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„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar
Köztársaság támogatásával.”
Tisztelt királyhegyesi Lakosok!
Korábbi számainkban hírt adtunk Önöknek arról,
hogy miután művelődési házunk elnyerte az
IKSZT birtokosi címet, Királyhegyes Község
Önkormányzata 2009. októberében közel 200.000
eurós (kb 50 millió Ft-os)
költségvetéssel
támogatási kérelmet
nyújtott be a Magyar
Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(MVH) a
Művelődési Ház bővítésére, korszerűsítésére, az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működési
feltételeinek kialakítására.
2010. április 6-i
dátummal döntött az ÚMVP Irányító Hatóság az
IKSZT-pályázat eredményeiről, ezáltal összesen
25,4 milliárd forint uniós támogatás
segítségével 576 kistelepülés lehet gazdagabb
(876 címbirtokos közül) az ott élők számára rendeletben előírt módon folyósítanak. A jóváhagyott beruházást a
éven belül kell
kulcs-fontosságú közösségi és szolgáltató térrel, támogatási határozat kézhezvételét követő 3
megvalósítani, de terveink szerint ezt az időt szeretnénk lerövidíteni és
köztük Királyhegyes is.
Az elnyert pályázati összeg fordítható a meglévő még az ősz folyamán elkezdeni a munkálatokat. A fenti utcai
épület felújítására, korszerűsítésére (kb homlokzati rajzon látható, hogy a teljes tetőszerkezet cseréjére,
42millió Ft), a közművelődési tevékenységhez bővítésére kerül majd sor. Továbbá fedett, szabadtéri területek
kapcsolódó eszközbeszerzésre (kb 2 millió Ft),. létrehozására, hőszigetelt nyílászárók cseréjére, a kiszolgálóhelyiségek
Ezen összegek ÁFA tartalma az önkormányzat (mellék-helyiségek) előírt követelmény szerinti kialakítására, bővítésére.
önerő vállalása. Ezt kompenzálja a művelődési Ezt a most kínálkozó lehetőséget magunk és gyermekeink érdekében
ház működtetési költségeire, a támogatás nagy hiba lett volna elmulasztani.
Horváth Lajos polgármester
részeként nyert 6 és fél millió Ft, amit 3 évig, a
Április végére elkészült a központba
tervezett körforgalmi jellegű csomópont, a
Kistérségi Közlekedés Fejlesztési DAOP 2.
1. pályázaton nyert 24 millió Ft-os
beruházási támogatással. A kialakított
forgalomi útvonallal a templom előtti
útkereszteződés bővítése vált valóra, a
templom mögötti új útszakasz megépítése
pedig lehetővé tette az autóbuszok és egyéb
nagyobb járművek akadálytalan fordulóját.
A buszváróknál kialakított járdasziget a
buszról való lelépést könnyítette meg főleg
az idősebb korosztály számára. A
kivitelezési munkálatok még tavaly ősszel
elkezdődtek és idén tavasszal fejeződtek be.
A műszaki átadásra április közepén került
sor, az ünnepélyes felavatása a főtér
felújításának
átadásával
együtt
a
szeptember 25-i Falunapon lesz.

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki
területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar
Köztársaság támogatásával.”

az orvosi rendelő előtt lévő Világháborús
emlékművet, melyet a község emeltetett 1939.ben az I. Világháborúban (1914-18) elesett hősi
halottainak emlékére, majd később kiegészítették a
II. Világháborús táblával. Az emlékmű eredeti helye
az iskola előtti parkban volt, amit 1945 után
helyeztek át az orvosi rendelő elé.
A főtér rendezési terve tette szükségessé az
áthelyezést, amelyet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falu-megújításra és
fejlesztésre nyert 14,182.919 Ft-os beruházási
költség támogatásából valósít meg Királyhegyes
Község Önkormányzata. A fejlesztési elképzelések
többek között tartalmazzák a játszótér melletti
pihenőpark kialakítását is.
A kivitelezési munkálatok 2010 április 01szeptember 30. közötti időszakra esnek.
Az emlékmű elszállítására május 11-én, kedden
reggel, egy óriás daru segítségével került sor.
A pályázat tartalmazza a temető előtti rész
megújítását, parkosítását is. Úgy véljük az itt
kialakítandó Emlékparkban méltó helyen őrizzük
tovább apáink, nagyapáink hősi halálának emlékét.

Április 29-i ülés fő témái:

Május 27-i ülés fő témái:

1./ Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Barkó József r.hdgy, az apátfalvi Rendőrőrs
parancsnoka
Községünkben eddig a körzeti megbízotti feladatokat
Szekeres Mihály r.tzls látta el, akinek nyugállományba
vonulása miatt ezt a feladatot jelenleg Kakas Árpád r.ftörm
látja el megbízás alapján. 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
I. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások
2009. évben:A pénzbeli ellátások és a gyermekvédelmi
alapellátások célja a családok szociális helyzetének és
nevelési-gondozási funkciójának megerősítése. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben Királyhegyes községben 92
gyermek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 20 család 46
gyermeke részesült.
II. Jegyzői gyámhatósági feladatok
Védelembevétel: 2009-ben új védelembevétel egy család esetében volt, amely 4 gyermeket érintett (összesen 7 gyermek
községünkben9. Ideiglenes hatályú elhelyezés: egy csecsemő
ideiglenes hatályú elhelyezésére került sor.

1./Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről
Előadó: Somogyiné Bárdi Beáta falugazdász
Helyi ügyintézési adatok:
a) Falugazdászi tevékenység
Őstermelői igazolvány érvényesítése: 2009. évre: 116 db
Gázolaj jövedéki adó visszaigénylése: a termelő
költségeinek csökkentésére, 971/ha gázolaj jövedéki
adója visszaigényelhető.
b) MVH általi feladatok
Királyhegyesen 71 termelő és szervezet regisztrált az
MVH-nál, támogatást igényelve.
A területalapú támogatásokat Királyhegyesen Fehér
Attila Agrárkamarai Tanácsadó készítette.
Állapotalapú és egyéb támogatások igénybevétele.
2./ Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások alakulásáról
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző
3./ Előterjesztések: A Királyhegyesi Tagintézményi
Óvoda infrastrukturális fejlesztéséhez önerő biztosítása
A támogatással megvalósuló tagintézményként működő
óvoda infrastrukturális fejlesztésének teljes összege
7.222.222-Ft, a támogatás mértéke 90 %, összege
6.500.000,- forint. Királyhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a beruházás megvalósításához
szükséges 10 % önrészt 722.222,-Ft-ot, átadott
pénzeszközként
biztosítja
Csanádpalota
Város
Önkormányzata részére.
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Az országgyűlési választások eredményei már az április 11-i
első fordulón jól kirajzolódtak, hiszen az ország 176 egyéni
választókerületében, egy kivételével mindenhol FIDESZ –
KDNP országgyűlési képviselő jelölt állt az első helyen. Így
nem volt meglepő, hogy a választások második fordulójában
a FIDESZ-KDNP konzervatív politikai erő kétharmados,
történelmi győzelmet aratott, hiszen a parlamenti
mandátumok 68%-át bezsebelte. A győztes pártszövetség
263 képviselőt delegálhat a nemzet templomába, a második
helyezett MSZP 59, a Jobbik 47, a Lehet más a politika pedig
16 mandátumot szerzett. A Jobbik támogatásával induló és
győzedelmeskedő Molnár Oszkár lesz az egyetlen független
képviselő a megalakuló új országgyűlésben.
II. FORDULÓ Makó és Térsége, CSONGRÁD megye 07.
számú egyéni választókerület érvényes szavazatainak száma:
Kapott
Jelölő
Jelölt neve
érvényes
%
szervezet(ek)
szavazat
1 Dr. Buzás Péter

MSZP

5 777

33,73

2 Fazekas Ferenc

Jobbik

2 237

13,06

9 113

53,21

3 Mágori Józsefné FIDESZ-KDNP

II. FORDULÓ (2010. ÁPRILIS 25.)
Királyhegyes 1. sz. szavazókör
Jókai u. 38.
CSONGRÁD megye 07. számú egyéni választókerülete
Kapott
Jelölt neve
Jelölő szervezet(ek)
érvényes
szavazat

Csongrád megye 07. számú egyéni választókerületébe
tartozó települések: Makó, Apátfalva, Ambrózfalva,
Csanádpalota, Csanádalberti, Ferencszállás, Földeák,
Királyhegyes,
Kiszombor,
Klárafalva,
Kövegy,
Magyarcsanád, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Maroslele,
Pitvaros. A választókerületben szavazóként 17 238
választópolgár jelent meg (44,34%) április 25.-én. A
választás érvényes, eredményes volt, a választókerület
országgyűlési képviselője Mágori Józsefné (FIDESZKDNP)
II. FORDULÓ (2010. ÁPRILIS 25.)
Királyhegyes 2. sz. szavazókör
Csikóspuszta Lenin u. 14.
CSONGRÁD megye 07. számú egyéni választókerülete
Kapott
Jelölt neve
Jelölő szervezet(ek)
érvényes
szavazat

1 Dr. Buzás Péter

MSZP

51

1 Dr. Buzás Péter

MSZP

16

2 Fazekas Ferenc

Jobbik

16

2 Fazekas Ferenc

Jobbik

3

3 Mágori Józsefné

FIDESZ-KDNP

160

3 Mágori Józsefné

FIDESZ-KDNP
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A választópolgárok száma a névjegyzékben: 485 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 230 fő
Érvényes szavazatok száma: 227

A választópolgárok száma a névjegyzékben: 38 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 27 fő
Érvényes szavazatok száma: 27

Az új kormány nyolc minisztériummal alakult meg, így
a rendszerváltás óta ez a legkisebb létszámú kormány.
Miniszterelnök: Orbán Viktor, Miniszterelnök-helyettes: Navracsics Tibor, Miniszterelnökséget vezető
államtitkár (kabinetfőnök): Varga Mihály, Miniszterelnök-helyettes: Semjén Zsolt (nemzetpolitika, egyházügyek), Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter:
Navracsis Tibor, Nemzeti Erőforrások Miniszter:
Réthelyi
Miklós,
Nemzeti
Gazdaságfejlesztési
Minisztérium: Matolcsi György , Nemzeti Fejlesztési
Miniszter: Fellegi Tamás, Külügyminiszter: Martonyi
János, Honvédelmi Miniszter: Hende Csaba,
Belügyminiszter: Pintér Csaba, Vidékfejlesztési Miniszter:FazekasSándor
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Zsombolyai (Románia) Vegyeskórus
2010. április 17-én (szombaton)
15,00 órai kezdettel a Magyarország
Románia Határon átnyúló együttműködési Program 2007-2013 keretében Nemzetközi Dalos Találkozó
volt a helyi Művelődési házban.
A rendezvényt Horváth Lajos, községünk polgármestere nyitotta meg,
beszédet mondott Dr Buzás Péter
országgyűlési képviselő és Kovács
Sándor Csanádpalota polgármestere.
Meghívott vendégként jelen volt
még Galgóczkiné Krobák Mária,
Kövegy község
polgármestere,
Benákné Bárdi Ilona körjegyző,
Katona István alpolgármester valamint a zsombolyai (Románia –
Banat-Ripensis) küldöttség vezetője
Ordódi Árpád és Nagykomlós
(Románia) polgármestere.
A kulturális találkozó a Csanád
Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa és a romániai Zsombolya
(Banat-Ripensis) Önkormányzatával
közösen kidolgozott együttműködési
project keretében valósulhatott meg.
A programsorozat egyik állomása
volt a királyhegyesi Dalos Találkozó. Résztvevő együttesek: Romániából egy vegyes és egy férfi
kórus - egyházi és világi énekeket
adtak elő - , a Csanádpalotai Búza
virág Népdalkör, vezetőjük Horváth
Csabáné, a földeáki Bazsa rózsa
népdal és nóta kör, vezetője: Bárdos
István, a szintén földeáki Citerazenekar és Pávakör, vezetője: Vass
István, valamint a hazai Hegyesi
Dalkör, az ifjúsági énekegyüttessel,
vezetője: Váli Jánosné. Zenei közreműködő: Váli Zoltán.

Hegyesi Dalkör az Ifjúsági énekegyüttessel

Kis falunkat sokáig a homogén
közösség - egy nyelv egy vallás –
jellemezte. Így aztán igazán különlegességnek számított más népek
kultúrájába való betekintés. A
tartalmasan és jó hangulatban
eltöltött délután feltétlenül közelebb
vitt egymás kultúrájának megismeréséhez, elfogadásához.
A nap további részében a Kistérségi
Hangulat zenekar gondoskodott a jó
kedvről. A rendezvényről a makói

televízió is hírt adott.
A programsorozat következő állomása Nagylakon lesz néptáncbemutatókkal, június 5-én pedig
kispályás labdarúgó mérkőzésekre
kerül sor Kövegyen, ahova a mi
amatőr labdarúgó csapatunk is
készül.
Zsombolya
hamarosan
település bemutatónak ad otthont, az
ősz folyamán pedig csanádpalotai
hagyományőrző rendezvényekkel
zárul a programsorozat.

2010. május 15-én az „Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület” tagjai és vendégei
csoportos kiránduláson vettek részt Komáromban, ahol ellátogattak az európai hírű lovas
színházba is. A komáromi történelmi múltú lovarda ad otthont a különleges színháznak,
ahol a Sziget Színház társulatának előadásában láthatták a János vitéz című darabot. A
népies fogatolási módokkal, török-magyar lovas harccal, csikósok és huszárok
felvonulásával színesített előadás nagy tetszést váltott ki a mieink körében is.

A 44 fős kiránduló csoport útja során megtekintette az esztergomi Bazilikát, valamint a
Piliscsabai Pázmány Péter Tudomány Egyetem épületét is.
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Eredmények:
A Rövidtáv futóversenyen 24 gyerek közül:
I. helyezést Miksi Gábor (szegedi, édesanyja
Szivoczi Éva), II. helyezést Fejes Marcell, III.
helyezést Nagy Tamás ért el.
Hosszútáv futóversenyen 20 gyerek indult:
I. helyezett Miksi Gábor, II. helyezést Ács Alex,
III: helyezést Mátó Gergő, Nagy Tamás
Lányok közül: I. helyezést Nagy Emese,
II. helyezést Ács Adrienn, III. helyezést Szabó
Enikő ért el.
Gyorsasági kerékpár versenyen 28 induló
közül: I. helyezett Miksi Gábor, II. helyezett
Mátó Gergő, III. helyezett Fejes Marcell.
Kispályás foci mérkőzésen:
I. helyen Magyarcsanád FC, II.helyen Kövegy
FC, III. helyen Királyhegyes csapata végzett.
Ifjúsági Ki mit tud? –on részt vevő együttesek:
I. helyezett „ Hajrá Csajok” együttes, II.
helyezettek Dance of girls és a Barbie girls
együttes. Ha a technika nem is volt mellettük,
azért sikerült összehozni a nem régen alakult
DTM zenekar (Beke János dob, Miklós Ádám
gitár) bemutatkozóját is.
A nap hangulatát fokozta Suhajda Zsolt
(trombita,
szaxofon, és
Miklós
Tamás
(szintetizátor) zenészek remek muzsikája.

Az elmúlt tanév igen mozgalmasan telt
el óvodánkban. Még alig kezdődött meg
a tanév, amikor kaptuk a jó hírt, hogy
elkezdődik az óvoda tervezett felújítása.
Október 2.-án, sok lelkes, segítőkész
szülő segítségével átköltöztünk az iskolai
szolgálati lakásba. A felújítás januárra
befejeződött, és mi január 25-én
visszaköltözhettünk
a
gyönyörűen
felújított óvodánkba. Nagyon boldogok
voltunk,
hogy
ilyen
esztétikus
környezetben folytathatjuk munkánkat.
2010. március 27-én megtörtént az
óvoda ünnepélyes átadása is, amely
ünnepségre az ovisok, és az iskolások is
műsorral készültek.
A tanév folyamán 4 alkalommal voltunk
Makón színházban. Résztvettünk és
szerepeltünk
a
Falukarácsonyon,,
februárban hangulatos farsangi délutánt
szerveztünk, ahol együtt játszhattak a
szülők, gyermekeikkel.

Királyhegyes Község Önkormányzata az idén sem feledkezett meg a
gyermekek napjáról.
Május 22-én, a programokban bővelkedő
rendezvényt a művelődési ház melletti téren tartották meg a művelődési
és oktatási intézmények dolgozói szervezésében.
Az idei évben az időjárás is kedvezett a jó hangulatú eseménynek, ahol
gyermekek, felnőttek egyaránt jól érezték magukat. A nap főbb
eseményei: 08:00 órától: Főzőverseny (4 bográcsban főtt négy féle
kitűnő étek) , Kispályás labdarúgó mérkőzések, 10:00 órától: IZGŐMOZGÓ JÁTSZÓHÁZ, ami több korosztály számára kínált ügyességi
és készség fejlesztő játékokat. Palacsinta sütés, 11:00 órától: Peter &
Pan zenés műsor gyerekeknek (Könyvtár szervezésében) 12:00 óra:
Főzőverseny zsűrizése, 14:00 órától: Ifjúsági Ki mit tud ? a
művelődési házban, 15:00 órától: Futó és kerékpár versenyek, játékos
ügyességi versenyek, 17:00 óra: Eredményhirdetés.

Mind gyerekek, mind felnőttek körében nagy sikert aratott a kötélhúzó verseny.
Kiosztásra került a „Királyhegyes legerősebb asszonyai” és „legerősebb
férfijai” kitüntető cím is.

Márciusban köszöntöttük a községi
intézmények női dolgozóit és a
nyugdíjas egyesület nő tagjait a
Nemzetközi
Nőnap
alkalmából.
Április
21.-én
nyílt
napot
szerveztünk, melyen az érdeklődő
szülők betekintést nyerhetettek az
óvoda életébe. Ebben a tanévben
sokkal több volt az érdeklődő szülő,
mint a korábbi években.
Májusban
ünnepi
műsorral
készültünk
az
édesanyáknak,
nagymamáknak. Hagyományainkhoz
híven, ellátogattunk a Nyugdíjas
Egyesületbe is, ott is felköszöntöttük a
nagymamákat.
Megtörtént május első hetében az új
óvodások beíratása is.
Május 14-én Szegeden voltunk
kirándulni, a Vadasparkban, ami
mindig tartogat valami látnivalót a
gyermekek számára. Ha már Szegeden
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voltunk, akkor egy jóízű uzsonnát
elfogyasztottunk a kárász utcai
McDonalds étteremben. Sétáltunk
egy kicsit a belvárosban, ami szintén
nagyon nagy élmény volt minden
kisgyerek számára. Ballagó tanévzáró
ünnepélyünkre 2010. május 29.-én, 9
órai kezdettel került sor a Művelődési
Házban.
Május első hetében megtörtént az új
óvodások beíratása. Előreláthatólag, a 2010/2011-es tanévben az
óvodai létszám 28 fő lesz, ebből
kiscsoportosok száma: 18 fő,
középsőcsoportos korú 5 fő,
nagycsoportos korú kisgyermek 5
fő lesz.
Takarítási szünet időpontja:
augusztus 16-31.-ig tart.
Minden
kedves
kisgyermeknek,
szülőnek kellemes nyári pihenést
kívánok magam és az óvoda dolgozói
nevében.
Kati néni

Tanulói létszám:
22 alsó tagozatos tanuló
megoszlása:
1. oszt.:8 fő ( 5 lány és 3 fiú)
2. oszt.:4 fő (2 lány és 2 fiú)
3. oszt.:8 fő (5 lány és 3 fiú)
4. oszt.:2 fő (2 lány)
Iskolánk 2007. év óta a
Makói
Általános
Iskola
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Logopédiai
Intézet Királyhegyesi TaginAz iskola tanulói az Anyák napi ünnepségen:
tézményeként működik, 1-4
Első
sor:
Takács
Dóri,
Filipkó Patrik, Bárdos Tibor, Mészáros Debóra;Perneki Tündi, Mariási
összevont osztállyal.
Vanessza Második sor: Nagy Tamás, Tóth Bálint, Halustyik Zoltán, Kádár Péter, Farkas
Az intézmény igazgatója:
Gina, Filipkó Napsugár, Kiss Kitti,, Harmadik sor: Boros Erik, Görbe Ádám, Mátó Emese,
Almási Pál
Marjai Anett, Elekes Vivien, Ács Vivien, Bodré Rita, Kiss Gabriella

A makói Hagymaházban, négy alkalommal színházi
előadáson vettünk részt.
Versenyeken való részvétel:
Városi versenyen:
mesemondó versenyen 1 fő, (Marjai Anett)
matematika versenyen 3 fő, (Görbe Ádám,
Marjai Anett, Nagy Tamás)
Levelezős versenyen:
Szivárvány: 2 fő. A Szivárvány verseny döntő
fordulójában Budapesten iskolánkat Marjai Anett 3.
osztályos tanuló képviselte.
Mozaik: a 2-3. osztályosok mind részt vettek benne.
Magyar olvasás-nyelvtan, matematika, környezetismeret tantárgyakban próbálhatták ki tudásukat.
Május 27-28. Hulladékgyűjtés
Ezúton szeretnénk megköszönni minden felajánlást
és segítségnyújtást az alsó tagozatos gyermekek
nevében! Ennek bevétele hozzásegít bennünket a
kirándulás buszköltségének fedezésére.
Kirándulások:
Egész napos kirándulás: Június 11-én Budapestre
utazunk. Program: Tropicarium, Állatkert, Repülőtér/
Fél napos kirándulások: Makóra veterán autó
kiállítás és a hüllőkiállítás megtekintése.

Főállású pedagógusok:
Kádárné Kovács Edit tanító, tagint.vez. /magyar 3-4./
Pflaumné Rácz Zsuzsanna, tanító /magyar 1-2, 1-4. rajz,
testnevelés, napközi/
Hajdu Szilárd tanító /matematika, 1-2 o., környezet 1-2.
3-4., napközi / Ő december 31-ig dolgozott tagintézményünkben.
Madár Anita tanító GYES-ről tért vissza. Hajdu Szilárd
órájait vette át.
A helyi önkorm.-tól kirendeléssel félállásban dolgozik:
Englerné Búvár Terézia /3-4. matem., ének, technika
A Kertvárosi Tagintézményből óraadóként heti két
órában angol nyelvet tanított: Martonosi Zsuzsanna
Rendezvények, ünnepségek a tanévben:
Télapó ünnepség, karácsonyi ünnepség a nyugdíjas
egyesületben, falukarácsonyon, Farsang, Anyák nap ja,
részvétel az óvoda átadási ünnepségen, ifjúsági- és sport
nap, negyedik osztályosok ballagása.

A helyi ballagási ünnepségünk:
2010. június 17-én, csütörtökön 10 órai
kezdettel
Élményekben gazdag nyári szünetet kívánok minden
tanulónknak, kollégáimnak pedig jó pihenést!
A másodikos tanulók két hetente a makói
Fürdőben úszásoktatáson vesznek részt.

Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető
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ájus 19-én, a helyi egészségügyi dolgozók
szervezésében emlőrák szűrővizsgálatot
tartottak a Magyar Rákellenes Liga munkatársai.
Községünkben 23-an vették igénybe az ingyenes
szolgáltatást.

A cranio-sacralis terápiáról
A cranio-sacralis terápia egy gyengéd mozdulatokat alkalmazó,
a cranio-sacralis rendszer helyes működését célzó, igen
hatékony kezelési forma.
A cranio-sacralis terápiával serkenteni tudjuk a szervezet
öngyógyító mechanizmusait, fokozzuk a betegségekkel
szembeni ellenállást, javítjuk az életminőséget.
A terápia többek között az alábbi esetekben alkalmazható nagy
hatékonysággal: migrén, fejfájás, nyak-,váll-, hát- és
derékfájás, gerincproblémák, fog- és állkapocsizületi
problémák, stressz, alvászavarok, emésztési zavarok,
menstruációs panaszok, krónius fáradtság, lehangoltság,
krónikus fájdalmak, fizikai sérülések, viselkedés zavarok, stb.
Ezt a terápiát már Makón is kipróbálhatja, érdeklődni,
terápiára bejelentkezni a +3630-9657763 telefonszámon
lehet.

Hívogató vers

Vőfély: Molnár Zsolt szentesi vőfély,
ceremónia mester, néptánc oktató

15:00-15:30
15:30-17:00
17:00-17:30
18:00-19:30
19:30-20:00
20:00-21:30
21:30-22:00
22:00 24:00 -

Vendégek
fogadása zenekarral
Lakodalmas
menet a násznagyokért,
Lánykikérés
(tréfás jelenetekkel)
Tréfás esketés,
próbatételek
Kállátósok bevonulása
Vacsora
Pénzgyűjtés a
szakácsok megsegítésére
Tánc, mulatság
Menyasszony

forgatás

Dicsérjük a Jézust'
Illő alázattal engedelmet kérünk, hogy e házba belépni
mertünk. Nem a magunk engedelmével, a Jó Isten
segedelmével. Általunk tiszteltetik
megkérni a „hegyesi népet”, hogy ránkjövő
2010. július 3-án, szombaton 15:00 órára családjukkal
egyetemben jelenjenek meg művelődési házunkba

Falu lakodalmasunkon
Együtt legyenek az igen tisztelt vendégekkel,
Töltsék az éjszakát vígsággal és jókedvvel.
A hagyományőrző tréfás népi lakodalmon a

részvételi díj: 1500 Ft

(tartalmazza a vacsora árát és belépőt)
Belépőjegy vásárolható június 25-ig
a művelődési házban vagy Daróczi Gábornénál,
Gera Mihálynénál, Horváth Lajosnénál, Stranszky Jánosnénál
Lakodalmi tortát vagy, hagyományos népi lakodalmas süteményeket
(béles, piskóta, sós sütemény) mindenki hozzon magával!
A rendezvény különlegessége és egyedisége érdekében , aki csak teheti
népviseletben, népies ruhában jelenjen meg!

Fővédnök: Horváth Lajos polgármester
Szívesen fogadunk ötleteket, önkéntes szereplőket ! A lakodalmas
menetben, lánybúcsúztatón való részvétel ingyenes.

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