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

Kevés kistelepülés büszkélkedhet ilyen
szép tágas főtérrel a falu központjában,
mint mi. Tavaly nyáron, Uniós támogatással sétáló tereket alakítottunk ki.
A tavasz beköszöntével folytatódnak a
14 milliós beruházás munkálatai. Az
elmúlt napokban 20 db műkőből készült virágtartó és 15 db kültéri pad
kihelyezésére, valamint dísznövények
ültetésére került sor.
27 db díszfával pótoljuk az elmúlt
évben kivágott öreg, korhadt fákat. Az
önkormányzat, a közmunka-program
keretében foglalkoztatottakkal oldja
meg a parképítés és a park-gondozói
feladatokat.
Bízunk abban, hogy a község lakói
értékelik erőfeszítéseinket, és együtt
vigyázzuk, óvjuk köztereinket.
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. február 24. napján tartotta soron
következő ülését.
A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző
ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta az Alapszolgáltatási Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról szóló
beszámolót és elfogadta azt. A beszámolóból
megállapította a testület, hogy az elmúlt évben nőtt a
gondozottak száma, ami a növekvő megélhetési és
egyéb szociális problémákra vezethető vissza. A
Képviselő-testület megköszönte az intézmény munkatársainak a településünkön végzett munkáját.
- Ezen az ülésén tárgyalta a testület a Körjegyzőségi
Hivatal 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót
is, amely részletesen tartalmazza a hivatal által, a különböző szakterületeken végzett munkát.
- Tájékoztatót kért és kapott a testület a megváltozott
közmunka program rendszeréről. Jelentősen megváltozott a rendszer az elmúlt évhez képest, jóval
kevesebb személy foglalkoztatható napi 8 órában, a
közmunkások döntő többsége napi 4 órás munkaviszonyban dolgozhat. Mindkét foglalkoztatási
formára pályáznia kellett az önkormányzatnak és
csak korlátozott létszám- és anyagi keretet vehetett
igénybe.
- Elfogadta a testület a belvízhelyzetről készült öszszefoglaló jelentést.
- Több határozatot hozott a testület ezen az ülésén,
így elnökségi tagot jelölt a DAREH társulásba, elfogadta a makói Többcélú Társulás megállapodásának
módosítását és és néhény társulás megszűntetését,
döntött a belvízkárok költségeinek fedezésére Vis
maior támogatás benyújtásáról.
Benékné Bárdi Ilona körjegyző

A 2011. március 31. napján tartott képviselő-testületi ülésén tárgyalt napirendi pontok:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta a Képviselő-testület az önkormányzat
2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és azt
követően először módosította a 2010. évi költségvetési rendeletét, majd pedig elfogadta a zárszámadási
rendeletét.
- Elfogadta a 2010. évi ellenőrzési tevékenységről
szóló beszámolót.
- Döntött a testület a Családsegítő és gyermekjóléti,
valamint a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására kötött társulási megállapodások módosításáról.
A jövőben a székhely- Csanádpalota város – önkormányzati rendelete határozza meg a szolgáltatások
térítési díjait, de előtte a helyi önkormányzat véleményét ki kell kérni.
- Módosította a testület az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatának mellékletét képező
szakfeladatrendet.
- Határozott a testület arról is, hogy pályázatot nyújt
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására.

1./ Az étkeztetés intézményi térítési díja
Királyhegyes község területét ellátó szolgáltatótól
biztosított
Ebéd saját elvitellel : 360,- Ft/adag
Ebéd kiszállítással : 650,- Ft/adag
ebből kiszállítási költség: 290,- Ft/adag
2./ A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
Gondozási óradíj: 630,- Ft/óra

A 2009. évben megkezdett óvodai felújítás az idén
egy korszerűbb, energiatakarékosabb fűtés rendszer
kialakításával, a vizesblokk teljes felújításával folytatódik. Az március közepén beinduló munkálatok
során már elkészült az új víz és szennyvízelvezető
rendszer kiépítése, most van folyamatban az aljzatbetonozás, a hideg burkolatok lerakása. Közfalak
áthelyezésével több-funkciós helyiségek létrehozására került sor. Mindezzel, az önkormányzat alacsonyabb rezsiköltséget, a gyermekek számára tisztább, hiegénikusabb környezet biztosítását kívánja
elérni. Az új helyiségek kialakításával pedig, szükség esetén egy harmadik csoportszoba használatának
lehetőségét teremti meg. A kivitelező ígérete szerint
május elején ismét visszaköltözhetnek az ovisok,
akik már alig várják, hogy birtokukba vegyék
ragyogó óvodájukat.
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Amint az időjárás lehetővé tette megkezdődtek a csapadékelvezető csatornák mélyítése, a belvíz akadálytalan
lefolyásának biztosítása. A TIMA munkagépei a közfoglalkoztatottak közreműködésével a kápolnai út melletti csaornák vízelvezetését tették lehetővé.

Királyhegyes Község Onkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen
3 615 875 Ft támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz, 361 588Ft-os önerő vállalással.
A támogatás igénylése a csapadékvíz elvezető csatornák
kotrására, mélyítésére, tisztítására, valamint az átereszek
bontására, helyreállítására terjed ki. Helye: József Attila
utca, Kossuth utca, Dózsa György utca.

1./ A lakossági ivóvíz szolgáltatói díja

4/2004.(II.26.)ÖR. rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
módosítva a 8/2010.(XII.20.)ÖR. rendelettel

2011. január 01-től a következő képen alakul:
(Ft/m3)
(Ft/m3)
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Királyhegyes Község Önkormányzata
ismételten felhívja az ingatlan- és
telektulajdonosok figyelmét,
a tulajdonuk előtt lévő csapadékelvezető
csatornák mélyítésére, az átereszek
tisztántartására!

2./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatás díja

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994.(VI.29.)ÖR. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról módosítva a 9/2010.(XII.20.)ÖR.
rendelettel
Hatósági ár ÁFA nélkül
Fizetendő lakossági díj ÁFA-val
Lakossági alapdíj ÁFA-val
Közületi alapdíj ÁFA nélkül

Az kárigénylésbe beépíthető volt egy kis szakaszon
közút helyreállítása is. Helye: József Attila utca és
Jókai utca útkereszteződése.

Folyékony települési hulladék közszolgáltatás díja
2011. január 1. napjától: 3674 Ft/ m3

470,7

Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft.
Továbbra is él az a lehetőség, hogy amennyiben a fent
nevezett szolgáltatónál rendeli meg igényét, úgy a
számla bemutatása ellenében az önkormányzat az öszszeg 50%-át visszatéríti.

330,4
470,3
768 – 3.560

Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft

3./ A kötelező kéményseprői-ipari közszolgáltatás díja ÁFA tartalom nélkül:
SSZ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A KÉMÉNY TÍPUSA
Egyedi kémény tisztítása, ellenőrzése 4 éves műszaki
felülvizsgálata
Egycsatornás gyűjtőkémény tisztítása, ellenőrzése
Központi hő ellátó és üzemi tüzelőberendezés kémény
tisztítása, ellenőrzése
Tartalékkémény tisztítása, ellenőrzése
A kémények, füstcsatornák építésével, használatával
összefüggő szakvélemény adása
A lakó- és közösségi épületek kéményeinek füstnyomáspróbája, kiégetése
A bontási munkát nem igénylő kürtődugulások
megszüntetése
A nem folyamatos tartózkodás céljára használt épületek
kéményeinek és tartozékainak tisztítása,
valamint műszaki felülvizsgálata
Az újonnan épített vagy javított, ill. újból használatba vett és
felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik
műszaki felülvizsgálata
A gázfogyasztó berendezések bekötésével összefüggésben a
kémények terhelhetőségének megállapítása és az erről szóló
nyilatkozat készítése
A kémény kivitelezés előtti ( tervezett ) szakvéleményezése
SZJ:7470150
3

LAKOSSÁGI DÍJ

KÖZÜLETI DÍJ

535,- Ft/db
450,- Ft/szint

760,- Ft/db
590,- Ft/szint

X
385,-Ft/db

355,- Ft/fm
560,-Ft/db

díjtalan

díjtalan

díjtalan

díjtalan

díjtalan

830,- Ft/óra

400,-Ft/db
4265,- Ft/db

580,- Ft/db
4990,- Ft/db

4265,- Ft/db

4990,- Ft/db

4265,- Ft/db

4990,- Ft/db

1500,- Ft/db

1500,- Ft/db

Megkezdődött a területalapú támogatás elektronikus igénylésének az intézése. A kérelmeket szankciómentesen
legkésőbb május 16-ig lehet benyújtani. Minden olyan megművelt 2003. június 30-án is megfelelő mezőgazdasági
állapotban levő területre igényelhető, melyet a földhasználó jogszerűen használ és betartják a Kölcsönös
Megfeleltetés (KM) előírásait. A támogatás 1 ha-nál nagyobb területre folyósítható, kivéve, ha a támogatást
legalább 0,3 ha szőlő, vagy gyümölcs ültetvényre igénylik. A támogatható blokkokon belül a legkisebb igényelhető
táblaméret 0,25 ha. A támogatás várható mértéke 50.000 Ft/ha körül alakul, gyep és szántóterületre egyaránt, a
vetésszerkezettől függetlenül, de pontos ha-ra vetített mértékét külön rendelet fogja meghatározni.
Az egységes kérelem keretében 21 támogatási jogcím vonatkozásában igényelhetőek kifizetések, pl: kedvezőtlen
adottságú területek kompenzációs támogatása (KAT), agrár-környezetgazdálkodási szubvenció (AKG), Natura
2000 gyepterületek támogatása, EMVA erdő, NVT erdő, stb.

A megyei agrárkamara tanácsadója Fehér Attila /Tel:06/20-5102783/ csütörtöki napokon a
Művelődési Házban tart ügyfélfogadást.

A területalapú támogatás igénylésének ideje alatt az őstermelők csatlakozhatnak az agrárkárenyhítési rendszerhez is, melynek hektáronkénti összege 800 Ft, szántó területek után. Ezt az összeget
a befizetési határozat kézhezvétele után azonnal be kell fizetni. Ez belvíz, aszály és jégkárokra nyújt
enyhítést. A belépéshez, kár bejelentéséhez, a kár mértékének kiszámolásához szükséges nyomtatványok
szintén beszerezhetőek a tanácsadónál.
2008. évi CI. törvény
a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról
2009. évtől az őstermelők számára választható, a
piacra termelő üzemek, az egyéni és egyéni vállalkozóként dolgozó családi gazdálkodók számára
pedig tavaly óta kötelező csatlakozni a rendszerhez,
amely a nem biztosítható elemi károk, tehát belvíz-,
fagy- jégeső és aszálykárok ellen hivatott országos
szinten megteremteni a mezőgazdasági termelők
kárenyhítési lehetőségét. A csatlakozáshoz egy nyilatkozatot kell készíteniük a jelentkezőknek, és azt
minden évben az egységes támogatási kérelem benyújtásának határideéig - az idén május 16-ig – kell
eljuttatniuk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatalhoz. Az év során a termelőt ért elemi károkról
a káresemény bekövetkezését követően tizedik napon
belül be kell jelenteni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) megyei kirendeltségeihez.
Az adott évben keletkezett belvíz-, fagy-, jégeső- és
aszálykárok mértékéről és a kárenyhítési kérelemről
szóló dokumentumokat a kárfelmérést a falugazdászok végzik - minden év október 20-ig kell a MgSzhoz benyújtani. A hivatal a papírokat ellenőrzi és
legkésőbb november 10-ig átadja az MVH-nak, amely aztán a rákövetkező év március 15-ig fizeti ki a
jogosnak ítélt kárenyhítési összeget a termelőnek.

gazdálkodás keretében a zöldség-növények, a gyümölcsök, és más, élőmunkát igénylő mezőgazdasági termékek, állattenyésztés vonatkozásában
a minőségi árú és a különlegességek (nyúl, kecske,
mangalica, stb.) jöhetnek számításba, mint gazdaságosan értékesíthető termékek. A változó piaci
igényeket a kis és közepes gazdaságok azonnal képesek követni, rugalmasságuk jóval nagyobb a nagy
termelő egységeknél. Fontos tényező az is, hogy a
tanyagazdaságok élelmiszerek vonatkozásában önellátóak. Ez - szerény becslés szerint- 2.5 millió állampolgár ellátását jelentené.

Egyes gazdasági elemzők szerint nagymértékben
növelni kell a "tanyás gazdálkodás" szerepét. Szakítani kellene a maradiságot jelentő tanyák képletével, és egy modern, gépekkel, termelési technológiákkal, információs rendszerekkel (internet, távoktatás, tovább-képzés, gazdasági információk), hűtőházakkal ellátott kis és közepes mezőgazdasági termelő egységek világát kell elképzelni és megvalósítani a mai lepusztult tanyák helyén. Hazánkban
egymillió ilyen tanyának (tudatosan mellőzzük a
farm kifejezést) a működése lehetséges és gazdaságos
a termőterület adottságai alapján. A korszerű tanyás
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A helyi Nyugdíjas Egyesület március 10én tartotta évi rendes közgyűlését, együttesen a hagyományos nőnapi ünnepséggel. A közgyűlésen részt vett Horváth
Lajos polgármester is, aki hozzászólásában nagyra értékelte az egyesület munkáját. Kiemelte egymás tiszteletének,
megbecsülésének fontosságát, valamint
az önkormányzat részéről biztosította a
további együttműködési készséget, az
anyagi, erkölcsi támogatást.
A közgyűlés 8 új tag felvételével és az
időközben elhunyt tagjaikról való megemlékezéssel kezdődött, így a jelenlegi
taglétszám: 58 fő
Életkor szerinti megoszlás:
65év alatti 65-80év közötti 80 év feletti
16 fő
25 fő
17 fő
Az egyesület elnökségi és ellenőrző bizottság tagjainak 4 évre szóló mandátuma
most járt le, ezért második napirendi pont
az új vezetőség megválasztása volt.

Évente 6-8 elnökségi ülést tartottunk,
ahol mindig az aktuális feladatokat, tennivalókat beszéltük meg – az üléseken
részt vett az EB elnöke vagy tagja is.
Az üléseken a részvétel jónak értékelhető, az aktivitás is megfelelő volt, bár
bizonyos kérdésekben nem mindig
sikerült egységes álláspontot kialakítani,
ami önmagában nem tekinthető hibának.
Évente egy közgyűlést tartottunk, a résztvevők aktivitása az utóbbi időben javult.
Biztosítani tudtuk a heti két foglalkozás
tárgyi és személyi feltételeit – bár a téli
időszakban az idősebb tagok hiányzása
miatt lecsökkent a résztvevők száma.
Hagyományos rendezvényeinket – mint a
nőnapi ünnepség, anyák napja, idősek világnapja helyi megünneplése, a karácsonyi ünnepség rendszeresen megtartottuk.
Idősebb tagjaink kérésére – igyekezett
vezetőségünk több helyi rendezvényt
szervezni így az idősek világnapját szerény keretek között, helyileg is megünnepeltük. 2008-ban és 2009-ben rendeztünk egy-egy kistérségi nyugdíjas baráti
találkozót, és bizonyos értelemben ide
sorolhatjuk a 25 éves jubileumi ünnepséget is.
A helyi rendezvényeken kívül, kisebbnagyobb létszámban részt vettünk a
megyei szövetségünk által szervezett a-

Az újonnan megválasztott vezetőség tagjai:
elnök: Tamasi Antal, elnökségi tagok: Beke Mihályné, Csécsi
Ferencné, Csizmás Pálné, Kiss András. Ellenőrző Bizottság tagjai:
Mátó Imréné, Antal Ferencné, Beke Jánosné
lábbi fórumokon, találkozókon: első időkben a gyopárosi humorfesztiválon, majd a mórahalmi hasonló jellegű találkozón, deszki, ópusztaszeri, bordányi kulturális fesztiválon, a Szeged-Petőfi telepi egészségügyi napon, az idősek világnapja megyei ünnepségén Ópusztaszeren,
Ásotthalmon, és Makón. Az utóbbi időben rendszeressé váltak a kistérségi találkozók szervezése amelyek elősegítik a térség nyugdíjas
klubjainak, egyesületeinek együttműködését, a közös fellépést, az idős
emberek érdekvédelmét. Elismeréssel kell szólnunk arról is, hogy
tagjaink változó létszámmal ugyan, de részt vesznek az idén 10 éves
Hegyesi Dalkör munkájában.
Amikor 2006-ban az egyesületté alakultunk legfőbb célkitűzésünk
valósulhatott meg, hogy pályázhassunk olyan támogatásokra amikkel
pótolhatjuk az egyesület működtetésének költségeit. 4 év alatt ily
módon 450.000 Ft-ot sikerült nyernünk. Még 2006-ban az ifjúsági.
önkormányzattal közösen 240.000 Ft-t nyertünk egy mezőhegyesi
kirándulásra és egy szegedi színházlátogatásra.
2010. évben sikeresen pályáztunk a Környezetvédelmi Minisztérium
által kiírt energiatakarékos „Izzócsere” programra mely eredményeként tagjaink részéről mintegy 45 család, volt tagjaink hozzátartozójaként 24 kívülálló részesült támogatásban 724.000.-Ft értékben,
sikerült nagyon korszerű, energiatakarékos égőket beszerezni.
A másik hasonló jellegű pályázat az energiatakarékos háztartásigépcsere program volt, ez már bonyolultabb felmérést igényelt. Munkánk
befejezését megelőzően a minisztérium a pénzkeret kimerülése miatt a
pályázatot lezárta. Mi az igényfelmérést befejeztük, összesítettük, és
ha esetleg a jövőben valami lehetőség nyílik gyorsan tud vezetőségünk
intézkedni. A jövőben is igyekszünk kihasználni minden adódó pályázati lehetőséget forrásaink növelésére.
Az egyesület vezetőinek megköszönte tagságuk az elmúlt négy évben
végzett tevékenységüket, kiemelve Kiss András, Beke Mihályné és
Csécsi Ferencné áldozatos munkáját.
Ez volt a közgyűlés 2. nagy napirendi pontja. A jelölő bizottság elnöki
teendőit Lakatos Lajos látta el. Az újonnan megválasztott vezetőségi
tagok (lsd. fenti képen) mandátuma 2014-ig érvényesek.
A finom gulyásleves elkészítésére Sarró Mihály makói lakos (elszármazott) vállalkozott. Ezúton is szeretnénk megköszönni neki és minden segítőnknek munkáját, támogatását!
Tamasi Antal elnök
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Március 28-án (kedden) 10:00 órai kezdettel a helyi könyvtárban ismét rendhagyó könyvtárórára
került sor a Makó
Térsége
Könyvtár
vezetőjenek, Benkéné Sándor Barbara
szervezésében.
A
„Mesekuckó” című
foglalkozás előadója
Szabóné Csikós Szilvia óvónő, könyvtáros volt.
Az ovisaink és alsó tagozatos tanulóink örömmel kapcsolódtak be a foglakozás menetébe és érdeklődéssel vették kezükbe a sok szép új könyvet,
amit a könyvtáros nénik ajánlottak nekik. Többen el is határozták, hogy ez
után többet fognak olvasni és gyakrabban kölcsönöznek ki könyveket.

Az egyik leggyakoribb fertőző gyermekbetegségről, a bárányhimlőről
beszélgettünk. Ma már egyre súlyosabb formában jelentkezik, gyakoriak a
szövődmények. Védőoltás felvétele egyre inkább javasolt. Megbeszéltük,
hogy régen hogyan kezelték, s ezek közül a praktikák közül melyek azok,
amelyek ma már ellenjavalltak, s mit lehet ma tenni a gyermekek
tüneteinek enyhítésére. A márciusi Klub vendége volt Meggyesi Éva, az
Allianz Biztosító képviselője, aki általános pénzügyi tanácsokkal látta el a
kismamák. Kismamák figyelem! Változás!
AZ ÁPRILISI GYERMEKSZAKORVOSI RENDELÉS, A HÚSVÉTI
SZÜNET MIATT,2011. MÁJUS 2-ÁN, HÉTFŐN LESZ, 14-15 ÓRÁIG!
Szűcs Ildikó védőnő és Sepsik Andrásné Csilla, családgondozó

Március 26-án, szombaton, a Földeáki Bazsa rózsa népdalkör
meghívására Népzenei Találkozón vett
részt a Hegyesi Dalkör. Két népdalcsokorral léptek fel, amit
Váli Jánosné dalkörvezető állított össze.
A 12 fellépő együttes
között
dicsérettel
helytállt a mi községünk dalköre is.

Magyarország Románia
Határon Átnyúló
Együttműködési Program
2007-2013
„Közösségek közötti
együttműködés”
a zsombolyai székhelyű BanatRipensis Térségi Területfejlesztési Társulás és a Csanád
Mikro-térségi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás
partnerségében megvalósuló
2. pályázat

Főbb tevékenységi körei
elsősorban ifjúsági programok
szervezése
Mindkét fél (HU – RO) részéről
tanulmány készítése, mely tükrözi
a fiatalok jelenlegi helyzetét
minden térségi település vonatkozásában. Kommunikációs tevékenység - „Tanuljunk együtt”
kiterjed: nyelvoktatás, kommunikációs tréning, számítástechnikai
oktatás. „ÉN – TE – MI” – Kétnyelvű újság országonként 1-1
oldal – kidolgozása. 5 alkalommal jelenik meg (5 x 2000 példány) – első megjelenés 2011.
augusztus hó, ezt követően havonta, decemberig (1-1 hónap – 11
település) Táborok: Romániában: 14 napos 2011. július 418. – Magyarországon: 7 napos
2011. június 20-26. „A természet
megismerése”
Községünk tagja a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak így
lakosság arányosan részt vesz a
fenti programokban. Az április
elsején induló „Tanuljunk együtt”
román nyelvtanfolyamon Kiss
Krisztina és Molnár Anikó képviseli településünket.

A képen Bárdos István (Királyhegyesről elszármazott) és felesége adja át
dalkörvezetőnknek az emléklapot és a díszkerámiát. Az együttesnek
gratulált Vass István Földeák polgármestere is.
A rendezvényekre az utazási költségeket, és a vacsora árát a dalkör tagjai
állják. Köszönjük munkájukat!
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A programról:
Magyarországon románul: 2011.
április 1.- 2011. november 30.
Résztvevők: 16 fiatal és 16 fő
kormeghatározás nélkül
Időtartam: 32 hét – 256 óra hetente 1 alkalom – 8 óra –
péntekenként

A tavasz beköszöntével és húsvét
közeledtével előtérbe kerül néhány népszokásunk, mint például
a locsolás, ételszentelés, böjti játékok, a nagyhét szokásai, kiszehajtás, villőzés, barkaszentelés. Húsvét a feltámadás, az
újjászületés ünnepe: a keresztény
egyház ilyenkor emlékezik meg
Jézus feltámadásáról, és ilyenkor
köszöntjük a tavaszt, a természet
újjáéledését is. A húsvét időpontját 325-ben állapította meg a
niceai zsinat a napéjegyenlőséget
követő holdtölte utáni első vasárnapot kijelölve.
Szinte minden népnél rengeteg
szokás kötődik a húsvéthoz még
a kereszténységet megelőző időkből, hiszen a tavaszt, a termé-

szet újjáéledését évezredekkel ezelőtt
is megünnepelték.
Locsolóvers
„Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplô ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt
gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az
Isten.
Az illatos rózsavíztôl megnônek a
lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros
tojások.”

A húsvéti nyúl vagy húsvéti
nyuszi, a húsvét ünnephez kötődő
figura, a Mikuláshoz hasonlóan a
gyermekfolklór része: a gyermekek „hisznek” a húsvéti nyúlban,
amely tavasszal, általában húsvétkor titokban,, ajándékot hoz.
Tipikusan nyugat-európai hagyomány, azonban, Magyarországon
is régi tradíció. Ismert hagyomány
a húsvéti fészek készítése az
ajándék és a húsvéti tojások számára.
A húsvéti nyúl egyes források
szerint Németországban vált a keresztény ünnepkör részévé, itt készítették az első kosárfészket és
később az első édességből készült
nyulat. Franciaországban és Belgiumban a tojásokat nem a húsvéti
nyúlhoz kötik, hanem azt mondják: a húsvéti harangok potytyantják le őket.
Szintén elterjedt szokás a húsvéti
nyulat ábrázoló képeslapok küldése. Húsvét előtt az áruházakban
slágertermék a színesbe csomagolt
csokoládé nyúl és tojás és a
plüssnyulak. Magyar nyelvterületen a húsvéti locsolóversek
gyakori szereplője. Ők hozzák a
nyuszitojásokat is amiből nagyon
sokat kívánunk Nektek gyerekek!
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Locsolkodás erede: Alapja a víz
tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete a keresztelésre utal, valamint arra a
legendára, amely szerint a Jézus
feltámadását hirdető jeruzsálemi
asszonyokat a zsidók locsolással
akarták elhallgattatni. A népszokások szerint a férfiak ilyenkor
sorra járták a házakat és különböző énekek, versek kíséretében
locsolták meg a nekik ezért cserébe tojást adó lányokat.
A lányokat régen kivonszolták a
kúthoz, s vödörből vízzel öntözték, vagy a patakhoz vitték, s
megfürdették. A locsolás ma is
elterjedt szokás, kissé szelídebb
formában. Gyakran csak kölnivízzel locsolnak a fiúk, férfiak.

Anyáknapi köszöntő:
Az anya
Hiába gyönge, fáradt asszony, vézna,
Belőle nőtt testünk acélos izma.
Hiába félénk, reszkető a lelke,
A pompás lángot belénk Ő lehelte.
Ő is volt láng, kerengő víg madárka,
Ábrándmezőket dallal Ő is járta.
S talán csöndes estén szívedbe dobban,
Hogy arany faja lángolt víg dalokban.
Hiába félénk, reszkető már lelke,
Költőbe, szentbe, hősbe, új emberbe,
A pompás, gazdag lelket Ő lehelte.

Eseménynaptár
Április 21 . Tavaszi szünet első
Április 2425.
Április 27.
Április 29.
Április 29.
30
Május 03.
Május 08.
Május 28.
Június 04.
Június 17.

napja
Húsvét

Első tanítási nap a
tavaszi szünet után
Helyi iskolában
anyák napja
Középiskolai
Ballagások
Óvodánkban
anyák napja
Búcsú
Gyermeknap az
óvoda udvarán
Óvodai ballagás
Általános iskolai
Ballagás
Utolsó tanítási nap

Április 20-án ünnepélyes keretek
között avatták fel a tőlünk 15
km-re lévő M43-as autópálya
útvonalát. Ezzel
Királyhegyeshez is közelebb
került „a Világ”.

Ha meg akartok szabadulni a
télen felszedett kilóktól most
itt a lehetőség!

Vegyél részt Te is
egészségmegőrző és egyben fogyókúrás
(futás, kerékpározás)
programjainkon!
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk
április 26-án (kedden)
19,30 órakor
az ER-GA Üzletház előtt!
KÖZÉRDEKÜ
INFORMÁCIÓK
Helyi házi orvosi szolgálat:
Telefonszáma: 62/ 287- 940
házi orvos:
Busáné Dr. Dobó Magdolna
elérhetősége:
06 20 227 4274
orvosi ügyelet:
06 62/ 474-374
Mentők hívószáma: 104
Tűzoltóság hívószáma: 105
Rendőrség hívószáma: 107

Hozzávalók:
1 kicsontozott báránycomb
2-3 ágacska rozmaring
4 fej fokhagyma,1 dl olaj
1 vöröshagyma,1 evõkanál
kristálycukor, 1 evõkanál méz
õrölt bors
2
dl fehérbo napon a
A sütést megelõzõ
báránycombot lehártyázzuk, a
felesleges faggyútól megtisztítjuk. Sóval, borssal és rozmaringgal bedörzsöljük, majd egy
mélyebb tálba helyezzük. Teszünk mellé 4-5 gerezd aprított
fokhagymát és egy megtisztított, cikkekre vágott vöröshagymát, nyakon öntjük olajjal,
majd jól letakarjuk, és a hûtõben egy éjszakát állni hagyjuk.
Másnap a húst tepsibe helyezzük, ráöntjük az olajos páclevet, és 135-140 fokos sütõben
kb. 2 és fél óra alatt megsütjük.
Sütés közben a pecsenyelével,
és a fehérborral szorgalmasan
locsolgatjuk. A maradék fokhagymát megtisztítjuk, gerezdekre szedjük. A cukrot egy kisebb serpenyõben karamellizáljuk, hozzáadjuk a mézet, a
fokhagymagerezdeket, enyhén
megsózzuk. Aláöntünk egy fél
deci fehérbort, és lassan, gyaran megkeverve beforraljuk.
A báránypecsenyét a mézes
fokhagyma kíséretében, forrón
tálaljuk. Jó étvágyat!

Gratulálunk
a NOWE BAND
zenekarnak a Szegeden
megrendezett Lakodalmas
zenekarok versenyén való
szereplésükért.
További sikereket kívánunk!

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