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Minden év decemberében megragadja az embereket karácsony varázsa. Nincs még egy olyan ünnep,
amely az egész világon ennyire megszólítaná az emberek érzésvilágát, képzeletét, hangulatát, viselkedését.
Ezekben a napokban egy kicsit elfelejtjük gondjainkat, felhőtlenül örülünk családjainknak, az
együttlétnek. Persze mindez csak akkor működik, ha mi magunk tesszük ünneppé a karácsonyt. Kívánom,
hogy valamennyien képesek legyünk ezeken a napokon csak a jót és a szépet meglátni és befogadni.
Találja meg mindenki a maga békéjét, nyugalmát és képes legyen ezt megteremteni maga körül is.
Királyhegyes önkormányzatának képviselő-testülete nevében a község minden lakójának békés és boldog
karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag új évet kívánok!
Horváth Lajos polgármester
„Édesebben szól a harang szent Karácsony éjszakáján,
békességről szól az ének az angyalok zsoltárán.”

Karácsony estén,
2010. december 24-én,
15,00 órai kezdettel a helyi
katolikus templomban szent
misét tart
Jánosi Szabolcs plébános Úr.

A szentmisét a Hegyesi
Dalkör és Ifjúsági csoportja
Betlehemes misztérium
játéka vezeti be.
Tegyük meghitté és
tartalmassá Karácsonyunkat!
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DARÓCZI GÁBORNÉNAK és családjának közösségi rendezvények szervezésben, lebonyolításában
való aktív részvételükért, különösen a Hegyesi Lakodalmasban nyújtott teljesítményükért, gyermek és
ifjúsági rendezvényekre, nyugdíjas rendezvényekre való adományaikért. HORVÁTH LAJOSNAK a
Hegyesi Lakodalmas, az ifjúsági, nyugdíjas és egészségügyi rendezvények anyagi támogatásáért.
TAMASI ANTALNAK a Nyugdíjas Egyesület sokrétű vezetői feladatainak ellátásáért, a Nyugdíjas
Egyesületben végzett kiemelkedő munkájáért. Az Egyesület rendezvényeink szervezésében vállalt
szerepükért BEKE MIHÁLYNÉNAK, CSÉCSI FERENCNÉNEK, KISS ANDRÁSNAK, a helyi
rendezvényeik lebonyolításában MÁTÓ IMRÉNÉNEK, KISS ANDRÁSNÉNAK, GYÜRKI
ISTVÁNNÉNAK, CSIZMÁS PÁLNÉNAK, SUHAJDA MIHÁLYNÉNAK, HAJDÚ RÓZÁNAK,
ANTAL FERENCNÉNEK, vidéki rendezvényekre való utaztatásukért: ANTAL FERENCNÉNEK,
SARRÓ MÁRIÁNAK, LAKATOS LAJOSNAK, FEKETE ISTVÁNNAK, KURUNCZI
MIHÁLYNAK. A dalköri tagoknak a 10 év óta heti rendszerességgel felvállalt tevékenységükért,
rendezvényeken való fellépésükért VÁLI JÁNOSNÉ Dalkör vezetőnek, VÁLI JÁNOSNAK, FEKETE
ISTVÁNNÉNAK, TÓTH LÁSZLÓNÉNAK, CSIZMÁS PÁLNÉNAK, GALAMB PÉTERNÉNEK,
SUHAJDA MIHÁLYNÉNAK, MÁTÓ MIHÁLYNÉNAK, NAGY PÉTERNÉNEK, GERA
MIHÁLYNAK, HAJDU RÓZÁNAK, HORVÁTH LAJOSNÉNAK, BAKA ANDRÁSNAK,
ENGLERNÉ BÚVÁR TERÉZIÁNAK. A közösségi rendezvényeken nyújtott zenei közreműködéséért,
a dalkörben végzett szakmai segítségéért VÁLI ZOLTÁNNAK. Az „Együtt Közösen Királyhegyesért
Egyesület” vezetőjének HORVÁTH LAJOSNÉNAK szervezőmunkájáért, közösségi rendezvények
szervezésében, lebonyolításában való aktív részvételéért. A FEKETE CSALÁDNAK – FEKETE
ÁGNESNEK, BARTA LÁSZLÓNAK, FEKETE ISTVÁNNÉNAK, FEKETE ISTVÁNNAK a
Hegyesi Lakodalmas megszervezéséhez, lebonyolításához nyújtott kimagasló teljesítményükért, gyakori
adakozásaikért. GERA MIHÁLYNAK és GERA MIHÁLYNÉNAK rendezvények szervezéséhez,
lebonyolításához nyújtott segítségéért. ZSURZSUCZ CSABÁNAK, HORVÁTH ZOLTÁNNAK a
közösségi rendezvényeken való főzések bevállalásáért, a mindenki által elismert különlegesen finom
pörköltek elkészítéséért. MIKLÓS TAMÁSNAK rendezvényeken való zenei közreműködéséért,
adományaiért. SUHAJDA ZSOLTNAK falunapi zenei közreműködéséért. STRANSZKY
JÁNOSNÉNAK a „Királyhegyesért Közalapítvány” elnöki feladatainak ellátásért, rendezvényeken való
aktív részvételéért. ANTAL FERENCNEK és családjának az egyházi és a polgárőr tevékenységben
kifejtett kimagasló munkájukért, közösségi rendezvényekhez nyújtott segítségükért. JUHÁSZ
JÁNOSNÉNAK egyházban végzett közösségi munkájáért. A Polgárőr szövetség vezetői tevékenységéért
CSIKOTA ANTALNAK, valamint ifj. NAGY PÉTER, MOLNÁR ISTVÁN polgárőr tagoknak. KISS
GYULÁNÉNAK, KISS GYULÁNAK közösségi rendezvényekhez nyújtott támogatásukért, Emlékpark
átadásánál, Hegyesi lakodalmason vállalt szerepükért. CSÍKOS SANDORNAK és FELESÉGÉNEK
MARIKÁNAK a Hegyesi Lakodalmashoz nyújtott segítségéért, szerepvállalásáért. VARGA
VIKTORNAK a lövészverseny megszervezéséért, lebonyolításáért. KATONA MIHÁLYNAK a
természeti katasztrófa idején nyújtott segítségnyújtásáért, rendezvények anyagi támogatásáért.
KURUNCZI MIHÁLYNAK, SARRÓ MÁRIÁNAK, KATONA ISTVÁNNAK, MIKLÓS
IMRÉNEK, JUHÁSZ CSABÁNAK, LUDÁNYI MIHÁLYNAK rendezvények szponzorálásáért.
DÁVID JÓZSEFNEK a rendezvények lebonyolításához nyújtott segítségéért. SZIRBIK
SÁNDORNÉNAK, TAMASI ÉVÁNAK a Nyugdíjas Egyesület patronálásáért. FÓNÁDNÉ VARGA
GIZELLÁNAK, HORVÁTH GABRIELLÁNAK, CSIKOTA ANTALNÉNAK, HORVÁTH
ZOLTÁNNÉNAK az EKKE–ben végzett tevékenységéért. BÖNGYIK ROZÁLIÁNAK, BOROSNÉ
SZALMA BRIGITTÁNAK az ifjúsági napon nyújtott segítségéért, a szülői munkaközösségben végzett
munkájáért. FARKAS FERENCNEK az informatikai tevékenységéért. BUSÁNÉ DR. DOBÓ
MAGDOLNÁNAK, SZŰCS ILDIKÓNAK az Egészségnapok szervezéséért. Az Emlékmű átadásakor
vállalt szerepléséért: KEREKES IMRÉNEK, KISS BALÁZSNAK, TÓTH LÁSZLÓNAK,
MÉSZÁROS MARTINNAK, NÉMETH RÓBERTNEK. A Hegyesi Lakodalmason vállalt szerepükért
STRANSZKY PÉTERNEK, BEKE MIHÁLYNÉNAK, BEKE MIHÁLYNAK. Az ifjúságszervező,
énekkari, tánckari munkájukért MOLNÁR ANIKÓNAK, NAGY ALEXANDRÁNAK, BEKE
ANIKÓNAK, KISS KRISZTINÁNAK, VÁLI KRISZTINA CECÍLIÁNAK, BELEZNAI
BERNADETTNEK, NAGY EMESÉNEK, VARGA FANNINAK, KISS KITTINEK, FILIPKÓ
NAPSUGÁRNAK. Technikai segítségükért GERA MÁTÉNAK, KÁVAI ZSOLTNAK. ... és mindenkinek, aki közösségi munkájával igyekezett élhetőbbé tenni településünket!

2

Mint minden évben, Királyhegyes Önkormányzata az idén is falukarácsonyi
ünnepség keretében édességcsomaggal ajándékozta meg a községünk 0-14 éves
korú gyermekeit. Ünnepi műsorukkal ők is viszonozták a figyelmességet és
kellemes perceket szereztek a felnőttek körébe december 21-én a művházban.

Igazi két kis ajándék, Bognár Ramón és Tóth Szofi
köszöntésével kezdődött a karácsonyi ünnepség. Horváth
Lajos polgármester átadta szüleiknek az ilyenkor szokásos
Baba-kötvényt.

Az ifjúsági tánccsoport fellépése. Tagjai: Varga Fanni,
Nagy Emese, Kiss Kitti, Filipkó Napsugár, Beleznai
Bernadett. Ifjúsági segítők: Molnár Anikó, Beke Anikó.

A helyi óvodások angyalkákká változva sok szép verssel,
dallal készültek a karácsonyi műsorra.

Iskolásaink egy tanulságos történetet, Móra Ferenc A
Didergő király című verses mesejátékát adták elő.

Nyugdíjas Egyesületünk vezetői sem feledkeztek meg
tagjaikról. Minden évben karácsonyi ajándékcsomaggal
kedveskednek nekik. Az önkormányzat részéről Benákné
Bárdi Ilona körjegyző köszöntötte a megjelenteket.

December 20-án ünnepi Képviselő-testületi ülést tartott
Királyhegyes község önkormányzata, 15,00 órától pedig az
intézményi dolgozók és helyi civil szervezetek képviselői
részvételével karácsonyi ünnepséget.
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I. Foglalkoztatás, gazdaságélénkítés:
- Új Széchenyi Terv
- Széchenyi Kártya program
- Közfoglalkoztatás
Ezután a munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól. Új elemként
a kis- és közepes vállalkozások is bevonásra kerülnek a
leghátrányosabb munkanélküliek közfoglalkoztatására,
amire pályázatot kell benyújtani.
II. Családpolitika
- Családtámogatási rendszer erősítése – adóalap kedvezmény formájában lehet érvényesíteni.
- Nyugdíjrendszer átalakítása.
- A deviza alapú lakáshitellel rendelkezők megsegítése.

III. A kormányzati működés és szervezetrendszer
átalakítása
- Bürokrácia csökkentése
- Az igényekhez alkalmazkodó minisztériumi struktúra
megteremtése
- A területi közigazgatás átalakítása: fővárosi és megyei
kormányhivatalok (később járási hivatalok) létrehozása.
Egyablakos ügyintézés, összevont ügyintézés.
- APEH és VP összevonása.
- Nemzeti Földalapkezelő létrehozása.
IV. Ágazati célkitűzések
- Közrend, közbiztonság, - Egészségügy, - Felsőoktatás
- Kedvezményes honosítási lehetőség 2011-től a határon
túli magyaroknak, - Tanyaprogram

- A helyi önkormányzatok támogatását az állami
hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett
személyi jövedelemadó együttesen határozzák meg. Ez
utóbbi 2011-ben 7%-os csökkenést mutat, mivel mindig a
két évvel korábban bevallott és településre kimutatott
összeggel kell számolni.
- Közoktatási feladatok ellátáshoz új szabályozás kerül
kidolgozásra, miszerint többféle megoldás közül
választhatnak a működtető önkormányzatok – állami
fenntartás, közös finanszírozás, saját fenntartás.

- Nemzeti Közfoglalkozatási Program keretében több
féle foglakoztatási mód lesz lehetséges a munkaügyi
központok koordinálásával.
- Ápolási díj összegét 2011 évtől a mindenkori
költségvetési törvény határozza meg. Az idén 1000 Fttal emelkedik ennek mértéke.
- A Lakásfenntartási támogatások energiaár-támogatással fog bővülni.
Más vonatkozásban lényeges változás nincs a tavalyi
évhez képest.

Királyhegyes község képviselő-testülete 2010. november 25-én 17:00 órai kezdettel közmeghallgatást
tartott a Községháza tanácstermében, ahol Horváth Lajos polgármester ismertette az önkormányzat
2011. évi gazdasági célkitűzésit, pénzügyi helyzetét, fejlesztési elképzeléseit. Ezen a lakossági fórumon
van lehetőség az állampolgároknak igényeik, szükségleteik kinyilvánítására, amit a lehetőségekhez
mérten figyelembe vesz a képviselő-testület a következő évi költségvetés tervezésében.
A törvény-tervezet adatai alapján elmondható, hogy a
2011 évi működési finanszírozásunk a 2010. évi szinthez
képest 7%-os visszaesést mutat, ami további takarékossági intézkedéseket von maga után. Továbbra is fő
célkitűzés - az önkormányzat kötelező alap feladatainak
megfelelő színvonalú ellátása, szerződésben vállalt kö-

telezettségeinek teljesítése, - a közfoglalkoztatás folytatása, - az elkezdett fejlesztések befejezése az önerőben
vállalt összegek ütemezhetőségét figyelembe véve. A
mostani pályázati rendszer az önkormányzatokat hitelfelvételre kényszeríti, ami megnöveli anyagi gondjaikat,
azonban jövőre az állami szervek hatékonyabb és
gyorsabb ügyintézést ígérnek.

Királyhegyes - Kövegy községek kinevezett
körjegyzőjétől 2010. december 31-i dátummal. Lovászné Borbás Erika 2000. március 1jével kapta Királyhegyes Község Önkormányzatától jegyzői kinevezését. 2002. január
elsejétől községünk, a szomszédos Kövegy
településsel körjegyzőséget hozott létre, amelynek gesztor települése Királyhegyes lett.
A közös körjegyzői állást a mi jegyzőnk nyerte
el, így lett Erika két község alkalmazottja.
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Közel egy évig Nagylak jegyzői teendőit is ő
látta el a fúzió reményében, ami végül is nem
valósult meg. A rendkívül összetett és sokrétű
feladatot az időközben többszöri intézményi
átszervezések bonyolították. Ekkor indultak be
az eus pályáztatási rendszerek aminek úttörői
voltunk. Köszönet Lovászné Borbás Erikának
községünk iránt tanúsított elkötelezettségéért,
a feladat adta rendkívüli teljesítményéért.
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 2010. november 25. napján tartotta soron következő
ülését.
A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
Ø Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés
óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Ø Megtárgyalta a 2010. évi adóbevételek és az
átengedett bevételek alakulásáról és felhasználásáról
szóló tájékoztatót. Az önkormányzat adóhatósági
feladatait a körjegyzőségi hivatal látja el. Az elmúlt
egy év legjelentősebb változása volt, hogy az iparűzési
adóval kapcsolatos hatáskörök visszakerültek az
APEH-től, azokat ismét a helyi adóhatóság látja el. Az
iparűzési adó terén csökkenés mutatkozik az előző
évhez képest és várhatóan az elszenvedett természeti
csapás, valamint a belvíz következtében a jövő évben
is további csökkenés lesz. A testület megállapította a
napirend során, hogy a kommunális adó mértékén nem
változtat (6.000 Ft/ingatlan/év), az erről szóló helyi
rendeletet minden vonatkozásban változatlanul hagyja.
A gépjárműadó bevétel változatlan a korábbi
időszakhoz képest. Fontos tudni a gépjármű
tulajdonosoknak, hogy az adófizetési kötelezettség a
január 1. napi állapot alapján keletkezik, és ha
évközben tulajdonosváltozás van azt a makói
okmányirodában rendezni kell. Az adóhatóság a
végrehajtási eljárás során a meg nem fizetett adók, a
behajtásra megküldött szabálysértési bírságok és egyéb
díjak behajtása érdekében letiltásokat bocsát ki illetve
a gépjárművek forgalomból
való kivonását
kezdeményezi.
Ø A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat I-III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. A
gazdálkodásról megállapította, hogy időarányosan
teljesült, pénzügyi nehézségeket átmenetileg az

önkormányzatot megillető, de ki nem fizetett
pályázati támogatás okoz.
Ø Megtárgyalta és elfogadta a testület az önkormányzat
2011. évi koncepcióját. A jövő évben csak átgondolt
és pénzügyileg ütemezett fejlesztésekre kerülhet sor.
A jövő évben megvalósul az óvoda vizesblokkjának
felújítása, a faluközpont felújítása és várhatóan
elindul az IKSZT pályázat megvalósítása.
Ø Elfogadta a testület Ambrózfalva önkormányzatának
kilépését a gyermekjóléti szolgálat és családsegítő
szolgálat, valamint a szociális alapszolgáltatási
társulásból.
Ø Döntött arról is a testület, hogy a Királyhegyesi lakos
gyermekek 0-14 éves korig ez évben is karácsonyi
ajándékcsomagot kapnak az önkormányzattól.
A testületi ülés anyagai és a hozott határozatok teljes terjedelemben megtekinthetőek településünk honlapján.
(www.kiralyhegyes.hu)
Benákné Bárdi Ilona körjegyző

Királyhegyes és Kövegy községek képviselő-testületei
2010. december 8. napján együttes ülést tartottak Kövegyen.
A képviselő-testületek megtárgyalták a körjegyzői
álláshelyre beadott pályázatokat. A pályázati kiírásra 4
érvényes pályázat érkezett.
A képviselő-testületek döntöttek a körjegyzői álláshely
2011. január 1. napjától történő betöltéséről. A két

testület egyhangúlag a jelenleg helyettesítő
körjegyző, Benákné Bárdi Ilona pályázatát
fogadta el és őt bízta meg a körjegyzői feladatok
ellátásával.

A program alapvető célja, hogy határozott idejű munkalehetőséget teremtsen a regisztrált álláskeresők,
köztük a legalább 40%-ban szociális segélyezettek számára úgy, hogy értékteremtő munkájukat helyi
önkormányzati, vagy kistérségi célok érdekében végezzék.
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A községi önkormányzati Hivatal az idén 24 helyi lakosnak
biztosított határozott időre foglalkoztatást az „Út a munkához” című program keretében. A már megítélt szociális segélyükhöz mérten, 4-6 vagy 8 órai munkaidőben végezhettek tevékenységet. A 2010. évi közmunkaprogram III. része, aminek futamideje szeptember 01. és december 31.-e
közti időszakra esett, lassan befejeződéséhez közeledik. A
program ezen részében 17 fő (ebből 8 férfi és 9 nő) vett
részt, akik munkája nyomán a főtér rendezettségét, tisztaságát tudhatjuk be, de nagy segítséget jelentettek több önkormányzati rendezvény lebonyolításában is. Sajnos az
állami szakágazat nem mindig teremti meg a foglalkoztatáshoz szükséges eszközhátteret, ami gyakran a hatékonyság rovására megy. Reményeink szerint a következő évben
is - több jogszabályi változás ellenére – további lehetőség
nyílik a projekt folytatására, amivel enyhíteni tudjuk községünkben a nagyarányú munkanélküliséget.

A Háziorvosi szolgálat vezetője Dr Dobó Magdolna 2010. december
20-i képviselő-testületi ülésen számolt be 2010. évi tevékenységükről:
I .A beszámolási időszakban a szolgálathoz tartozó betegek száma
811 fő(2010.11.30.) Kijelentve lett 20 fő, Haláleset miatt 13 fő.
Bejelentkezett a szolgálathoz 35 fő. Egy év alatt a rendelésen
8085 esetet láttunk el. Otthonukban ellátottak száma: 554 eset.
Baleset helyszínén 3 fő lett ellátva. Hívás házhoz 115 esetben történt.
Háziorvos, illetve asszisztens által történt látogatások száma
444+146. Szakkonzultációra (szakrendelés) utalt esetek száma:
1034, amely 375 személy esetében történt. Ambulánsan ellátottak
száma ( nem a praxishoz tartozó): 170 eset. 134 esetben történt
kórházba utalás. Közgyógy ellátásban részesül 23 fő. Az előző
időszakhoz képest lényeges változás a háziorvosi szolgálat
tevékenységében nem történt. Személyi és tárgyi feltételei az előzőekhez hasonlóak. Említésre méltó járványos megbetegedés az ősz
folyamán a hányás hasmenést okozó vírusos megbetegedés volt. Az
influenza elleni védőoltás adása folyamatban van.
II. Változás történt a laboratoriumi vizsgálatban. A vérvételek
gyakorisága két hétről 3 hétre növekedett. A változás oka központi
szabályozás, melynek lényege, hogy havonta egy meghatározott
pontértékű vizsgálatot kérhetek, mely nagyban korlátozza a vérvételi
lehetőséget. A laboratoriumban megszűnt az időpontkérés. A többi
szakrendelés
(kivéve
sebészet,
urológia,
nőgyógyászat)
időpontköteles. Várakozási idő egyes szakrendeléseken több hó-nap.
Lényeges változás történ a betegszállítás területén. Sürgős esetek
szállítását a Mentő Szolgálat végzi, egyéb vizsgálatra történő
beszállítást betegszállító cég látja el.
III. Továbbra is fontos feladatnak tartjuk a prevenciót. Ezért ebben az
évben is megrendeztük a szokássá vált egészséghetünket.
IV. 2011. januárjától községünkben Gyermek Szakorvosi
Szolgálat fog működni. Ez azt jelenti, hogy havi 1 alkalommal
gyermek szakorvos dr. Tóbiás Erzsébet tart tanácsadással egybekötött, bármilyen gyermekbetegséggel kapcsolatos orvosi ellátást.
A királyhegyesi védőnői körzethez tartozó települések: Királyhegyes, Csikóspuszta, Makó-Rákos, Bogárzó. A védőnői feladatokat
Nagylak községgel megosztva Szűcs Ildikó védőnő látja el.
A védőnő feladatai: várandós anyák gondozása, csecsemők- és kisgyermekek gondozása, óvoda-iskolaegészségügyi feladatok, egészségnevelés.
A védőnői finanszírozásban számító gyermekek létszámának megoszlása életkor szerint: (2010. szeptember 30-i adat)
Életkor:
Csecsemő:
1-3 év:
Óvodás korú:

Királyhegyes:
6
15
23

Csikóspuszta:
1
1
2

Rákos és
Bogárzó
1
4
5

2011. január 1-től - várhatóan fél
évig - a Hétfői napokon lévő rendelés
időpontja megváltozik:
Új időpont: 12-16 óráig
A többi napon a rendelés változatlan.
Megértésüket köszönöm! Dr. Dobó
Magdolna Háziorvos

. A Közalapítvány 2010. éve nem a várakozásnak
megfelelően alakult. Bevételünk a 2009.év pénzmaradványa, 53 708 Ft. volt.
A 2010-es évben, az SZJA 1 %-ának felajánlott
összegét 41 779 Ft-ot, az APEH különböző okokra
hivatkozva nem utalta számlánkra. Az alapítványunkhoz a 2010. évben nem érkezett be
támogatási kérelem. Kiadásainkat a havonta
jelentkező baki költsége, és a sírcsokor vásárlása
tették ki. 2010. évi záró egyenlegünk: 39 758 Ft
2009. novemberében LEADER pályázati lehetőséggel élt Közalapítványunk az Önkormányzattal
közösen, a község utcajelző tábláinak önrész
nélküli megvalósítására. Sajnos azóta még nem
született döntés a támogatási kérelemről.
Felajánlásaikat továbbra is szívesen fogadjuk,
hogy teljesíteni tudjuk Alapító Okiratunkban vállalt
feladatainkat. Adószámunk: 18458219 – 1 – 06
Magam és az Alapítvány nevében Kellemes Ünnepeket, és Boldog, Békés Új Esztendőt kívánok!
Stranszky Jánosné

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20-i ülésén
a Közalapítványnak működéséhez szükséges 50.000 Ft-os támogatást ítélt meg.
A testület ezen az ülésen döntött a helyi
Katolikus Egyház 50.000 Ft –os támogatásáról is.

2010.-BEN ELHUNYTAK:

2010.-BEN SZÜLETETT:
1./ Bognár Ramón
2./ Csányi Tibor István
3./ Fónád Dominik
4./ Fürj Ármin Maximilián

Tájékoztatom Kedves Betegeimet, hogy

1./ Borsos Istvánné
2./ Búvár Mihály
3./ Keresztúri Istvánné
4./ Pántya István
5./ Varga Józsefné

5./ Lakatos Vanessza Leila
6./ Szalma Csenge Kíra
7./ Vancsó Kinga
8./ Tóth Szofi Liliána
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6./ Beke Jánosné
7./ Piszker Ferencné
8./ Varga András
9./ Kubinyi Józsefné.
10./ Ménesi János

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

A gyerekek örömmel vették birtokukba az új eszközöket, ami nagymértékben segíti a tanulók felzárkóztatását, az önálló ismeretszerzés
képességének elsajátítását.

Iskolai tagintézményünk az elmúlt hónapban
3 új számítógéppel, egy hordozható LapToppal és egy nagyon korszerű interaktív
táblával gazdagodott a Makói Iskola nyertes
infokommunikációs pályázata keretében. A
projekt az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg. Az elnyert támogatási összeg a
makói iskolára vetítve 53 millió 653 ezer Ft,
ebből részesült a királyhegyesei iskola is a
fent említett eszközökkel. A számítógépeket
elsősorban az informatika órákon használják a
gyerekek elektronikus tananyag feldolgozására.
Köszönetet mondunk az érintett önkormányzatoknak, és Almási Pál igazgató úrnak a
felénk megnyilvánuló figyelmükért, segítő
szándékukért.
Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető és
munkatársai.

A Művelődési Házunkban december 2-án délelőtt
11, 00 órakor nagy izgalommal várták óvodásaink,
iskolásaink a Mikulást. Érkezését Száraz Nagy Tamás
előadó művész és társa vidám, zenés gyerekműsora
előzte meg. A hangulat tetőfokán toppant be a Mikulás
bácsi aki sok jó tanáccsal látta el a gyerekeket, a
jóságról, szeretetről. Ezután kiosztotta a névre szóló
ajándékokat. A gyerekek igazi megilletődéssel állták
körül a kedves Télapót. Még a nagyobbakban sem
merült fel semmi kétség: az IGAZI Mikulás látogatott
el közénk.
Köszönetet mondunk Benkéné Sándor Barbarának a
Makó és Térsége Könyvtár vezetőjének, valamint
Molnár Lászlónak a szervezésért és közreműködésért!

A Védőnői és a Családsegítő Szolgálat közös
szervezésben 2010. december 12 –én ismét Babamama klubot tartott a művelődési házban. Ez az
alkalom a karácsonyi készülődés jegyében telt el, s
lehetőségük nyílt a kismamáknak sok új ötlet
kipróbálására is. Csakúgy mint tapasztalataik kicserélésére, ismereteik bővítésére. Már gondoltak a karácsonyi sütés főzésre is. Szűcs Ildikó a kismamáknak akiknek szinte minden idejét lekötik gyermekeik
gondozása, nevelése - gyorsan, sütés nélkül
elkészíthető receptekből álló füzettel kedveskedett.
Ilyenkor télidőben, ez a közösségi együttlét a
babáknak is enyhíti a nyári játszótéri délutánok
hiányát. A szervezők jövőre is szeretnék folytatni a
baba-mama klubéletet, reméljük a kismamák körében
is egyre népszerűbb lesz ez a kezdeményezés.
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2010. december 31-én
23:45 –től
szeretettel várunk
mindenkit a templom
előtti téren!

A téren forralt
borral, forró teával
várjuk a
résztvevőket.
.
A rendezvényt kb.
egy órásra tervezzük
ezért melegen
öltözzenek!

Közös
visszaszámlálás

Lehet hozni
csillagszórót,
pezsgőt, poharat az
újévköszöntéséhez.

Himnusz
Újév köszöntés
Tűzijáték

Akik Tűzijátékkal
kívánják színesíteni
az újév beköszöntét
kérjük jelezzék!

Szabadtéri
mulatozás,
élőlánc.

2010. december 31-én, 20:00 órai kezdettel
a művelődési házban
zene:
Varga Ottó és társa
Belépőjegy: 600 Ft
december 28-ig még vásárolhatók:
a művelődési házban, valamint Daróczi Gábornénál,
Horváth Lajosnénál
programok:
malacsütő verseny, (Ha hozol eszel, ha nem éhen
maradsz!) éjféli találkozó a templomtéren
Tombola fődíj: egy malac
Egész éjszaka büfé.

Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
8

