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Új játszótér épült községünkben
„A játszótérnek annak a helynek kell lennie, ahol a gyerekek felszabadultan és lehetőség szerint
korlátozás nélkül játszhatnak, kipróbálhatják magukat és mindehhez a felnőtteknek a
biztonságos játszóeszközöket, játszótereket kell hozzáadniuk.”
. A 2004. január 1-től hatályba lépő GKM-rendelet az
európai uniós szabványoknak megfelelően szabályozza a
játszótéri eszközök követelményeit. A rendelet
értelmében legkésőbb, 2008 végéig ki kell cserélni azon
eszközöket, amelyek nem felelnek meg a biztonsági
előírásoknak.
Községünk
önkormányzati
hivatala
többszöri
próbálkozás után, az idén sikeres pályázati elbírálást
kapott és így nálunk is megvalósulhatott az új, korszerű,
és esztétikus játszótér kialakítása. A 3 millió Ft-os
beruházást a polgármester irányításával október elején
kezdték meg és a hónap végén már örömmel vehették

A község főterére telepített játszótér főbb elemei a
mászóvár, csúszdával, hintával, függeszkedővel. A
nagyobb gyerekek körében a legnépszerűbb a
„pókháló” mászóka, az apróságoknak pedig a rugós
játékok, a lovacska, a kis autó és a libikóka aratott
nagy sikert. A játszótéri eszközök sok olyan mozgásra
adnak lehetőséget a gyermekek számára, melyet otthon
nem
egyszerű
megteremteni.
Hozzájárul
az
egyensúlyérzékük fejlődéséhez, de izomerősítés és
erőnlét szempontjából is nagyon hasznosak és egyben
közösség építő szerepe sem elhanyagolható. További
térrendezés folyamatban van.

Kedves Gyerekek!
A játszóteret Nektek építettük..
Igyekeztünk úgy kialakítani, hogy
megtaláljátok a számotokra
legérdekesebb és különlegesebb
szabadidős elfoglaltságot.
Vannak felnőttek akiknek az a
véleményük, hogy úgy sem becsülitek
meg és hamarosan csak a rongálás
tárgya lesz ez a szép tér.
Én nagyon bízom abban, hogy
rácáfoltok ezekre a véleményekre, és
kellő felelőséggel használjátok azt.
Horváth Lajos polgármester

A Képviselő-testületi ülésekről jelentjük:
2008. szeptember 11 képviselő-testületi ülés fő témája: Jelentés Királyhegyes
Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Október 30.-i Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról
( A tájékoztató minden adónem esetében a III. negyedéves zárási összesítő adatai)
A költségvetés tervezése során 2.000.000,-Ft összeggel
számoltunk. A zárási összesítő adatai szerint ez év
szeptember 30. napjáig 1.775.600,-Ft összeget fizettek be az
adózók, ami 78,5%-os teljesítést jelent.

Szeptember 11-i képviselő-testületi ülés
napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató az elmúlt hónap
eseményeiről.
Előadó: Horváth Lajos polgármester
.2./Jelentés
Királyhegyes
Község
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról
Előadó: Horváth Lajos polgármester
A képviselő-testület a Királyhegyesi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008.(I.31.)ÖR. rendeletével jóváhagyott
2008. I. félévi költségvetés végrehajtását
83.819,- eFt, Bevétellel,
77.404,- eFt, Kiadással elfogadta.
3./ Előterjesztések:
Közoktatási Intézmények összevonása miatt
Csanádpalotával kötött óvodára vonatkozó
intézményfenntartói társulás módosítá.sa.
Előadó:Benákné Bárdi Ilona körjegyző asszony
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatási intézmények többcélú közös
igazgatású intézménnyé történő összevonásáról döntött.
Az intézmény neve a továbbiakban: Dér István Általános
Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény.
Az átszervezéssel érintett intézmények közül a
csanádpalotai székhelyű Dér István Általános Iskola és a
Napsugár Óvoda és Bölcsőde, valamint a királyhegyesi
székhelyű tagintézmény óvoda működtetése Csanádpalota,
Kövegy és Királyhegyes községek önkormányzatai
társulásában történik.
Mindkét társulási megállapodás – iskola és óvoda
működtetésére vonatkozó - úgy rendelkezik, hogy a
fenntartói jogokat – a társulási megállapodásban foglaltak
szerint – Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete gyakorolja, így az átszervezéssel
kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala Csanádpalota
nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik, amelyeket a testület a korábbi
hónapokban már meg is hozott.
4./ Interpellációk

* A helyi iparűzési adó mértéke településünkön az
állandó vállalkozási tevékenységet végzők esetében 2006.
január 1 napjától az adóalap 2%-a.
Iparűzési adó fizetésére kötelezettek azok a vállalkozók, akik
a település közigazgatási területén vállalkozói tevékenységet
folytatnak, és azok a mezőgazdasági őstermelők akik a
600.000,-Ft nettó árbevételt elérték.
Az ideiglenes vállalkozási tevékenységet végzők (piaci és
vásározó kiskereskedelem) napi 1.000.-Ft, továbbá a 30
napot meghaladó építőipari tevékenység, természeti
erőforrások kutatása tevékenységet végzők napi 5.000.- Ft
helyi adó megfizetésére kötelesek.
Az adózók száma 57 fő. A költségvetés tervezésekor
4.000.000,-Ft bevételt terveztünk. A tényleges adókivetés
6.162.131,-Ft, amelyre 5.614.428,-Ft befizetés történt, a
teljesítés 91.1%.
A településünkön iparűzési adót fizető vállalkozások
elsősorban mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A 2007.
évben a korábbiakhoz képest jó évet zárt az ágazat, a
benyújtott adóbevallások alapján a 2008. évben fizetett
iparűzési előlegek kivetésre kerültek. A 2008-as gazdasági év
várhatóan
a
mezőgazdasági
vállalkozók
számára
nagyságrendileg kevesebb bevételt hoz, így a magas ősszegű
előlegek elszámolása után a jövő évben az önkormányzat
részéről visszafizetési kötelezettség állhat elő.
* A gépjárművek után megállapított adó összege
teljes mértékben az önkormányzatot illeti meg. Az adózók
száma 135 fő. A költségvetésben 2.000.000,-Ft bevétellel
számoltunk, a tényleges kivetés összege pedig 2.463.787,-Ft
A teljesítés 1.659.435,-Ft, 67,4%.

Október 30-i képviselő-testületi ülés napirendi
pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek
alakulásáról ( A tájékoztató minden adónem esetében a III.
negyedéves zárási összesítő adatai)
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző
* A magánszemélyek kommunális adóját 396 fő
terhére állapítottuk meg, a bel és külterületen lévő
ingatlanok, adótárgyak után. Az 6000,-Ft/ingatlan adótétel
eredményeképpen az éves kivetés összege 2.263.500,-Ft.
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* Egyéb bevételek
Az önkormányzat adóbevételét képezi még a termőföld
bérbeadásból származó jövedelemadó, amely 241.414,-Ft
bevételt jelentett ebben az évben.
Az adófizetésre előírt határidők – március 15. és szeptember
15.- leteltét követően a be nem fizetett adók hátralékot
képeznek és utánuk késedelmi pótlék kerül előírásra az adózó
részére. Az ebben az évben előírt és nyilvántartott pótlék
380.358.-Ft, amelyből 109.628,-Ft (29%) került befizetésre.
Az idegen bevételek számlán jelenleg hátralékot nem tartunk
nyílván. Az idei év folyamán 5 db szabálysértési megkeresés
érkezett behajtásra, ezek közül 1 jelenleg is folyamatban van,
4 esetben megtörtént befizetés, illetve a letiltás. Jelenleg
145.200,- Ft összegű befizetést tartunk nyilván, amelyből
69.346,-Ft szabálysértési és 75.854,- egyéb (szilárd hulladék).
A hátralékos adózók esetében a fizetési határidő eltelte
után felszólítást bocsátottunk ki. A nagyobb hátralékkal
rendelkezőket írásben tájékoztattuk, hogy a hátraléka meg
nem fizetése esetén a törvény milyen végrehajtási
cselekményt tesz lehetővé az adóhatóság számára.

2008.augusztus
3./ Előterjesztések
* Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói
kistérségben pályázattal kapcsolatos
intézkedések
A 2008. december 20.-i testületi ülésünkön döntöttünk,
hogy a DAOP-3.2.1.-2008-0023 pályázati jelű „Közösségi
közlekedés fejlesztése a Makói kistérségben” című
pályázatban részt veszünk. Ebből valósulhat meg
Királyhegyes főterén a buszforduló.
A pályázatot az irányító hatóság támogatásban részesítette.
A támogatási szerződés megkötésének feltétele egy új
konzorciumi szerződés megkötése, amely részletezi a
településekre jutó támogatás és önerő mértékét.
Királyhegyes településen a beruházás bruttó összege
24.738.059.-Ft, ebből az önerő 2.476.017.-Ft. Az ez év
novemberében fizetendő önerő összege 726.017.-Ft, a
jövő évi rész pedig 1.694.039.-Ft. A tervezési szakaszban
átutalt önerőnk összege pedig 56.224.-Ft volt.
* Királyhegyes Község Önkormányzat 2009.
évi belső ellenőrzési terve
A belső ellenőrzés tevékenységének megszervezése éves
ellenőrzési terv alapján történik a kistérségi társulási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően többcélú
társulás keretében a belső ellenőrzési csoport által.

A kistérségre vonatkozó 2009. évi belső ellenőrzési tervet a
belső ellenőrzési csoport elkészítette és a térségi
önkormányzatoknak megküldte. Az abban foglaltak szerint
a kistérség minden önkormányzatának külön-külön – jóvá
kell hagynia saját belső ellenőrzési tervét.
* Makó Város rendezési tervének módosítása
Dr. Buzás Péter Makó város polgármestere megkereste
önkormányzatunkat, hogy véleményezzük Makó város
rendezési tervének módosítását.
A részünkre megküldött tájékoztatót és térképkivonatokat
az előterjesztés tartalmazza.
A megküldött tájékoztató szerint az ipari park bővítésének
lehetőségét teremti meg a rendezési terv mostani
módosítása.
*
Telekalakítás utáni állapot átvezetése az
általános iskola alapító okiratán
A Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Logopédiai Intézet – amelynek
tagintézményeként működik a helyi iskola - alapító
okiratának módosítása szükséges telekmegosztás miatt.
* Cicil szervezet támogatási kérelme
A Királyhegyesi Népdalkör a helyi önkormányzat képviselőtestületének pályázatot nyújtott be a 2008. november 22-i
térségi dalostalálkozó programjainak megvalósítására.

Lakosság települési korcsoport megoszlása
Községünkben, ha az elmúlt tíz év adatait nézzük
a lakosság létszáma 680 és 690 fő között mozog.
A nagy elvándorlási hullám után úgy tűnik ez az
állapot kezd egyre stabilabbá válni és bízunk
abban, hogy ez a helyzet a továbbiakban sem
változik. Ha végig járjuk az utcákat, egyre
kevesebb elhagyott, romos viszont egyre több
felújított házzal találkozunk. Mindez reményt ad
arra, hogy érdemes tovább építeni, szépíteni
községünket, mert lesz kinek.

A lakosság elöregedési folyamata is megállt. Több
fiatal házaspár is letelepedett községünkben az
elmúlt években és a jelenlegi nagy gazdasági
válság is az olcsóbb ingatlanok keresletét erősíti.

0-18 év
152 fő

korcsoportok
19-60 év
387 fő

60 év felett
147 fő

Egy település lakosainak száma, illetve a lakosság
jellemzői nagy hatással vannak a település
társadalmi életére. A települések jellemző
mutatója a 60 év fölötti, illetve a 18 évesnél
fiatalabb polgárok száma, amely a település aktív,
munkavállalásra
képes
illetve
inaktív
lakosságának arányáról nyújt felvilágosítást.

Településünk lakosainak összlétszáma: 686 fő
A lakosság jelenlegi korcsoport szerinti
megoszlása:
korcsoportok

60 év
0-2 év
3-5 év
6-18 év 19-60 év feletti
29 fő
16 fő
107 fő
387 fő
147 fő
4,23%
2,33% 15,60%
56,41% 21,43%

60 felett

0-18

0-2
0-2

3-5

60 felett

6-18

3-5
6-18
19-60

19-60

Az ábrán jól látszik, hogy a 0-18 éves korú
lakosaink aránya szinte megegyezik a 60 év
felettiek arányával.

60 felett
19-60
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Egészségnap a törődés és gyógyítás jegyében
2008. november 4-én, kedden
Az igénybe vehető szűrések listája
1. Csontsűrűség vizsgálat:
Időpont: 7,30 – 10,00 óráig
Helyszín: a védőnői tanácsadóban.
Részvételi szándékukat kérjük időben jelezzék az
egészségügyi dolgozóknak.!
2. Szív és érrendszeri vizsgálatok
Időpont: 8,00 órától
Helyszín: a rendelőben
· vércukor,
· koleszterin,
· vérnyomás,
· testsúlymérés,
· Helicobacter szűrés
2008. november 14-én, pénteken 15,00 órától :
ortopédiai szűrés
Lúdtalpbetét, gyógycipő, bot stb. felírása, megrendelése
Részvételi szándékukat jelezzék az egészségügyi dolgozóknak.
A nőgyógyászati rákszűrés decemberben várható.
A szűrések szervezői:
Busáné Dr Dobó Magdolna háziorvos
Horváth Lajosné asszisztens

Baba-Mama Klub

2008. október 29-én, szerdán de. 10,00 órai
kezdettel ismét Baba-Mama Klubot tartott Szűcs
Ildikó védőnőnk. A kellemes időtöltés mellett
hasznos információkkal
is gazdagabbak lettek
ezen a napon a gyakorló, vagy még csak leendő
kismamák.
Témák:
· Anyatejes Világnap
· Nem kötelező védőoltások
· A babamasszázs jótékony hatásai –
Csányi Ramóna (előadó)
· Gyógyászati segédeszköz bolt a kismamák
szolgálatában. A Príma Protetika Kft.
Orvoslátogatójának ismertetője.

A sikeres rendezvény 24 fő részvételével zajlott a
művelődési ház klub szobájában. Kiss Gyuláné, Gizike
felajánlásával még babapiskóta és apró sütemény is került
az asztalra. Köszönet érte!
Ezeken az összejöveteleken:
Erősödik a szülő és a gyermek közötti kapcsolat, fejlődik a
gyermek kapcsolatteremtő képessége. A településen élő
kismamák között, a tapasztalat cserén túl jó barátságok is
kialakulnak.
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Október 1-e az Idősek Világnapja
Ez alkalmából szeretettel köszöntjük és jó
egészséget kívánunk községünk minden
időskorú lakosának!
A demográfiai adatok szerint jelenleg a Földön
körülbelül hatszázmillióra tehető az idősek száma, az
elkövetkező
húsz
évben
pedig
számuk
megkétszereződik.
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek
világnapját, azóta minden év október 1-én
megemlékezünk mindazokra, akik egy hosszú élet
munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk
mögött. Nemcsak ezen a napon, hanem mindig meg kell
tenni mindent azért, hogy érezzék, fontos részei az

A gyógyító mórahalmi víz

Nyugdíjas Egyesületünk is megemlékezett erről a jeles
napról, amikor is kis műsorral köszöntötték helyi
iskolásaink a megjelent tagokat. Ezután Tamasi Antal
egyesületi elnök köszöntötte és ajándék csomaggal lepte
meg az egyesület alapító vezetőségének tagjait: Kerekes
Imre bácsit, volt klub vezetőt, Csányi Istvánnét, Bakai
Jánosnét és Búvár Mihályt. Önzetlen közösségi munkájuk
ma is példa értékű utódaik számára.
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött."
(Sütő András)

Jó hangulat a mórahalmi
nyugdíjas kiránduláson

2008. augusztus 28-án, a helyi Nyugdíjas Egyesület
vezetősége a mórahalmi Termál Gyógyfürdőbe szervezett
nagysikerű kirándulást. Királyhegyesről (az egyesület
makói tagjaival kibővítve) 28 fő és Csanádalbertiről 10 fő
nyugdíjas részvételével különbusszal reggel fél 7-kor
indultak s de. 9,00 óra előtt már meg is érkeztek a
fürdőhelyéről híres kisvárosba.
Az autóbusz és a
csoportos belépőkhöz igen kedvezményes áron juthattak,
ami lehetővé tette a nagyszámú részvételt. A ragyogó
időben sokan kipróbálták az élményfürdő medencéit, s
kellemes élményekkel indultak haza délután három óra
körül.
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A 660 méter mélységből feltörő 39,5 °C-os, alkálihidrogén-karbonátos gyógyvíz jódos jellegű, amely
kiválóan alkalmas egyaránt fürdő- és ivókúrának is. A
termalvíz,
jelentős
fluorid-ion
tartalommal
rendelkezik, mely nemcsak a rétegnyomás hatására jön
a felszínre, hanem elősegítik feltörését éghető gázok is.
Fürdőkúrában kopásos és gyulladásos izületi, illetve
gerincbetegségek, izomreuma valamint nőgyógyászati
megbetegedések kezelésére, ivókúraként fogszuvasodás,
valamint gyomor és bélhuzam idült hurutos
megbetegedéseinek kezelésénél is jól felhasználható.
A gyógyvíz hatását európai szintű gyógyászati
szolgáltatások
teszik
teljessé.A
városi
fürdő
történetének első mozzanata az 1960-ban fúratott 660
m talpmélységű termálkút volt, amely jelenleg is
üzemel. A kút, a Pannon őstenger üledékrétegeiből
nyeri alkáli-hidrogénkarbonátos vizét. A Fürdő épülete
1964-ben került átadásra, majd 35 év után 1999-ben és
2000-ben kezdődtek a tervszerű, ütemezett felújítások.
2002-ben a létesítmény megkapta a gyógyfürdő
minősítést.
2003-ban folytatódtak a Mórahalom város jövőjét és
fejlődési
irányát
meghatározó
beruházások.
A fürdő teljes megújulása és arculatváltása
következtében, a komplexum új nevet és megújult
arculatot kapott. A magyar történelmi múltban
fellelhető Erzsébetek - de első sorban Árpádházi Szent
Erzsébet - iránti tiszteletünk jeléül, a fürdő felvette az

Meghívó
A HEGYESI DALKÖR

2008. november 22-én (szombaton), 15,00 órai kezdettel,
a helyi művelődési házban térségi

Dalostalálkozót
szervez, amelyre ezúton tisztelettel és szeretettel meghívunk minden
érdeklődőt.
Résztvevő együttesek:
Csanádpalotai Búza virág Népdalkör
Vezető: Horváth Csabáné
Mindszenti Alkony Népdalkör
Vezető: Krimó Lászlóné
Maroslelei Népdalkör
Vezető: Diószegi Mátyásné
Apátfalvi Kerekes Márton Népdalkör és Citera együttes
Vezető: Fazekas István
Földeáki Népdalkör és Citera együttes
Vezető: Vass István
Hegyesi Dalkör
Vezető: Váli Jánosné
A rendezvényen bemutatkozik a királyhegyesi „Kék pántlika” gyermek néptánccsoport és
ifjúsági énekegyüttes is.
A több mint 100 részt vevő önként vállalt közösségi tevékenysége, a helyi kultúránk
megőrzésére tett erőfeszítéseik mindenképpen példaértékűnek tekinthetők és elismerésre
érdemesek. Kérjük, tiszteljenek meg jelenlétükkel, érdeklődésükkel!
Belépő: 200 Ft

A Hegyesi Dalkör 2008. szeptember 22-én
Csanádpalotán vendégszerepelt.
A műsoruk Katonadalok voltak.
Az előadás sikeréhez nagyban hozzájárult
Suhajda Zsolt trombita kísérete, akinek ezúton
is
köszönjük
vendégszereplését.
Emberi
hozzáállása példaértékűnek tekinthető az ifjúság
körében.
A dalcsokrot Váli Jánosné dalkörvezető állította
össze, amit a szakma képviselői is elismeréssel
jutalmazott.
Köszönetet
mondunk
állandó
pártoló
támogatóinknak: Fekete Istvánnak, aki szinte
minden fellépésünket vidio felvétellel örökített
meg, valamint Sarró Máriának (Manyinak) aki a
vidéki fellépések utazási gondjain segít
személyszállítási felajánlásával.

Az együttes 2008. október 25-én, szombaton a
maroslelei Őszirózsa népdalkör meghívásának tett
eleget a művelődési házukban megrendezésre
kerülő térségi Dalostalálkozón való részvétellel. A
találkozó egyben az Őszirózsa Népdalkör
fennállásának 10 éves, jubiláló ünnepsége is volt.
A több arany minősítésű együttes között a mi
dalkörünk is megállta helyét és sikeres fellépést
tudhat maga mögött. Baka András egyéni
szólóénekesként lépett színpadra, ahol saját
összeállításában nótacsokrot énekelt.
Mindkét községben meleg vendéglátásban volt
része Dalkörünknek, amit a fenti meghívással
szeretnénk viszonozni.
A rendezvényre meghívták a Nyugdíjas
Egyesületünk képviseletét is, így körünkben
tudhattuk Tamasi Antal elnök urat és Kiss András
6 vezetőségi tagot is.

„ Hahó Nagyvilág!
Mi vagyunk az ovisok!

Iskolai hírek:
A 2008-2009-es tanév fontosabb időpontjai:
őszi szünet:
2008. október 27-31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2008. október 22.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2008.
november 3. (hétfő).
téli szünet:
2008. december 22.- 31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2008. december 20.
(szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2009. január
5. (hétfő).
tavaszi szünet:
2009. április 9-14.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2009. április 8.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2009. április
15. (szerda).

Kedves fiúk és lányok!

Jelenleg 19-en vagyunk a csoportban, évvégére 23-an
leszünk. Van közöttünk az aprótól a nagyig- de mi így
jól érezzük magunkat! Mindig valami érdekeset
csinálunk:
festünk,
ragasztunk,
gyurmázunk,
számolunk, énekelünk, ismerkedünk a világgal ami
körül vesz minket. Gyakran színházba megyünk – ezt
mindig nagyon várjuk, legalább úgy mint a testnevelés
foglalkozást. Verseket tanulunk – kedvencünk a Dióbél
bácsi, meséket hallgatunk. Az a jó, hogy óvó néni
mindig segít, ha elrontunk valamit, kijavít, ha nem jól
fejezzük ki magunkat.
Szüleink közül nagyon sokan elmentek a szülői
értekezletre, mi meg kíváncsian vártuk haza anyát, mit
mondott óvó néni. Szerencsére nem árultak be, hogy
néha meghúzzuk a lányok haját, vagy hogy
veszekedtünk a kisautóért. Helyette szó esett:
- pályáztunk az óvoda részére udvari játékokra,
fénymásolóra, szobai játékokra, számítógép
parkra – reméljük sikerül
- Beszéltek a házi rendünkről meg mindenféle
szabályzatokról.
- Az új fincsi és szépen csomagolt ételekről.
- Óvó néni megköszönte, hogy szüleink nagyon sok
gyümölcsöt, zöldségfélét küldtek nekünk, amit
mindnyájan be is kebeleztünk.
- Az óvodánk udvarát Tomi anyukájáék nagyon
szépen rendbe tették, még a homokozót is felásták
– Köszönjük!
- A csoportszobát „természet-sarokkal” díszítettük,
szinte mindenki hozott valamit.
- Persze arról is szó esett, hogy betegen nem
mehetünk óvodába, s időben be kell jelenti, ha
már gyógyultan visszajövünk, hogy az napra már
legyen ebédünk.
- Sokan járatjuk a Tappancs, Mini-Manó újságot,
amelyben sok érdekességet fedezünk fel.
- Óvó néni munkáját segíti Erzsike és Csilla néni.
Reméljük Katika néni is hamarosan köztük lesz.
Ezúton is mielőbbi felgyógyulást kívánunk neki és jó
egészséget!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK
2008. NOVEMBER 8-ÁN, SZOMBATON ESTE
18,00 ÓRAI KEZDETTEL TARTANDÓ

BULINKRA
A MűVELőDÉSI HÁZBA.

AKI A DJ PULT MÖGÖTT LESZ:
BE(X)TREET
Z (O)LEE
BÜFÉ EGÉSZ ESTE
REMÉLEM, HOGY SOKAN LESZÜNK
ÉS Fő, HOGY ÉREZZÉTEK JÓL
MAGATOKAT!
BELÉPő: 150 FT

Ja,és Köszönet az Új játszótérért!
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Mindenszentek, Halottak napja:
virág a sírokon – az emlékezés története

Eljárás indult több személy ellen
sírrongálás
alapos
gyanúja
miatt.
A
makói
Rendőrkapitámyság nyomoz az
ügyben és biztosak lehetnek az
elkövetők, hogy nem marad
következmények nélkül tettük.
--------------------------------------------------Sajnos újból előtérbe kerültek a

besurranásos

tolvajlások

hírei községünkben is. Ezek
jórészt csak akkor jöhetnek létre,
ha mi magunk segítséget
nyújtunk az elkövetőknek, pl.:
nyitva hagyjuk a kerti kaput, a
ház bejárati ajtaját vagy esetleg
az ablakot.
Főleg az egyedül álló idős
emberek
jóhiszeműségét
és
éberségét használják ki a rafinált
módon
kitervelt
bűncselekmények
elkövetői.
Ismét
felhívjuk
lakosaink
figyelmét,
hogy
Semmilyen
körülmények
között
sem
engedjenek be idegen árusokat
vagy egyéb fondorlatos indokkal
bekéretszkedőket otthonukba.
Figyeljenek magukra, egymásra,
legyenek óvatosak, és zárják
ajtaikat!.
------------------------------------------------------

Figyelem!

A Falugazdász ügyfélfogadási
ideje: hétfő 13,30-16,00 óráig a
helyi Polgármesteri Hivatalban.
A makói iroda ügyfélfogadási
ideje: (polgármesteri Hivatal 37es szoba) hétfő, kedd, szerda:
8,00-16,00 óra. Péntek: 8,0012,00 óráig. Csütörtökön nincs
ügyfélfogadás.
A
Magyar
Agrárkamara
szervezésében
ingyenes
szaktanácsadási tevékenységet
folytat
Mészáros
Norbert
ügyfélszolgálati
tanácsadó.
Elérhetősége: 06/70-2930-188

Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a
temetőkben, s alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a
sírkerteket. Mindez az elhunytak emlékének időszaka.
A múltat nem feledhetjük – ez a visszatekintés és a jövő parancsa.
Az emberek egykoron több időt fordítottak a bensőséges ünneplésekre. Ráértek
ünnepelni, ráértek törődni, foglalkozni a lelkükkel, és halottjaik lelkével is, amelyről
úgy gondolták-hitték, hogy a test itt marad ugyan a földön, s elporlad, de a lélek
tovább él. Ezért fontos gondolni rá, emlékezni az eltávozottakra. Így alakult ki a
„lelkek napja”, a „lelkek emlékezete”.
Bár régebben is szokás volt, hogy az egyházak elhunyt híveikért bizonyos
napokon miséztek, imádkoztak, a keresztény világ meghatározott ünnepnapjává, a
halottak napjává bencés kezdeményezésre a XI. században tették meg november
2-át.
Mindenszentek, halottak, világítás napja közeleg. Virágokkal, gyertyagyújtással
rójuk le kegyeletünket azok előtt, akik már nincsenek velünk. „Mert a legárvább
akinek/ még halottai sincsenek.”
A „Minden szentek napja” az a katolikus (és ortodox keresztény) ünnep, amelyen
az összes üdvözültre, az összes szentre emlékeznek. Tekintve, hogy ezek a
szentek megszámlálhatatlanul sokan vannak, a kalendárium nem tud mindegyikről
külön-külön megemlékezni név szerint, ezért egy és ugyanazon napon, november
elsején emlékeznek rájuk.
Sokfelé úgy tartották, hogy mindenszentek és halottak napja közti éjszakán a
halottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak
szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak
eligazodjanak a házban. E hiedelmek ma már kiveszőfélben vannak, de mindkét
nap városon és falun ma is egyaránt a halottakra való emlékezés ünnepe.

Ilyenkor benépesülnek a temetők, s a sírhalmokat körülállják a
távolra szakadt hozzátartozók is. Hazahívja őket a szülőföld, az ősök,
a családtagok sírja, s a mécsesek, gyertyafények körül meghitt halk
beszélgetések, emlékezések hallatszanak.

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