna táncegyüttesei a Napsugár
és a Tequiero képviselték.
Az amatőr képzőművészeti kiállításon
Suhajda Mihályné, és Sfrangeu Delia gobleinjeikkel
mutatkoztak be. A falut bemutató tabló, és videofilm
egésznap látható volt az mezőhegyesi ÁMK
aulájában.
A finom ebédről Miklós Imre, Dávid József
képviselő urak és Suhajda Csaba gondoskodott.
Este 7 órakor a polgármesterek ülést tartottak
ahol kijelölték a következő évi fesztivál
helyszínét: Nagybánhegyest.

Már is lehet gondolkodni az
ötleteken hogy településünk mely
arculatát mutassuk be, akár
vállalkozói, gazdálkodói szinten
is, kapcsolatokat lehetőségeket
keresve a távolabbi jövőre
tekintve.
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Kerekes Imre bácsi újabb novellás kötete:
A NÉGYESKONYHÁK VILÁGA
Imre bácsi az idén töltötte be a 80. életévét, s továbbra sem hagyja nyugodni az a sok
gondolat és életérzés, az általa megtapasztalt világról, amit le kell írnia, meg kell osztania
másokkal. Immár a harmadik novellás kötetének kiadásával foglalatoskodik az utóbbi időben.
Erről szeretnénk hírt adni Önöknek Tisztelt Olvasóink, s néhány kis ízelítőt a tartalmából. Ha
elkezdik az olvasást, biztosan nem tudják letenni amíg el nem olvasták, mert így jártam én is.
Englerné Búvár Terézia ÁMK igazgató
Részletek a könyvből:

Mi késztette a kötet megírására ?

„Jó három évtizede ismertem meg Rácz Sándor tanár urat, makói lakost, aki egyébként tősgyökeres földeáki. Az
ismeretség onnan ered, hogy neki, is nekem is évtizedeken keresztül jelentek meg írásaim a megyei lapban. Ő
országos hírű néprajzkutató és író, aki műveiért több magas szintű elismerést kapott. Amikor a 90-es évek elején
megjelent a Cselédballada és más történetek c. kötetem neki is adtam egy tiszteletpéldányt, amit Ő hasonlóképpen
viszonzott. A kötetből tudta meg, hogy cseléd voltam Blaskovits Péter nagykirályhegyesi birtokán.
Beszélgetésünk során elmondta, neki is voltak rokonai, akik négyeskonyhás lakásban laktak a földeáki Návai
uradalomban. Ő biztatott először, hogy írjam meg élményemet az uradalmi életről, a négyeskonyhák világáról.
Ilyen indíttatást néhány rokonomtól, ismerősömtől is kaptam.”
Hogyan is nézett ki a négyeskonyha ?
„A cselédlakásokat, legalább is a négyeskonyhásokat még az alapító Blaskovich Bertalan építette, s azokon az
utódok semmit sem változtattak, semmit sem bővítettek.
Az ilyen lakások száma 40 volt. Ez azt jelentette, hogy a családok többsége itt lakott. A szobaméret, ahogy már
említettem 17 négyzetméter volt, s ehhez egy 5 négyzetméteres kamra tartozott. Valamennyi helyiség földes
padlójú. A szobából legalább 3 négyzetmétert elvett a beépített kemence, így a bútorok elhelyezésére 14
négyzetméter maradt. Elképzelhető, hogy ez egy 6-8 tagú család számára milyen zsúfoltságot jelentett. Ebben a
szobában zajlott a család élete. Minden hajnalban innen indultak a férfiak munkába. Ez volt a háló, az étkező, és a
mosakodó hely. Különösen télen nagyon nehéz volt itt az élet. Erre a szűk helyre szorult be a család. Az esős őszi,
téli napokon elázva jöttek haza az emberek. A kemencén száradtak a vizes ruhák, a padkán a lábbelik. Mivel az
illemhely távol volt a kisebb gyerekek itt végezték a dolgukat, s ha a háziasszony babot főzött – ez a szegényeknél
gyakran előfordult – még bűzösebb lett az amúgy is rossz levegő. A szobák fűtése szalmával történt. A fűteni valót
2-3 napra bekészítették a kemence elé. Így az egyébként tágas konyhában csak annyi hely maradt, hogy a
szobákat meg lehetett közelíteni. A szalma ott volt közvetlen a tűzhely mellett, ahol naponta főztek, szinte csoda,
hogy tűzeset nem fordult elő. Különösen ünnepnapokon a konyha négy sarkában egyszerre készült az ebéd.
Télidőben a hideg mennyezetről lecsapódott a gőz, s a bent levők fejére csepegett.
Egyébként, a négyeskonyhák lakói néhány kivételtől eltekintve jól megvoltak egymással. A konyha békéje az
asszonyoktól függött, mivel ők voltak otthon.”
A nehéz sors ellenére ott élt az emberekben az egészséges életérzés,
a jó kedv, a boldogság, a szórakozás utáni vágy.
„A fiatalok közül kerültek ki a zenészek, citerás, harmonikás, még egy hegedűs is akadt. Különösen tavasszal,
nyáron, kora ősszel vacsora után valamelyik konyha előtt megszólalt a citera, vagy a harmonika s már gyülekeztek
is a fiatalok, s órákon át szólt a dal.
Minden szombat este volt táncmulatság, ami még télen sem maradt el. A rendezvényt cuhárénak nevezték, ez
mindig másik konyhán volt, és általában éjfélig tartott. Ilyenkor citerára, vagy harmonika muzsikára ropták a táncot,
csárdás mellett foxot, tangót, még keringőt is. Különösen a citerás Gál István – aki a legények között a legidősebb
volt – tudott sok táncdalt, hallgató nótát, ismerte a legújabb slágereket is.
A tánc szünetében körbeálltak a fiatalok, és sorba szedték a szép hallgató nótákat, s nemcsak magyar nótákat,
hanem híres daljátékokból, operettekből is műsorra kerültek részletek (János Vitéz, Háry János, Gábor diák,
Csárdáskirálynő stb.). Műsoron volt jó néhány megzenésített Petőfi vers, kedveltek voltak Dankó Pista nótái.
A mulatságokon szeszes ital nem volt, s mégis akár a táncban, akár a nótázásban fergeteges jókedv uralkodott.”
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Véget ért iskolánkban a 102. tanév !
„Jóból, ha rossz ered – vereség, rosszból, ha jó ered – nyereség.”
Remélem valamennyi kisdiákunkra érvényes ez a tibeti közmondás, akik június 18-án megkapták
a 2004/2005 –ös tanévben végzett munkájáról a bizonyítványukat.
Ha összegezni szeretném a mögöttünk álló évet, azt kell mondanom, minden nap adott új
feladatokat, új kihívásokat, s hozott eredményeket is.
Ez az év is oly rövidnek tűnt, hiszen annyi minden történt közben:
- Az egymást érő állami és iskolai ünnepekre készülés szinte minden tanulónkat helytállásra
késztette.
- Városi, megyei, térségi tanulmányi versenyeken mérhettétek össze tudásukat.
- Igen népszerű volt az idén is a számítógépes szakkör, köszönhetően Baloghné Tóth Ágnes tanárnő
változatos és hasznos foglalkozásainak. Gyermekeink komoly informatikai ismeretekkel
rendelkeznek, az internetes világháló használata szinte minden napos tevékenységük közé tartozik.
- Remek munkát végeztek Mátó Mátyás tanár úr vezetésével zenészeink is, aki szinte minden
ünnepségünk színvonalát emelték.
- S most lássuk kik lettek idén kitűnőek, kikre lehetünk büszkék, had tudja meg az egész falu !
1. osztály: Beleznai Bernadett kitűnő tanulmányi eredményére,
2. osztály: Fazekas Edina jó tanulmányi eredményére,
3. osztály: Mészáros Martin kitűnő tanulmányi eredményére,
4. osztály: Tóth Tamás, Beke Ádám, Váli Zoltán, István és Gavallér Dániel zenei
teljesítményére,
5. osztály: Suhajda Nikolett kitűnő tanulmányi eredményére, zenei teljesítményére
6. osztály: Váli Krisztina Cecília kitűnő tanulmányi eredményére, zenei teljesítményére,
versenyeken elért eredményeire,
7.osztály: Kávai Zsolt informatikai ismereteire,
Batik Zoltán zenei teljesítményére,
8. osztály: Ács Adrienn kitűnő tanulmányi eredményére,
Dávid Klaudia kreatív közösségi szellemű tevékenységére,
Miklós Enikő képzőművészet terén elért eredményeire,
Suhajda Zsolt és Beke János zenei teljesítményére
- Büszkék vagyunk még két táncegyüttesünk a NAPSUGÁR (tagjai: Kiss Krisztina
Váli Krisztina Cecília, Beke Anikó, Hegedűs Zsuzsanna, Perneki Ildikó, Batik Zoltán,
Gera Máté, Pántya Rebeka, Fazekas Edina, Varga Fanni) és a TEQUIERO (tagjai: Miklós Enikő,
Dávid Klaudia, Szekeres Amarilla, Farkas Mónika, Ács Adrienn, Suhajda Nikolett, Nagy Bianka,
Beke János, Gera Máté Dávid) teljesítményére is.
Köszönjük egész éves munkájukat, és köszönet Kiss Éva Annának fáradozásaiért !
- De azt hiszem Molnárné Bárdi Andrea vezetésével működő képzőművészeti foglalkozások
munkáit is nyugodtan kirakhatjuk az ablakba.
Ezúton szeretnénk megköszönni, elsősorban Királyhegyes Község Önkormányzata képviselőtestület tagjainak, Horváth Lajos polgármester úrnak intézményünk fenntartásáért tett erőfeszítéseit,
és mindazt a figyelmet, amit irántunk tanúsítanak. A nehéz, és szűkös anyagi körülmények ellenére
ebben a tanévben több millió forintos beruházással, új tetőt kapott iskolánk, s apróbb felújításokra
is sor került.
Köszönettel tartozom minden kedves szülőnek a közös együttműködésükért, a bizalmukért, amit
a továbbiakban igyekszünk tovább mélyíteni. Az idén először, szülői összefogással nagyon nemes
kezdeményezésre került sor, a jótékonysági est megrendezésével. Köszönet minden támogatónak
önzetlen segítőszándékáért. A befolyt összegből ajándékozta meg iskolánk tanulóit a szülői
munkaközösség 21 db hálózsákkal és 6 db négy személyes sátorral, amit a 7-8. osztályos gyopárosi
kerékpártúra résztvevői ki is próbáltak.
Englerné Búvár Terézia
ÁMK igazgató
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„Ne dobd kockára,
ami már a tiéd,
Mi csak töredék,
el ne fogadd,
Egészet kívánj,
egészet adj !”
(Kölcsey)

Ballagó diákjaink:
Ács Adrienn
Beke János
Dávid Klaudia
Farkas Mónika
Gera Máté
Kiss János
Kozma Benjamin
Ménesi János
Miklós Enikő
Nagy Bianka
Nagy Tamás
Suhajda Zsolt
Szekeres Amarilla

… Lehet, hogy nem fényes,
márványlépcsős iskolából búcsúztok,
de az otthoniból, amiből a világon
csak ez az egy van, s ami eddig a
biztonságot, a védelmet nyújtotta
számotokra. Lehet, hogy nem drága
külföldi utazással töltöttétek a nyári
szüneteiteket, s nem luxus autókon
érkeztetek az iskolába, mert hogy
utatok során találkoztok majd
olyanokkal, akik ezzel a mércével
mérnek benneteket. De Ti nyugodtan
emeljétek fel fejeteket, és legyetek
büszkék kopott kis iskolánkra,
szüleitek dolgos, kérges kezére! Mert
tudni fogjátok, tudnotok kell, hogy az
ember értéke önmagában rejlik, s ha
elég erősek és kitartóak vagytok, ezek
az értékék tesznek képessé arra, hogy
megtaláljátok boldogulásotokat,
boldogságotokat, ami talán nincs
olyan messze, mint hinnétek …

Osztályfőnök:
Baloghné Tóth Ágnes
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A SZÉPSÉG EGÉSZSÉG

FOLYTATÓDIK
A
„TELJES ÖSSZEGŰ” HITELAKCIÓ

Új hitelakció indul
FOGÁSZATI KEZELÉSRE VAN SZÜKSÉGE ?
SPECIÁLIS (szépségápolási) MŰTÉTEK ELŐTT
ÁLL ? SZANATÓRIUMI KEZELÉSRE VÁR ?
MAGÁNKLINIKAI KEZELÉSRE MENNE ?
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZT KELL
VÁSÁROLNI ?

MOST IS A
TELJES HITELÖSSZEGET HAZA VEHETI !!!
EGYSZERI KEZELÉSI KÖLTSÉG = 0 FT
Az akció 2005. július 1-től – visszavonásig tart.

RÁNK SZÁMÍTHAT …

A hitel összege (max.): 500.000,- Ft/36 hónap

Felvehető összeg:
3 millió – futamidő maximum 8 év

éves kamata: 14 %
(THM: 25,38 % 500.000,- Ft/36 hó)

Például: 1 millió forint
törlesztőrészlete 18.100,- Ft THM: 16,54

kezelési költsége: havi 0,42 %

A további részletekért keressen bennünket:
Apátfalván, Magyarcsanádon,
Királyhegyesen és Makón

Együtt megtaláljuk a megoldást !!!
KERESSEN BENNÜNKET …
Apátfalva: Hunyadi u. 18. T.: 520-006
Magyarcsanád: Állomás u. 22. T.: 261-719
Királyhegyes: Jókai u. 38. T.: 287-749
Makó: Deák F. u. 39/b. T.: 213-659

www.apatfalvitksz.hu
„Önökért a kölcsönös bizalom jegyében !”
Kedves Fiatalok !
Jelentkezőket várunk !
- amatőr színjátszó körünkbe
- sportegyesület alakítására
- önismereti tréningekre
- vers és prózaíró versenyre
- hangszeres képzésre,
- kézműves alkotókörbe,
- társastánctanfolyamra,
- táncház szervezésére
- kerékpártúrák szervezésére, részvételére,
azonban NEM TUDUNK, NEM AKARUNK, NEM
LEHET, mert a törvény is tiltja:
- alkohol fogyasztással egybekötött szórakozási
lehetőséget biztosítani,
- éjszakai moto-cross versenyeket rendezni
utcáinkon.

XII

Minden kedves
olvasónknak
kellemes nyarat kívánunk,
- a munka mellett egy kis
pihenésre, kikapcsolódásra
is szakítsanak időt vigyázzanak magukra,
családjukra, és egymásra !

Találkozunk szeptemberben !
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