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Jelmagyarázat:
örökzöldek
lombos fák

Királyhegyes Község Önkormányzatának
tervei alapján 2010-re megújul a falu főtere.
A Kistérségi Közlekedés Fejlesztési DAOP 2. 1. pályázaton
nyert beruházási támogatással még ez évben elkészül a
központba tervezett körforgalom, amelynek vázlati rajza
látható a fenti képen. A főtér kialakításának első állomása,
az esztétikus és korszerű játszótér megépítése már tavaly
novemberben befejeződött. Második lépésben az általános
iskola épületének felújítása történt meg a tél folyamán.
A falu központjában lévő park felújítását illetve pihenő
parkká történő átalakítását tervezi önkormányzatunk,

amelyet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe
vehető támogatásra benyújtott pályázatával kíván
megoldani. A beruházással térköves sétálóutakat, padokat,
hulladékgyűjtőket,
illetve
virágtartókat
tervezünk
kialakítani. A főtéren található parkoló felújítása, térkővel
való kirakása, a parkban lévő I. és II. világháborús
emlékmű áttelepítése valósulna meg. A temető mellett
található zöldterületen emlékpark kialakítására kerülne sor.
A faluközpontban információs térkép elhelyezését és a
községben információs oszlopok kihelyezését is tervezzük
ezen program keretében.

A Képviselő-testületi ülésekről jelentjük:
2009. március 6-i rendkívüli képviselő-testüli ülés fő témája:
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és tervének elfogadása
2009. március 10-i rendkívüli képviselő-testüli ülés fő témái:
Az óvodánk infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat támogatása,
2009. évi közfoglalkoztatási terv megvitatása.
2009. március 26.-i ülés fő témái: 2008. évi költségvetés végrehajtásáról.

Március 06-i rendkívüli képviselő-testületi ülés
napirendi pontjai:

A közfoglalkoztatási terv megvalósítása még
várat magára!

1./ Csanádpalota Nagyközség, Kövegy és Királyhegyes
Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó
Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és tervének elfogadása
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Az önkormányzatok, a Köztársasági Esélyegyenlőségi
Programban meghatározott célokkal összhangban az
Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség
Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 35. §-a
és a Közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 89. §-a
alapján fogadja el az Intézményfenntartó Társulási
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és
Tervét, amelyben elemzi a településen élő hátrányos
helyzetű
csoportok
közoktatási
helyzetének
alakulását, bemutatja a közoktatási helyzetet
meghatározó gazdasági és társadalmi környezetet.
Meghatározza
az
ezen
csoportok
oktatási
esélyegyenlőségét elősegítő célokat, a célok eléréséhez
szükséges feladatokat, forrásokat és a végrehajtáshoz
szükséges határidőket. Az Intézményfenntartó Társulási
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv
alapján készítik el a településen lévő intézmények a
saját intézményi esélyegyenlőségi tervüket.
A 62 oldalas
dokumentum
a községünkben működő
a) Tájékoztató
a lakáscélú
tagóvoda fejlesztési tervét tartalmazza, amely kiterjed
mind az oktató-nevelő munkára, mind az eszközpark és
épületfejlesztési teendőkre.
Március 10-i rendkívüli képviselő-testületi ülés
témái:
1./ A közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésére kiírt pályázat támogatása
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati miniszter 8/2009.(II.26.)
ÖM rendeletében foglalt, óvodák infrasturkturális
fejlesztésével kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatásra
vonatkozó
pályázati
előterjesztést
megtárgyalta és a pályázat benyújtását támogatja.
A tagintézményként működő királyhegyesi óvoda
elemi infrastruktúra fejlesztésére, korszerűsítésére
és eszközbeszerzésére Csanádpalota Nagyközség
Önkormányzata 20.000.000.- Ft támogatásra nyújt be
igényt, amely a teljes beruházás 90 %-a.
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a beruházás megvalósításához szükséges 10 %
önrészt 2.222.222.-Ft-ot, átadott pénzeszközként
biztosítja Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata
részére.
2./ Királyhegyes község 2009. évi Közfoglalkoztatási
tervének megvitatása.

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. március 10-i rendkívüli képviselő –
testületi ülésén fogadta el a 2009. évi
Közfoglalkoztatási tervét, az „Út a munkához”
program gyakorlati megvalósítására. A részletesen
kidolgozott program beindítása azonban még
várat magára, a központi finanszírozás
bizonytalansága miatt.

Célok, stratégia átfogó meghatározása
Királyhegyes település közfoglalkoztatási tervének célja,
hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek
– akik 2008. évig egy típusú ellátásban, rendszeres
szociális segélyben részesültek – a korábbiaknál
fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely
közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy
rendszeres munkajövedelemhez jussanak.
Településen elvégezhető feladatok:
- önkormányzati intézmény és ingatlan-felújítási külsőbelső munkálatok
- település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati
feladatok ellátása.
- a település belterületi útjainak fenntartása, az utak
környezetének karbantartása,
- parkosítás,
szabad
zöldterületek
kialakítása,
parkfenntartás,
- önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése,
kialakítása, karbantartása,
- temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük
rendbetétele.
- Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása, segítése,
- Közművelődési, közösségi, ifjúsági feladatok ellátása
- külés
belterületi,
önkormányzati
tulajdonú
csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálózatának
kialakítása, helyreállítása, karbantartása,
- a háztartási és egyéb kommunális hulladék
összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre,
- Info-kommunikációs feladatok ellátása
- június-szeptember hónapokban parlagfű mentesítés
A program 30 helyi lakos foglalkoztatására lett
kidolgozva:
férfi
Rendelkezésre állási támogatásra jogosult 20
személyek életkor szerinti várható
összetétele összesen (a+b):
a) 35 évnél fiatalabb
4
b) 35-55 év közötti
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2
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2./ Csanádpalota Nagyközség, Kövegy és
Királyhegyes
Községek
Önkormányzatainak
közfoglalkoztatást
szervező
közös
foglalkoztatására társulás létrehozása
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy
határoz,
hogy
a
helyi
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított
1990. évi LXV.tv. 41.§ (1) bek., valamint a helyi
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 7.§ alapján a
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatával és
Kövegy
Község
Önkormányzatával
közfoglalkoztatást szervező közös foglalkoztatására
társulást hoz létre.
3./ A Mozgókönyvtári Szolgáltatási Társulási
megállapodás módosítása
Előadó: Horváth Lajos polgármester

Április 30-i képviselő-testületi ülés napi rendi
pontjai:
1./ Beszámoló a Makói Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztálya, Apátfalvi Rendőrőrsének
egy éves tevékenységéről.
Királyhegyes községben továbbra is Szekeres Mihály
r.tzls
látja el a körzeti megbízotti feladatokat.
Őrsparancsnok: Barkó József r.hdgy. Komolyabb,
nagyobb erőt igénylő feladatok elvégzéséhez az
Apátfalvi Rendőrőrs teljes személyi állománya és
technikai felszerelése is rendelkezésre áll. A
közbiztonsági feladatok ellátásában segítséget nyújtanak
továbbra is a helyi Polgárőrség tagjai. A község
területén az elkövetett bűncselekmények nagyobb részét
még mindig a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki.
A rendőrőrsre érkező bejelentések helyszínre hívások
egyre nagyobb arányában családi konfliktusok vagy
szomszédi viták megoldására kérnek rendőri segítséget.
2./ Tájékoztató az önkormányzat gyermek – és
ifjúságvédelmi tevékenységéről.
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző asszony
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait a
csanádpalotai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
által biztosítja, míg a hatósági jogköröket a körjegyző és
a Makói Városi Gyámhivatal gyakorolja. Ez utóbbi
hivatal intézkedett egy, 2008-ban, a családból kiemelt
királyhegyesi gyermek ügyében és intézkedik a
továbbiakban is. Egy fő él településünkön , aki cselekvő
képességet korlátozó gondnokság alatt áll, illetve egy fő
Gondnokság alá helyezésének ügye folyamatban van.
A beszámolót bővebben lsd.: 6. oldal

Március 26-i képviselő-testületi ülés témái:

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének
végrehajtásáról,
ellenőrzési
jelentésről
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2008. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző
4./ 5/2009. (III. 26.)ÖR. rendelete az egyes szociális
jellegű ellátásokról szóló 5/2000.(V. 27.)ÖR.
rendelet módosításáról
3./ 6/2009. (III. 26.)ÖR. rendelete a települési
környezet védelméről szóló 8/1991.(VII. 11.)ÖR.
rendelet módosításáról
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző

Kitekintő
Királyhegyes község
belterületén,
közterületen állatot
tartani, legeltetni

TILOS!

Magyarországról jelentjük

Aki az előírásokat nem
tartja be 30.000,-Ft-ig
terjedő pénzbírsággal
sújtható.
Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a kizárólagos hatáskörében eljárva, a
települési
környezet
védelméről
szóló
8/1991.(VII.11.)ÖR. rendelet módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet 8.§ (1) bekezdésének helyébe a következő
rendelkezés lép:
(1) Királyhegyes község belterületén közterületen
állatot tartani, legeltetni tilos.
(2) Aki a jelen rendeletben előírt szabályokat
megszegi, az előírásokat nem tartja be, szabálysértést
követ el, a szabálysértési eljárás keretében
felelősségre vonható, és 30.000,-Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.

Március 21.: Bejelentette a kormányfői tisztségről
való lemondási szándékát Gyurcsány Ferenc
magyar miniszterelnök
Április 14.: Bajnai Gordont miniszterelnökké
választotta a parlament az MSZP és SZDSZ párt
képviselői. A FIDESZ, a KNDP és az MDF
jobboldali pártok előrehozott választásokat akarnak.
Április 21.: Bajnai Gordon miniszterelnök ellenjegyezte a miniszteri kinevezésekről szóló
köztársasági elnöki határozatot, így megkezdhetik
tevékenységüket az új miniszterek és hivatalosan is
megalakult a válságkezelő kormány.
Április 23.: Elkészült a Bajnai csomag a gazdasági
válság kezelésére. Megszorító intézkedések a
nyugdíjasoknak,
gyermekes
családoknak,
közszférában dolgozóknak, ÁFA emelés .
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EP-választás 2009. június 7-én - Amit tudni érdemes
Az Európai Unió országaiban 2009.június 4.és7.között - Magyarországon a
köztársasági elnök döntésének megfelelően, június
7-én vasárnap 06,00-19,00
óráig - választják meg az
Európai Parlament új tagjait
a következő öt évre.
Magyarország 22 képviselőt küldhet a Brüsszelben
és Strasbourgban ülésező
testületbe.

Az Európai Parlament brüsszeli ülésterme

Az európai parlamenti képviselőket 1979 óta közvetlenül választják. Az innentől számított hatodik parlamenti ciklus
2004-ben kezdődött és az idén ér véget. Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Az első
magyar EP-választást ez után, 2004. június 13-án tartották, egyidőben az akkor még 25 tagú unió többi
országával. Az Európai Unió minden tagállama maga dönt arról, milyen szabályok szerint választja meg saját EPképviselőit. A választási alapelvek mellett csak a választás lehetséges időpontjait és az adott országban
megválasztható képviselők számát határozzák meg közösségi szinten. Az Európai Parlamentnek jelenleg ideiglenesen (a nizzai szerződés, valamint a Romániával, illetve Bulgáriával kötött csatlakozási szerződés alapján) 785 képviselője van.
Ebből Magyarország - szintén csak a most véget érő, 2004-2009-es ciklusban - 24 hellyel rendelkezik.
2004: az első EP-választás Magyarországon
Az első magyarországi EP-választást 2004. június 13-án tartották. Ezen az 5 százalékos küszöböt elérő pártok a
következő eredményeket érték el:
Párt neve
Szavazatok száma Százalékos eredmény Megszerzett mandátumok
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
1 457 750
47,40 %
12
Magyar Szocialista Párt
1 054 921
34,30 %
9
Szabad Demokraták Szövetsége
237 908
7,74 %
2
Magyar Demokrata Fórum
164 025
5,33 %
1
A 2007 decemberében minden tagállam által aláírt, de Írországban és Csehországban még nem ratifikált lisszaboni
szerződés értelmében a létszám 751-re csökkenne. Magyarországnak ebből 22 hely járna.
2009: Kire lehet szavazni?
A választópolgárok az értesítéssel együtt ajánlószelvényt is kapnak.
Az a párt vagy pártszövetség állíthat listát,
amely legalább 20 ezer hitelesített ajánlószelvényt összegyűjt.
Magyarország egésze egyetlen választókerületnek számít, tehát az országgyűlési választásokkal ellentétben nem
lesznek sem helyi egyéni jelöltek, sem területi listák, csak az országos pártlistákra lehet szavazni. Ezekről az ott
meghatározott sorrendben juthatnak EP-mandátumhoz a jelöltek - az adott párt(szövetség) által elért eredménytől
függően.
Ki nyer?
A választás után összeszámolják a szavazatokat. Csak az a pártlista szerezhet magyar európai parlamenti
mandátumot, amelyik elérte az összes érvényesen leadott szavazat 5 százalékát. Ezután (a D'Hondt-módszer szerint)
egy táblázatban egymás mellé felírják az 5 százalékot elért pártlisták neveit, a nevek alatti oszlopokba pedig az adott
listára leadott szavazatok számát. Ez alá jön az adott párt(szövetség) által kapott szavazatok számának fele, ez alá a
harmada, ez alá a negyede, és így tovább. Ezt követően megkeresik az egész táblázatban előforduló legnagyobb
számot. Amelyik lista számoszlopában ez a szám található, az a pártlista kap egy mandátumot. (A legnagyobb szám
nyilván a legtöbb voksot begyűjtő pártlista neve alatt lesz.) Ezután kikeresik a második legnagyobb számot. Az
ennek megfelelő pártlista is kap egy mandátumot. Aztán jön a harmadik, a negyedik, és így tovább. Ezt egészen
addig folytatják, amíg mind a 22 EP-képviselői helyet ki nem osztották
4

Meghívó
IFJÚSÁGI ÉS SPORTNAPPAL EGYBEKÖTÖTT
ISKOLA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGÜNKRE

Királyhegyes Községi Önkormányzat
tisztelettel meghívja községünk minden lakóját,
A 2009. MÁJUS 24-ÉN, 11.00 ÓRAI KEZDETTEL

tartandó rendezvényünkre
Helyszín: iskola előtti terület, sportpálya, faluközpont

09,00 órától:
Térségi kispályás
labdarúgó
mérkőzések
Nevezés:
Hajdu Szilárd tanító
úrnál a rendezvény
napjáig.

Programok:
10,15- 11,00 óra: Ünnepélyes iskola átadó ünnepség
Köszöntőt mond: Buzás Péter országgyűléi képviselő, Makó város
polgármestere Horváth Lajos polgármester
12,30 óra: Ebéd 14,00 óra: Rövidtáv futó verseny
14,30 óra: Hosszútáv futó verseny
15,00 óra: Maratoni kerékpár gyorsasági verseny
(Királyhegyes – Csikóspuszta - Királyhegyes)
15,10 óra: Ügyességi sorversenyek (csoport mérkőzések)
19,00 óra: Disco a művelődési házban
A versenyekre jelentkezni a helyszínen lehet.
Egész napos programok: szabadtéri sütés, főzés
sétakocsikázás, arcfestés

Művelődési házunk elnyerte az IKSZT címet
IKSZT=Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Községi Önkormányzatunk felelős vezetője minden lehetőséget megragad arra, hogy
pályázati úton forrást szerezzen településünk fejlesztésére. A pályázati kiírások, a
támogatások odaítélése mindenkor a kormányzati hatalom, stratégia része, ami nem
mindig esik egybe községünk égető szükségleteivel, így ahhoz kell igazítani fejlesztési
törekvéseinket, amihez teret enged. Hosszabbtávon gondolkodva végzetes hiba lenne
kihagyni a kínálkozó alkalmakat.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium írta ki az Integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT)
működtetésére, illetve kialakítására való jogosultság elnyerésére az IKSZT/2008/1 jelű pályázati konstrukciót. A
pályázatokat 2008. szeptember 30-ig lehetett benyújtani, és a napokban született döntés a nyertesekről.
Célja: a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és
hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, az épületek felújítása és műszaki
korszerűsítése révén.
A cím elnyerése feljogosítja az önkormányzatot, a pályázat 2. fordulójában épület felújításra, átalakításra nyújtson be
támogatási kérelmet.

Falugazdászi hírek: 2009-ben május 15-ig nyújthatják be Föld alapú támogatási igényüket azok az őstermelők,
akik legalább 1 ha földterülettel rendelkezik. Községünkben több mint 50 gazda nyújtotta be elektronikus adatlap
kitöltésével kérelmét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba. Az ügyintézést helyben, Fehér Attila
(mobilsz.:0620 510 2783) az Agrárkamara munkatársának segítségével lehetett elvégezni.
Május 16-tól az Agrár Környezetgazdálkodási támogatásra lehet igényt benyújtani.
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EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLAT KÖZSÉGÜNKBEN
Április 6-án, a helyi egészségügyi dolgozók szervezésében emlőrák szűrővizsgálatot tartottak a Magyar
Rákellenes Liga munkatársai. Községünk-ben 19-en vették igénybe az ingyenes szolgáltatást.
Az emlőszűrés (mammográfia) az emlő röntgenes vizsgálata. Az emlőszűrés képes kimutatni olyan korai stádiumú
emlőrákot, melyet sem a beteg, sem az orvos nem tud tapintani.
A mammográfiás vizsgálat néhány percig tart, és olyan
alacsony sugárdózissal kész a felvétel, amely nem
veszélyezteti az egészséget.
Az emlőrák okozta halálozás Magyarországon magas (kb.
2500 eset évente). Az új megbetegedések jelentős
hányadát előrehaladott klinikai stádiumban ismerik fel. A
szűrés Magyarországon minden veszélyeztetett korú nő
számára elérhető, de félelemből vagy hanyagságból
kevesebben veszik igénybe, mint kellene. A korai, áttétet
még nem képzett emlőrákok 95%-ban tökéletesen
gyógyíthatók, így nyilvánvaló a rendszeres szűrések
jelentősége és haszna. Mivel a kicsi, korai stádiumban
lévő daganat is felismerhető a mammográfia segítségével,
épp ezért fontos, hogy a legveszélyeztetettebb korban, a
45 és 65 év közti hölgyek részt vegyenek a szűréseken.

A gyermekvédelem rendszere
(önkormányzati és állami feladatok)

Ellátások:

Gyámhatóság:

Települési önkormányzat biztosítja:
· rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
· rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
· gyermekjóléti szolgáltatás
· gyermekek átmeneti gondozása
· szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető
ellátáshoz való hozzájárulást.
Megyei önkormányzat biztosítja:
· területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
· otthont nyújtó ellátás
· utógondozói ellátás

Jegyző hatásköre:
· a gyermek védelembevétele
· a gyermek ideiglenes elhelyezése
· a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
felvétele
· ügygondnok, eseti gondnok rendelése
· gyermekvédelmi szolgáltatás működésének
engedélyezése
Városi gyámhivatal hatásköre:
· a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése
· a gyermek nevelésbevétele (átmeneti vagy
tartós)
· kapcsolattartási és vagyoni ügyek
· gyámsági és gondnoksági ügyek
· családi jogállás rendezése
· perindítási, feljelentési jogosultság
· utógondozás elrendelése
· családba fogadás engedélyezése
· örökbefogadási ügyek
· pénzbeli támogatások(otthonteremtési,
gyermektartásdíj megelőlegezése)
Megyei gyámhivatal hatásköre:
+ hivatásos pártfogók:
· az I. fokú gyámhatóságok szakmai irányítása és
felügyelete
· II.fokú döntések meghozatala
· Gyermekintézmények működésének
engedélyeztetése, ellenőrzése
· fiatalkorúak pártfogói felügyelete
· megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői
bizottság tagjainak kijelölése.

Tájékoztató 2008-2009. évben a
Királyhegyes község önkormányzat
gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységéről:
Jegyzői intézkedések:
fő
1. Környezeti okból védelembe vett kiskorúak száma: 2
2. Szüleinek felróható okból védelembe vett kiskorúak: 4
3. Gyermeknek felróható okból védelembe vett k.korú: 1
4. 2008. 12. 31-én nyilvántartott védelembe vett k.korú: 4
5. Ebből a Gyermekjóléti Szolg. jelzése alapján :
4
6. Más szervjelzése alapján.
0
7. Családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek:
2
8. Tárgyévben védelembe vett kiskorú száma:
0
9. Tárgyévben megszűnt védelembe vett kiskorú sz.: 3
Gyámhatóság, gyámhivatal által elrendelt ideiglenes
hatályú elhelyezések száma:
1. Gyermekotthonban elhelyezett :
1
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Így élünk mi ovisok!
A tavasz meghozta az élet pezsdülését az oviba is. Egyre többet vagyunk
az udvaron, ahol hamarosan az új játszóváron játszhatunk.
Március 31-én nagycsoportosaink ellátogattak a szépen felújított
iskolába és szüleikkel együtt részt vehettek két érdekes bemutató órán.
Április 9-én
került
megrendezésre
óvodánkban a
3. Térségi
Óvodai Szavaló verseny.
A térség óvodásai közül 26 kisgyerek vett részt
a
megmérettetésen.
A verseny eredményei:
Kiscsoportos kategóriá-ban: Stranszky Petra Csenge
Középső csoportosok:
Nagy csoportosok:
I. Gyenge Regina (Apátfalva)
Balogh Vígh Natália (Apátfalva)
II. Horog Ádám (Kiszombor)
Gulyás Ádám (Földeák)
III. Németh Zsófi (Csanádpalota)
Fülöp Melitta (Makó)
Különdíjasok: Kozma Richárd (Királyhegyes), Vízhányó Dorka (Földeák), Tóth Ádám (Makó), Kiss Bence (Kiszombor), Szegi Marcell (KirályHegyes), Nagy Eszter (Csanádpalota), Burger Benedek ( Makó).
A rendezvényen részt vett Horváth Lajos polgármester, Schüszlerné Rédai
Márta igazgató asszony és Pflaumné Rácz Zsuzsanna tanítónő is.
Támogatóink voltak: Királyhegyesi Önkormányzat, Víziközmű Kft, Radvánszki István
gyógyszerész, Böngyik Rozália vállakozó, Kiss Gyuláné, Daróczi Gáborné
kereskedők, Kurunczi Erzsébet, Trökling László, 67 és csárda, Tóth és a Derecskei
könyvkereskedés,valamint a szülői munkaközösség tagjai. Hálás Köszönettel:

Stranszky Jánosné tagint. vezető

ÓVODAI BEÍRATÁS: 2009. MÁJUS 4-8 között, 8,00-12,00 óráig

Iskolásaink vasgyűjtési akciója

Búzaszentelési körmenet
a kápolnai határban.
2009. április 26.

A római katolikusok búzaszentelő
körmenetet
tartanak a
vetés
megáldásáért, a jó termésért és a
természeti csapások elhárításáért.
Bár a körmenet neve búzaszentelő, a
vetés minden fajtáját, a fákat és
szőlőket is megáldották ilyenkor,
Szent Márk napján.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar
hivatalosan évente négy könyörgő
napot ír elő, ezek közül az egyik a
búzaszentelés. ( A másik három:
január 1. a világbékéért, farsang
vasárnapja a világ éhezőiért és
augusztus
utolsó
vasárnapja
hálaadás a termés betakarításáért).
ÓVODAI PROGRAMOK MÁJUSBAN:

Május 04. 9,00 óra: Anyák napja
Május 07. 10,00 óra: Nyugdíjasoknál
anyák napi köszöntő
Május 29. 9,00 óra: Ballagó Bababuli
Május 30. 9,00 óra: Óvodai Ballagás
(a Művelődési házban)

Meghívó

a helyi általános iskola tanulói és
nevelői tisztelettel meghívja
minden kedves érintett édesanyát,
nagymamát, rokont
A helyi általános iskolás tanulóink április 22-én délután, hulladékgyűjtési akciót szerveztek a faluban. A több tonna fém, papír
hulladékból befolyt összeget a tanulók iskolai kirándulására és
játékvásárlásra kívánják fordítani.
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a 2009. május 07-én
11.00 óra-kor kezdődő
Anyáknapi ünnepségünkre.

Eseménynaptár
2009. május-június
Május 03. Búcsú
Május 04. Óvodában anyák
napi ünnepség
Május 07. Iskolában anyák
napi ünnepség
Május 23. Ifjúsági és
Sportnap
Iskola átadás
Május 30. Óvodai ballagás
Június 07. EP választás
Június 13. Iskolai tanévzáró
Június 20. Ki Mit Tud?
Batyubál

Nyugdíjas Egyesület hírei
- 2009. március 28.-án a helyi nyugdíjas
egyesületünk küldöttsége csanádpalotai
Nyugdíjas Klubjának 30 éves jubileumi
ünnepségén vett részt Kelemen László
Művelődési Házban. A vendégeket zenés
fogadás, kitűnő vacsora és még annál is
jobb hangulat várta. Ezúton is szeretettel
köszöntjük a jubiláló csanádpalotai
nyugdíjas klub tagjait jó egészséget, és
további sikeres rendezvényeket kívánunk
nekik.
- A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az
éveknek”
Országos
Szövetségének
Egészségügyi Bizottsága a Richterrel
együttműködve egészségügyi felvilágosító
előadást tartott nyugdíjasok számára
április 16-án, Szegeden. A Petőfitelepi
Művelődési Házban. A rendezvényen
Nyugdíjas Egyesületünk Tamasi Antal
elnök vezetésével, 13 fővel vett részt az
egész napos rendezvényen. A szervezők
egy-egy
kis
ajándékcsomaggal,
vendéglátással léték meg a küldöttség
tagjait. A programban többek között az
időskori feledékenységről, az aizheimer
korról, a szív és érrendszeri betegségek
kockázati tényezőiről hallhattak érdekes
előadásokat a jelenlévők.
Egy gyógytornász segítségével pedig egy
kis egészséges testedzésre is sor
kerülhetett.

Anyák
napja
alkalmából
szeretettel
köszöntünk
minden
édesanyát!
Községünk minden lakóját szeretettel
várjuk
a 2009. június 20-án, (szombaton)
15,00 órai kezdettel a Művelődési Házunkban

Ki Mit Tud?

helyi ifjúsági tánccsoportok, énekegyüttesek,
szóló énekesek, népzenei, könnyűzenei
együttesek bemutatójára.
Belépő: 100 Ft/fő

A Ki Mit Tud? után (június 20.)
18,00 órai kezdettel:

Batyus bál
a művelődési házban

Ki mit hoz, azt eszik!
Asztalfoglalás június 18-ig: művelődési házban
Belépő: 400 Ft/fő

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