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2008. június

Gyermek és Ifjúsági Nap –
2008. június 7. (szombat)

Királyhegyes
Község
Önkormányzatának
képviselőtestülete az idén úgy döntött, hogy az évenként megrendezésre
kerülő Falunap helyett, programjaiban és színességében kibővített
Gyermek és Ifjúsági Napot rendez.

Tanévzárás az
iskolában

A rendezvény programjai voltak:

9,00 órától:
Főzőverseny
9,00 órától:
Kispályás labdarúgó mérkőzések
10,00-11,00 óra: Aszfaltrajz verseny
10,30-órától:
Rodeóbika
11,00-órától:
Játékvár gyerekeknek
11,00 órától:
Arcfestés
11,00-12,00 óra: „Délvilág” Lakossági Fórum
11,30-12,00 óra: „Palacsinta király” választás
11,30-órától:
Tréfás ügyességi versenyek
12,00 óra:
Főzőverseny zsűrizése
13,00 órától:
Gyöngyfűzés és kézműves
foglalkozások
13,00-15,00 óra: Sasíjászok – Honfoglalás kori
bemutató
13,30 óra:
Főzőverseny eredmény hirdetése
14,00-18,00 óra: Zenés táncos bemutatók a
szabadtéri színpadon
- Maros néptánc együttes bemutatója
- Pinokkió tánccsoport – helyi iskolások fellépése
- Helyi „Barbi” ifjúsági táncegyüttes - bemutatója
- A „ Pöttöm srác”- helyi iskolások fellépése
( 16,00 óra: Helyi zivatar, felhőszakadás)
18,00-20,00 óra: Ifjúsági utcabál
Zene: Suhajda Zsolt, Miklós Tamás, Beke János
20,00 órától:
BÁL az EKKE szervezésében
Zene: Tóth Zoltán és együttese

Folytatás az 5. oldalon

Június 17-én, a Makói Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Logopédiai
Intézet
tanévzáró
iskolai
ünnepélyén, vettek részt a királyhegyesi
gyerekek. A 30 felsős tanuló, már mint a
makói iskola diákjai, s a 24 alsósunk, mint a
királyhegyesi tagintézmény meghívottjai.

Óvodai ballagás
Május 31-én, a helyben működő tagóvodánk
nagycsoportosai búcsúztak az óvó néniktől,
kispajtásoktól, az óvodai élettől, mert hát
szeptembertől várja őket az iskolapad. Az
elköszönő óvodások: Kádár Péter, Keresztúri
Norbert, Jelenovits Dorka, Kiss Gabriella,
Perneki Tünde.
Köszönet Katika néninek, Gittike néninek,
Erzsike néninek áldozatos munkájukért!
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A Képviselő-testületi ülésekről jelentjük:
Március 27.-i képviselő-testületi ülés fő témája: Beszámoló a 2007.évi költségvetés
végrehajtásáról. Községünk közigazgatási területén tevékenykedő vadásztársaságok
tájékoztatója.
Április 16.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésének fő témái: pályázatok benyújtása
Március 27.-i képviselő-testületi ülés napirendi
pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató az elmúlt hónap
eseményeiről.
Előadó: Horváth Lajos polgármester
.2./ Beszámoló a 2007.évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Királyhegyes Község Önkormányzata rendeletben
határozza meg a 2007.évi költségvetési gazdálkodásról
szóló beszámolót, zárszámadást.
Az Önkormányzat a 2007.évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 142.803.000,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 144.475.000,- Ft-ban állapítja meg.
A 2007. évi ténylegesen felhasznált létszámkeret 19 fő.
Költségvetési kiadások részletezése:
* Működési kiadások összesen:
138.636000 Ft
ebből:
- személyi jellegű :
47.893.000 Ft
- munkaadókat terh. járulékok: 14.761.000 Ft
- dologi jellegű kiadások:
19.249.000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
19.056.000 Ft
- működési célú pénze. átadás:
36.682.000 Ft
* Felhalmozási kiadások összesen: 4.259.000 Ft
ebből:
- beruházások:
1.827.000 Ft
- felújítások:
1.932.000 Ft
- egyéb felhalmozás:
200.000 Ft
2007. évi pénzmaradvány: 1.751.000 Ft

Április 16.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi
pontjai:
1./ Pályázat benyújtása a körjegyzőség tárgyi feltételeinek
javítására
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Benákné Bárdi Ilona körjegyző asszony
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
18/2008.(III.28.)ÖTM rendeletében a körjegyzőségek tárgyi
feltételeinek javításával kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásra
vonatkozóan pályázatot írt ki. A pályázati felhívás lehetőséget nyújt a
település hivatali épületének felújítására, korszerűsítésére, belső
átalakítására. Királyhegyes Községi Önkormányzat 16.667.000 Ft
támogatásra nyújtott be pályázatot, amelyhez szükséges önerő
1.667.000 Ft.
A pályázat elbírálásának ideje: 2008.június 25.
2./ Pályázat benyújtása a kistelepülési iskolák tárgyi
feltételeinek javítására
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Benákné Bárdi Ilona körjegyző asszony
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
18/2008.(III.28.)ÖTM rendeletében a kistelepülési iskolák tárgyi
feltételeinek javításával kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásra
vonatkozóan pályázatot írt ki. A pályázati felhívás lehetőséget nyújt a
települési iskola épületének felújítására, korszerűsítésére, belső
átalakítására. Királyhegyes Községi Önkormányzat 22.223.000 Ft
támogatásra nyújtott be pályázatot, amelyhez szükséges önerő
2.223.000 Ft.
A pályázat elbírálásának ideje: 2008. június 25.
3./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása
Tájékoztató a lakáscélú támogatásról:
Horváth Lajos polgármester
3./
A Királyhegyes
község Önkormányzat
közigazgatási területén
Királyhegyes
Községi
Képviselő-testületeElőadó:
…./2008(I.31.)ÖR.
rendelete a lakáscélú
A 2008. évi költségvetés módosítására a fent nevezett pályázatok
tevékenykedő vadásztársaságok tájékoztatója
önkormányzati támogatásokról
önerő biztosítása céljából került sor.
Előadók: az érintett vadásztársaságok elnökei
1.§
* Marosmenti Vadásztársaság – Makó . Teleki L. u. 7.
23.-i
képviselő-testületi
ülés napirendi
(1) Királyhegyes
aÁprilis
feltételek
fennállása
esetén támogatást
adhat az pontjai:
arra
Tel.: 62 /Községi
212-025önkormányzat
Elnök: KardosKépviselő-testülete
Mihály
1./
Polgármesteri
tájékoztató
az
elmúlt
hónap
eseményeiről.
rászoruló
részére
lakóingatlan
* Csanádpalotai Vadásztársaság – Cs.palota- Rózsa u. 41.
Előadó: Horváth Lajos polgármester
a) építésére
Elnök: Mélykúti Tibor
.2./ Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
b)* Királyhegyesi
vásárlására,
Földtulajdonosi Vadásztársaság
Előadó: Barkó József r.hdgy.
c) felújításhoz, korszerűsítéséhez:
Elnök: Droppa Kálmán
az Apátfalvi Rendőrőrs parancsnok
fűtés
korszerűsítésére,
* Pitvarosi Vadásztársaság Elnök: Szabó Mihály
Meghívottak: a Makó Városi Rendőrkapitány
- komfortfokozat növelésére,
Szásztetőszerkezet
József
felújításra, amely
biztosítja aolyan
lakás módon
megfelelő lakhatóságát (pl: falszerkezetmegbízottja:
megerősítése,
Céljuk: A -környezetünkben
a vadállománnyal
A
helyi
Polgárőr
szervezet
vezetője:
Csikota
Antal
gazdálkodni, hogy felújítása)
a természetes élőhelyet megőrizzék, a vadonélő
A
Rendőrparancsnok
beszámolójában
elmondta,
hogy
a Királyhegyes
(2) A kérelmek
a tárgyév
november
nyújthatókésbe,
állatok
számára életteret
teremtve,
mindezt30-ig
a mezőgazdaság
a a képviselő-testület a döntését az év utolsó testületi ülésén
Községi
Önkormányzat
vezetéseülésen
által megfogalmazott,
helyben lakó
hozza
meg.
Különösen
méltányolható
esetben
a
kérelem
a
benyújtást
követő
testületi
elbírálható.
természetvédelem érdekeivel összehangoltan végezni.
rendőrre
vonatkozó
igényt
teljesíteniük
ez
ideig
nem
sikerült
és ígéretet
(3)
Különösen
méltányolható
esetek:
A terület
jellemzően
apróvadas terület,
közepes adottságokkal a
sem
tud
adni
erre
vonatkozólag.
A
helyi
körzeti
megbízott
továbbra
is
kérelmező
3 vagy
többAz
kiskorú
gyermekeket
fácán, mezeia) nyúl,
őz populáció
számára.
ártéri részeken
váltó nevel,
Szekeres
Mihály
r.zászlós.
Királyhegyes
közbiztonsági
helyzete
nem
b) viselőfordul
major miatt
válik szükségessé
lakóingatlan vásárlás, felújítás, korszerűsítés.
vadként gyakran
a vaddisznó,
gím és a dámszarvas.
romlott a korábbi évekhez viszonyítva. A jelenlegi helyzet elérésében,
Jelentős a róka és a szarka, szajkó állomány melyek számának
fenntartásában egyre nagyobb segítséget nyújtanak a királyhegyesi
kordában tartása az apróvad gazdálkodás alapfeltétele. A terület
polgárok, valamint polgárőrök, akiktől gyakran kapunk jelzéseket. A
meghatározó részén intenzív mezőgazdálkodás folyik, az erdősültség
községben elsősorban a kisebb értékű vagyon elleni bűncselekmények
5% alatt van.
fordulnak elő alkalomszerűen. A bűncselekményekhez hasonlóan
A vadásztársaságok együttműködésüket ajánlják fel az
viszonylag alacsony a tulajdon elleni szabálysértések száma is.
önkormányzatokkal a földtulajdonosok bevonásával a mezei
Azonban a téli időszakban még mindig rendszeresen kísérelnek meg
lopások megelőzése érdekében szolgáló tevékenységüket.
fát lopni az erdőből, facsoportokból. Igen gyakori, hogy családi
4./ Előterjesztések
konfliktusok vagy szomszédi viták megoldására kérnek segítséget a
5./ Interpellációk
lakosok, amely komoly felkészültséget kíván az intézkedő rendőröktől.
2
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3./ A csanádpalotai Alapszolgáltatási Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évi munkájáról szóló
beszámoló megvitatása
Előadó: Rizsányi Róbertné intézményvezető
Az intézmény székhelye, telefonszáma: :
6913 Csanádpalota, Kálmány u. 9.
62/264-120
* Családsegítő Központ 2007. évi forgalma
községünkben összesen 208 esetet jelentett, ebből
hivatalos 27.
A 2007-es évben az alapproblémák típusa elsősorban anyagi,
megélhetéssel összefüggő probléma, munkanélkülivé válás problémái,
csökkenő életszínvonal. Leggyakrabban az ügyintézéssel és az
információkéréssel keresték meg a központ munkatársait.
* Gyermekjóléti Szolgálatunk 2007. évi forgalma
községünkben 164 eset volt, ebből hivatalos 32.
A Szolgálat a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlődésének családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, elsősorban
megelőző, preventív céllal.
Fontos feladatuk a felkutatás, felderítés, ami kizárólag széles körű
jelzőrendszer kiépítésével, működésének fenntartásával oldható meg.
Ennek keretében figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek
életkörülményeit, szociális helyzetét.
4./ Előterjesztések
5./ Interpellációk
A Képviselő-testület ezen az ülésen döntött arról, hogy az idén
Falunap helyett, egy programokban kibővített Gyermek és Ifjúsági
Napot rendez, elsősorban a helyi lakosok kedvtelésére.

w.
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Június 26.-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató az elmúlt hónap
eseményeiről.
Előadó: Horváth Lajos polgármester
.2./ Beszámoló a tagintézményként működő Általános
Iskola és Napközi otthonos Óvoda 2007-2008-as
tanévi tevékenységéről
Előadó:Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető
Stranszky Jánosné tagintézmény vezető
Iskola:
Ettől a tanévtől kezdve a Makói Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet
Királyhegyesi Tagintézményeként működik, 1-4 osztállyal.
Az intézmény igazgatója: Almási Pál
Főállású pedagógusok:
Pflaumné Rácz Zsuzsanna, tanító /osztályfőnök,magyar 1-2,
technika, rajz, ének 1-4., napközi/
Hajdu Szilárd tanító /környezet 1-4. testnevelés 1-4., napközi /
Kádárné Kovács Edit tanító, tagint.vez. /magyar 3-4./
A helyi önkormányzattól kirendeléssel félállásban dolgozik
Englerné Búvár Terézia /1-4. matem./
A Kertvárosi Tagintézményből óraadóként heti két órában
angol nyelvet tanított: Török Edit
A 24 alsó tagozatos tanuló megoszlása:
1. osztályos korcsoport: 9 fő ( 5 lány és 4 fiú)
2. osztályos korcsoport 4 fő (4 lány)
3. osztályos korcsoport 7 fő (4 lány és 3 fiú)
4. osztályos korcsoport 4 fő (4 lány)
A nevelőtestület minden lehetőséget megragadott a gyermekek
megfelelő képzéséhez, hogy a majdani iskolaváltás ne okozzon
számukra akkora problémát.
Óvoda:
Ettől a tanévtől kezdve a csanádpalotai Napsugár Óvoda
és Bölcsöde Királyhegyesi Tagintézményeként működik,
egy összevont csoportként.
Az intézmény vezetője: Halász Ferencné
Főállású pedagógusok:
Stranszky Jánosné óvónő, tagintézményvezető
Szabó Lászlóné óvónő
Suhajda Mihályné dajka
Gyermeklétszám 2008. május 31-én: 23 fő, megoszlásuk:
Kiscsoportos korú gyermek: 11 fő
Középsőcsoportos korú gyermek: 7 fő
Nagycsoportos korú, iskolába menő gyermek: 5 fő.
3./ Beszámoló a Közösségi Színtér
2007.09.01-2008.07.30-a között eltelt időszak
tevékenységéről
előadó: Englerné Búvár Terézia a közösségi színtér
vezetője
2007. szeptember 01-től a Művelődési Ház és Könyvtár nem önálló
intézményként, hanem mint az önkormányzat Közösségi
Színtereként működik tovább. A változások ellenére az eddigi
értékek megóvására, kialakult hagyományok továbbmentésére
fektettük a fő hangsúlyt.. A fiataloknak heti 3 alkalommal teleklub működik, amit őszre , ha sikerül megfelelő felügyeletet
biztosítani, ifjúsági klub indításával fogunk bővíteni.
4./ Kérdések, interpellációk

Május 29.-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató az elmúlt hónap eseményeiről.
Előadó: Horváth Lajos polgármester
.2./ Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről
Előadó:Szabó Nacsa Andrea falugazdász
2008. február 1-től Szabó Nacsa Andrea látja el Királyhegyes
község falugazdászi teendőit .Az állandó ügyfélfogadási ideje
csütörtökönként délután van. Leginkább őstermelői igazolványok
érvényesítésével keresik meg a gazdák, az idén 46 esetben. 6 gázolaj
támogatási ügye, 3 főnek pedig terület alapú támogatási kérelmet
intézett, illetve egy főnek módosította. Az idén az APEH járulék
fizetési egyeztetést kér a gazdáktól , azonban ennek részleteiről később
tud adni felvilágosítást. 2009-től rendszerre térnek át, a kiegészítő
nemzeti támogatást a 2006 évi bázis alapján kapják meg a gazdák,
ez uniós elvárás. Valójában majd a gyakorlatban hogyan fog működni,
ennek részleteiről is későbbiekben tud információkkal szolgálni.
3./ Előterjesztések
Határozatok születtek:
- Királyhegyes Község Önkormányzat képviselő-testületének
2008.évi munkatervének módosításáról.
- Makó és térsége Szúnyoggyérítési Társulása megszüntetéséről.
- Makó Város rendezési tervének és építési szabálytervének
módosításáról.
4./ Kérdések, interpellációk
5./ Egyebek
A 2008. június 7-én megrendezésre kerülő Gyermek és Ifjúsági Nap
programjainak, lebonyolításának megvitatása, elfogadása.

Április 23.-i képviselő-testületi ülés fő témája: Beszámoló községünk közrend és közbiztonsági helyzetéről, A csanádpalotai
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évi munkájáról szóló beszámoló megvitatása.
Május 29.-i képviselő-testületi ülésének fő témája: Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről
Június 26-i képviselő-testületi ülés fő témája: Beszámoló a tagintézményként működő Általános Iskola és Napközi otthonos
Óvoda 2007-2008-as tanévi tevékenységéről, Beszámoló a Közösségi Színtér tevékenységéről
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Ingyenes étkeztetés 24
gyermeknek a nyári szünetben
A szociális nyári gyermekétkeztetés címén igénybe
vehető állami támogatásra nyújtott be kérelmet
Királyhegyes Község Önkormányzata.
A polgármesteri hivatal, a gyermekjóléti szolgálat
közreműködésével mérte fel a településen rászoruló
gyermekek körét, s ezt követően 2008. május 30.
napjáig továbbította az illetékes minisztériumba. A
települési önkormányzat által nyári étkeztetés
céljára igénybe vehető elvi keretösszeg a rendelet
szerint, a pótlékra jogosult gyermekek 2007. július,
valamint
2007.
november
havi
együttes
létszámadataiból számított átlag 23 %-át alapul véve
került
meghatározásra.
A
települési
önkormányzatoknak csak ezen keretösszegen belül
van lehetőségük megtervezni, megszervezni a nyári
étkeztetést. Az egyes települési önkormányzatokat
megillető előirányzat összegét – a megyei
keretösszeg, illetve a települési önkormányzatok
igényei alapján – a Szociális és Gyámhivatal,
valamint Területi Kirendeltségei állapították meg.
Ennek értelmében, a szociális rászorultságot, illetve
a kiírás szerinti feltételeket szem előtt tartva
községünkben 24 gyermeknek ítélte meg a
támogatást, amely hat héten keresztül biztosít meleg
élelmet e kedvezményezetteknek. Azon óvodáskorú
gyermekeket, akik alapellátásként ingyen vehetik
igénybe az intézményi étkeztetést (15 fő) a 24 fő
nem tartalmazza.

Gyermek és Ifjúsági Nap –
2008. június 7. - Királyhegyes Aszfaltrajz versennyel kezdődött a gyermekeknek
ez a programokban gazdag nap. A benevezett 14
tanuló közül Jelenovits Éva 4. osztályos tanuló érte
el az első helyezést. Az igényes kis rajzok egésznap
megtekinthetők voltak az iskola udvarán.

Nagy sikert aratott a rodeó-bika, ami leginkább a
fiúk körében volt népszerű. Úgy látszik ezt a műfajt
még gyakorolni kell, mert legtöbbször a „bika”
győzött. A Rodeó bajnokot megillető kupát Beke
Ákos vihette haza.

Községünkben egyéb szociális
támogatások:
-

Rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban 88 gyermek részesül.
Rendszeres szociális segélyt 34 fő kap.
Lakásfenntartási támogatásban 30
háztartás részesül.
Időskorúak járadékát 4 fő kap.
Ápolási díjban 1 fő részesül.
Házi segítségnyújtásra 8 fő tart igényt.

Viharkár a Hivatal épületében:
2008. április11-én orkán szerű vihar söpört végig a
község területén. Az erős szél a főtéren több fát is
kidöntött, s megrongálta a Polgármesteri Hivatal
valamint a Piactér tetőszerkezetét. Az éjszakai
mentésben a polgármester mellett több helyi
önkéntes is részt vett, akiknek önzetlen
segítőkészséget ezúton köszöni meg a helyi
önkormányzat vezetősége. A Hivatal az illetékes
Biztosító társasághoz kárigénylést nyújtott be,
amiből helyreállították a megrongálódott részeket.

A kisebb gyermekeknek volt igazán nagy meglepetés
a játszótéren felállított két óriás gumivár. Öröm
volt nézni a sok önfeledten játszó gyermekhadat,
amint elfoglalja a mesevárakat.

Királyhegyes Községi Önkormányzat eladásra
hirdeti meg, Királyhegyes, Jókai u. 27. sz. alatti
ingatlanát (volt orvosi szolgálati lakás)
Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatalban.
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Palacsinta hegyek tornyosultak az asztalokon,
aminek illata gyermeket, felnőttet odacsalogatott.
Ki lesz a „Palacsinta Király”? Épen ez dől el a
képen látható pillanatokban.

A helyi iskolások, ifjúsági tánccsoportok és a makói
Maros néptánc együttes műsora szórakoztatták a
közönséget délután a szabadtéri színpadon.
A nap végén óriási sikere volt a tánczenekarunknak az
iskolaudvarán rögtönzött műsoruknak. Tagjai: Miklós
Tamás, Suhajda Zsolt, Beke János.

Sasíjászok lőnek célba a művelődési ház udvarán.
Honfoglaláskori
jelmezükkel,
bemutatójukkal
színesítették a nap eseményeit.

A kispályás focimérkőzések már 9,00 órakor
elkezdődtek. A helyi focicsapatunkon kívül még
hat, a környező településekről érkező csapat vett
részt a versenyen. A kupát a magyarcsanádi
„Fakanalak” foci csapat nyerte meg, a mieink 3.
helyezést értek el. Gratulálunk!
Délután kézműves foglalkozásokkal tölthették az
érdeklődő gyermekek idejüket. Gyöngyfűzés,
gipszöntés, képfestés, termésdíszek készítése
közül választhattak tanulóink.
Sajnos a hirtelen jött vihar és felhőszakadás az
idén is megzavarta ezt a tevékenységet.

A rendezvény programjai ingyenesek voltak, a teljes
költséget a királyhegyesi Önkormányzat állta.

5

Köszönetet mondunk tevékeny munkájukért:
Horváth Lajos polgármesternek, Benákné Bárdi Ilona
körjegyzőasszonynak, Katona István alpolgármester úrnak,
Miklós Imre képviselő úrnak, Horváth Lajosné képviselő
asszonynak, Kádárné Kovács Edit tagintézmény
vezetőnek, Pflaumné Rácz Zsuzsanna tanítónőnek, Hajdu
Szilárd tanító úrnak, feleségének Hajdu Ildikónak.
Mátóné Farkas Karolinának, Jelenovits Katalinnak,
Tamasi Évának, Marjainé Ménesi Évának, Szirbik
Sándornénak, Fónádné Varga Gizellának, Beke
Józsefnénak, Suhajda Mihálynénak, Ács Mihálynak,
Kovács Zoltánnak, Görbéné Ménesi Máriának, Nagy
Istvánnak
Támogatóinknak: Daróczi Gábornénak, Antal Ferencnek
Kiss Gyulánénak, Lakatos Lajoséknak
A csanádpalotai palacsintasütő csapatnak,
Gyenes
Csaba vezetőnek, akik több mint ezer db palacsintát
sütöttek ezen a napon.
Ifjúsági önkénteseinknek: Suhajda Nikolettnek, Beke
Anikónak, Perneki Ildikónak, Nagy Szandinak , Kozma
Benjaminnak, Kovács Zoltánnak,
A helyi sportegyesület tagjainak, és minden résztvevőnek,
aki felhívásunkra bekapcsolódott a nap programjaiba.
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Költészetnapi
szavalóverseny

Június 7.-én, este 20,00
órai kezdettel nagysikerű
báli mulatságra került sor a
helyi művelődési házban.
A bálat az „Együtt
Közösen Királyhegyesért
Egyesület”
szervezte,
Horváth Lajosné elnök
vezetésével.
A rendezvényen közel százan vettek részt, ahol az
igazán jó hangulatot Tóth Zoltán királyhegyesi
zenész és társai garantálták. Az együttes további
tagjai: Kardos Zoltán, Hadobás Tamás, Túri Tamás
és Szabó Miklós.

Szavaló versenyünket 2008. április 11-én rendeztük meg
iskolánkban, a Költészet napja előtt tisztelegve, melyen
nem csak az iskolások, hanem az óvodások is szép
számmal képviseltették magukat. A gyermekek
hozzáállása nagyon megnyerő volt, hiszen nagyon
színvonalasra sikeredett a versek előadása, s ezt
legjobban az bizonyítja, hogy a zsűrinek igen hosszú idő
kellett ahhoz, hogy eredményt tudjon hirdetni. Az
eredmények a következők lettek:
ovisok:

Dalköri hírek
Da
A Hegyesi Dalkör az idén tavasszal három vidéki

meghívásnak is eleget tett. Az első meghívás március 29.ére Apátfalvára szólt, ahol 14 fellépő együttes között
szerepeltek a mieink. Dalcsokruk dunántúli és délalföldi
népdalok összeállításából készült, amit Váli Jánosné
dalkörvezető válogatott össze nagyon igényesen és aminek
előadásáról több szakember is elismeréssel szólt.
A következő fellépés Makó- Rákos Nyugdíjas
Klubjának felkérése valósult meg. Dalkörünknek meleg
fogadtatásban volt részük március 31-én a rákosi nyugdíjas
klub udvarán. Sok régi ismerőssel találkoztak és szereztek
örömet előadásukkal. Műsorukat Baka Andris bácsi
nagyon kifejező és szép tiszta előadásában a „Tulipános
udvaromban szépen muzsikálnak ..” kezdetű nótával
kezdték, majd a dunántúli népdalcsokorral folytatták.
Kerekes Imre bácsi szólója egy vidám „ Öreg ember
nótájáról” szólt, kicsit irónikus humorral. Ezután, „Julcsa,
ha kimegyen a piacra” kezdetű dallal aratott nagy sikert. A
dalkör az „Elment Lidi néni a vásárra” kezdetű
nótacsokorral hálálta meg a szívélyes fogadtatást. Ezután
közösen elénekelték a nyugdíjas indulót, majd egy is
beszélgetésre, vendéglátásra került sor. Őszinte jó érzéssel
köszöntek el meghívóiktól.
Május 24-én, szombaton Mindszenten, az „Alkony
népdalkör” rendezett nagyszabású népzenei találkozót,
ahol Királyhegyes is képviselve volt. Ezen a vidéken még
nem járt együttesünk, így kissé ismeretlenül indult útnak a
hat személygépkocsiból álló alakulat. A fogadtatás és a
szereplés azonban eloszlatott minden aggodalmat, és
feledhetetlen élményt szerzett mind a vendéglátóknak,
mind az együttesünk tagjainak. A jól összeállított és
előadott dalcsokor nem kis elismerést váltott ki a
házigazdákból, így büszkék lehetünk arra, hogy
színvonalas teljesítményükkel községünk jó hírét keltették.
Ugyancsak meglepetést szerzett Jelenovits Katalin dalköri
társunk szóló énekével, akinek kiváló tolmácsolásában egy
mindszenti dallal köszönte meg együttesünk a
vendéglátást. Köszönet és hála közösségi munkájukért!

1. Szegi Marcell

2. Jelenovits Dorka

3. Perneki Tünde

különdíjas: Szegi Lóránd

iskolások:

1. Beleznai Bernadett

2. Marjai Anett

3. Filipkó Napsugár

3. Mátó Emese

Különdíjasok: Kádár Gabriella Kata
Gratulálunk!
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Nagycsaládi találkozó
A családra jellemző, hogy miközben része a szélesebb közösségnek, megkülönbözteti magát (tagjait) a
külvilágtól, tagjait védi és táplálja, gondoskodik annak testi-lelki kényelméről, szellemi fejlődéséről
biztonságot nyújtva számukra. Itt alakulnak ki az alapvető érzelmek és a nagyon fontos kötődés
képessége. De egyben színtere is a családon kívüli életben szükséges ismeretek elsajátításának, a
konfliktus megoldási, megbirkózási, kommunikációs és más készségek kifejlesztésének. Sajnos
manapság a tágabb értelemben vett nagycsalád egyre inkább szétesőfélben van. Tagjai már
elszigeteltebben élnek, nem alakulnak ki hagyományaik, egymáshoz való kötődésük. Ezt látva és
felismerve szervezte meg a Sarró család idősebb generációjának tagjai a 2008. május 2-án, a helyi
művelődési házban az „Első Sarró Találkozót”.
Reméljük lesznek követői ennek a nagyszerű kezdeményezésnek.

2008. május 2-án az első Sarró találkozó a mi kis falunkban
„Bár merre visz sorsom útja, haza vágyom kis falumba”
„Ez a föld az enyém, itt élt az apám, Itt tanított nótaszóra
földműves emberek gyökereiből, hová, mivé fejlődött
édes jó anyám” . Ezeket ismételte elérzékenyülve, a volt a
családfánk. Mire alakult, fejlődött az utódok sorsa, s mi
falumbeli iskolatársam 2004. november 27-én a
büszke nagymamák/papák elszorult szívvel néztük táncos,
királyhegyesi
Elszármazottak
Nagytalálkozóra
zenész vagy más műfajban jeleskedő unokáink kis
hazahívottak
egyike
a
120
főből.
Ennek
kapcsán
született
műsorát,
akiknek
útjai kikövezéséhez
Családjaink bemutatásával, a véget nem érő emlékek felidézésével
telt el
az oly rövidnek
tűnő idő. még mi is szeretnénk
meg a gondolat, hogy így szervezve lehetne egy Sarró
egy kicsit hozzájárulni. Megjelent testvéreink között volt
találkozót is rendezni. Falunapokon tovább terveztük Sarró
asztalos, kőműves, rendőr, könyvelő, technikus,
Ferenc és Sarró Mihály unokatestvérekkel, tegyünk érte
vámkezelő, gépszerelő, mezőgazdasági vállalkozó, tanár,
közösen.
pénzügyielőadó,cukGyökereink,100 évre
rász, szakács, venvisszamenőleg hat
déglátó,vegyészmércsaládból,
akkor
nök ,pszichológus,
még 37 főből eredt.
patológus, logisztiÜk- ,déd- ,nagyszükai mérnök, kémiai
lők és szüleink leszakasszisztens, észármazottjai, négy
rettségizett, egyetegenerációt ölelnek
mista, ruhatervezőfel. Szüleinknek 50
varró, akik szépen
unokát, 70 déd-,16
megállták helyüket
ükunokát számlálnáaz életben és példát
nak ma meg. Azonmutatnak fiataljainkban a szép számú
nak. Bízunk abban,
családból negyven
hogy bennük
is
főre
már
csak
felkeltettük az összeemlékezni tudunk.
tartozás érzésének
105 felnőtt és 20 kis
szükségességét, s reapróság jelent meg a
méljük a legközeleb„Sarróságunkat”öszbi Sarró találkozóra
szetartó megindító,
már mi kapunk
emlékezetes napra.
meghívást tőlük.
A család
egyik
legfiatalabb tagja,
Köszönet Horváth
anyák napi verssel
Lajos polgármester
köszöntötte a három
úrnak, hogy helyet
legidősebb családtaadott
rendezvégunkat. Családjaink
nyünknek és hogy
bemutatásával, a véelfogadta meghíváget nem érő emlékek
sunkat!
felidézésével telt el a
rövidnek tűnő idő.
Ez alkalommal tudSuhajda Mihályné
hattuk meg, hogy a
Sarró Ilona
dohánytermesztő,
7

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

Tskolai hírek

Beleznai
Bernadet

Jelenovits
Éva

2008.
június
13-án
ünnepélyes keretek között
búcsúztatták
el
pedagógusaik és diáktársaik a 4 negyedik osztályos tanulót. Jövőre már
Makón folytatják tanulmányaikat. További terveikhez
sok
sikert,
kitartást és boldog életet
kívánunk. Reméljük soha
sem felejtik el honnan
indult útjuk, s mindig
büszkék lesznek rá!
(mert mi azok vagyunk
rájuk)

w.

A házi orvosi szolgálat közleménye:
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Busáné
Dr Dobó Magdolna házi orvos 2008. július 21-augusztus
01-ig közötti időszakban nem rendel. A helyettesítése
valószínű megváltoztatja a szokásos rendelési időt, ezért
kérjük figyeljék a kiírásokat.

Vízi
Katalin

Programok a nyári szünetre
Unatkozó fiataljainknak ajánljuk a
következő programokat
2008 július 01-től augusztus 15-ig

Július 1.
Július 8.
Július 15.
Július 22.
Július 29.
Auguszt. 5.
Auguszt. 12.

Nagy
Emese

Szeretettel köszöntjük és sikerekben
gazdag életet kívánunk a Makón ballagó
királyhegyesi 8. osztályos diákjainknak
is:
Suhajda Nikolettnek , Beke Anikónak,
Miklós Ádámnak,
Albert Gábornak,
Filipkó Dávidnak,
Molnár Anikónak,
Suhajda Máténak

Művészeti foglalkozások
(képzőművészet, tánc)
ezen időpontokban
de.: 8,00-11,00 óráig és
du.: 14,00-16,00 óráig

Tervezett kirándulások:
Július 3. – Szeged, Anna fürdő
Július 10.- Budapest - vonattal Július 17.- Kerékpár túra a környező településekre
Július 24.- Szeged, Játszótér
Július 31. – Kerékpár túra a Maros partra
Auguszt.7.- Makó
Auguszt.14.- Szeged - Plaza

www.kiralyhegyesisuli.mlap.hu

A kirándulásokra az azt megelőző nap 16,00 óráig lehet
jelentkezni a művelődési házban vagy a 06306263763as telefonszámon. A költségeket az útiköltség és a
belépőjegyek (diákigazolványok szükségesek) összege
teszi ki. Egésznapi élelmet hozz magaddal!

Ezen az internetes web oldalon található a
királyhegyesi tagiskoláról minden fontos
információ, kérjük kövessék nyomon
oldalainkat!

Kedves gyerekek! Használjátok rendeltetés szerűen a felújított foci és kosárlabda pályát, saját
érdeketekben vigyázzátok és óvjátok azt!

Fő menü pontjai:
Hírek, információk
Iskola története
Házirend
Pedagógusok
Tanulóink
Órarendek
Versenyeredmények
Képtár
Elérhetőségek

Kellemes nyári szünetet, hasznos időtöltést,
igazi jó

VAKÁCIÓT kívánunk!

Önkormányzati Közlemény:

A Polgármesteri Hivatal 2008. július 1-én zárva tart.
A Falugazdász július 17-i, és július 24-i fogadó órája
szabadság miatt elmarad.

Az internetes honlapot Hajdu Szilárd tanító úr
készítette.

Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
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Óvodai hírek
…..
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Nyugdíjasokról
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Ifjúsági programok a nyári szünetre
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Hírek, információk a környékbeli
telepüpésekről

Térségi WEB oldal
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