IX. évf. 2. sz.

2012. április

www.kiralyhegyes.hu

Húsvétkor a kereszténység a legnagyobb
ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli.
Ünneplése a VIII. század körül vált
általánossá, bár már a III. századból
vannak adatok, melyek húsvét vasárnap
megünneplésére utalnak.
Húsvét nem csak jeles egyházi ünnep,
de ma már számtalan szokás is fűződik
nevéhez.
Az ünnep minden évben más-más
időpontra esik, ún. mozgó ünnep.
Korábban többféle módszer is létezett
húsvét időpontjának kiszámítására, a
niceai zsinat óta azonban egyetlen,
egységes módszerrel kerül kiszámításra:
a tavaszi napéjegyenlőséget követő első
telihold utáni vasárnap lesz húsvét
vasárnapja.
„Valamikor réges-régen,
lovas kocsin feszítettek a legények,
zeneszóval, mind vidámabban
kurjongattak, virtuskodtak,
nem kölnivel locsolkodtak,
mély kútból vizet mertek,
a szép lányokat egyenként
tetőtől talpig leöntöttek,
versikét is mondogattak,
a végén finom bort iszogattak”

Látványosan haladnak a községünkben a több helyszínen is
folyó felújítási, fejlesztési munkálatok. Alig egy hónap alatt
elkészült a Felszabadulás utca Víztorony felöli szakaszának
csatornázása, átereszek kiépítése. A szakasz ezen részén
található önkormányzati portán kertészeti gazdaság kiépítését
kezdtük meg március hónap elején. A drótháló kerítés lerakása
után a járdafelújítás és az öntözési lehetőségek kiépítése
következik. Terveink szerint hamarosan megkezdhetjük a
fóliasátor felhúzását is.
A temető környékének rendberakására munkagépet béreltünk,
vízelvezető csatorna kiépítésre is sor került. A makói bekötő út
(Csanádpalota felöl) mentén az útpadka tisztántartása, surjázása
folyamatos.
A főtér parkjainak gondozására a közterületek rendszeres
takarítására is nagyobb gondot tudunk fordítani a közmunkaprogram keretében nyílt foglalkoztatási lehetőségeinkkel.
Királyhegyes Község Önkormányzata nevében kérem az
ingat-lantulajdonosokat, használókat is, hogy folyamatosan
tisztítsák és gondozzák az ingatlanuk előtti közterületet, ezzel is
hozzájárulva kulturált környezetünk kialakításához.
A közelgő húsvéti ünnepeken kellemes kikapcsolódást, szép
tavaszi időt kívánok!
Horváth Lajos polgármester
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A kertészeti programhoz munkaeszköz vásárlásra és kisebb beruházásokra
is lehetőség nyílt, így hatékonyabb foglalkoztatásra számíthatunk az idén.
A fóliasátorban dísznövények termesztésére is sor kerül, amit községünk
közterületeinek parkosítására fordítanak.
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A KÉMÉNY TÍPUSA

Az önkormányzat, március 1-jétől 6
helyi lakos foglalkoztatására mezőgazdasági programot indított a
Start Munkaprogram részeként. A
kertészeti tangazdaság az önkormányzat Felszabadulás utcai portáján épül, szintén közmunkaprogram keretében. A telek közművesítésétől a fóliasátor készítéséig
számos munkalehetőséget biztosít
több ember számára. Első körben az
a cél, hogy a közfoglakoztatottak
valóban értékteremtő munkát végezzenek.
Fő tevékenységi területek a következők: hagyma-, burgonya-, paradicsom-, paprika-, uborka-, borsó-,
káposzta-, sárgarépa-, petrezselyem-, zeller-, babtermelés. A termesztendő növények nagy részét
már elvetették, ami folyamatos talaj
és növényápolási munkát biztosít
majd az itt dolgozóknak. Hétvégeken elméleti oktatáson is részt
vesznek Csanádpalotán a térségi
munkaügyi központ által szervezett
tanfolyamokon.

LAKOSSÁGI DÍJ

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
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KÖZÜLETI DÍJ
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2011. január 3-ától - az egyablakos ügyintézési rendszer
kialakításának első állomásaként - az ország 29 pontján
megnyíltak a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati
irodái, a Kormányablakok. Az ügyfélszolgálati irodák 29
ügykörrel indultak, kiemelt feladatuk, hogy az
államigazgatási ügyekben teljes körű tájékoztatás
nyújtsanak az ügyfelek részére. Az irodák ügyfélbarát
nyitvatartással, munkanapokon reggel 8 óra és 20 óra
között várják az ügyeiket intézni kívánó állampolgárokat.
Idővel a kormányablak feladatköre is kibővült, Jelenleg
körülbelül 70 ügykörben lehet a kormányablakhoz
fordulni, a távlati tervek szerint ez a szám 2013 közepére
meghaladná a kétszázat. Hogy miben tud segíteni a
Kormányablak? Széles körű tájékoztatást ad arról, mit,
mikor, hogyan, melyik hatóságnál intézhetünk,
felvilágosítást ad arról, hogy adott ügyben, milyen
kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni,
segít a formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó
dokumentumok ellenőrzésében. A Kormányablakban
többek között meggyőződhetünk arról, hogy munkáltatónk teljesítette-e előírt bejelentési kötelezettségét,
ügyfélkaput létesíthetünk, egyéni vállalkozói tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhetünk,
különböző támogatásokat, segélyeket (gyermekgondozási
segély, anyasági támogatás) igényelhetünk, tájékoztatást
kaphatunk a gyermekgondozási díj, a terhességigyermekágyi segély igényléséről, egyes szolgáltatási
tevékenységek megkezdéséről és folytatásáról, a
magyarigazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről.
Szegedi Kormányablak címe: Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal 6741 Szeged Rákóczi tér 1.

A kormány tervei szerint 2013-ra létrejön a járási rendszer
Magyarországon, így az év végére a járási székhelyeken is
létrejönnek a Kormányablakok. Célkitűzés, hogy az
egyablakos ügyintézés lehetősége minél több állampolgár
életét könnyítse meg, ezért folyamatosan bővül nemcsak
az ügykörök, hanem a Kormányablakok helyszíneinek
száma is. A járás közigazgatási funkciókat lát el.
Államigazgatási, hatósági és oktatási feladatai is lesznek
Járások Csongrád megyében: 7 járás lesz 2013-tól
Csongrád megyében. A kistérségek határaihoz igazodva
alakították ki a hét járás területét. A járások területének a
megyék határaihoz kell igazodniuk, és a székhelytől
legtávolabb lévő település sem lehet messzebb 30
kilométernél.
Csongrád megyében a következő 7 város kap járási székhely rangot: Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes,
Csongrád, Mórahalom, Kistelek.
A településeken a hivatalok megmaradnak, csak
leszűkített munkakörökkel és hatáskörökkel.
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2012. január elsejétől új önkormányzati törvény
lépett életbe amely alapvetően átrendezi az
állam és az önkormányzatok közötti feladat- és
hatáskör-megosztást.
A több mint két évtized után átalakuló önkormányzati rendszer egyik legnagyobb újdonsága,
hogy a közoktatási intézmények és a kórházak is
jórészt állami fenntartásba fognak kerülni. A
kormány a módosítástól azt várja, hogy az új
struktúra költségtakarékos és feladatközpontú lesz,
továbbá szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának. A kétharmados jogszabály a településeket együttműködésre, térségi
társulások alakítására ösztönzi.
A törvény rögzíti az önkormányzatok ellátandó
feladatait, ezek között szerepel a közbiztonság
fenntartása, az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, a
hulladékgazdálkodás, a távhőszolgáltatás és a hajléktalan ellátás.
A megyék szerepe alapvetően megváltozik; a jelenlegi intézményfenntartó szerepük teljesen megszűnik, az iskolákat, egészségügyi és szociális intézményeket, valamint az ott dolgozó munkatársakat az állam veszi át. A megyék a jövőben
területfejlesztési és a területrendezési feladatokat
látnak el.
Az elfogadott önkormányzati törvény szerint
2013-tól a 2000 fő alatti települések nem tarthatnak
fenn önállóan körjegyzőségi hivatalt.
A változások közé tartozik az is, hogy a törvény
helyiadó-kivetési jogot ad a településeknek saját
bevételeik növelésére.
Az új jogszabály megváltoztatta az összeférhetetlenségi szabályokat is, így például polgármester nem lehet országgyűlési képviselő a
2014-es választások után. A közélet tisztasága érdekében a törvény szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, ami a házas-, az
élettársra és a gyerekekre is vonatkozik. A szabályok a bizottságok külsős – nem képviselő –
tagjaira is vonatkoznak majd.
A törvény „megerősíti” a polgármestereket a
képviselő-testülettel szemben, így például – meghatározott esetekre – vétójogot kap, és tisztségének
meg-szűnéséről csak bíróság dönthet. Testületi
ülést évente legalább hatszor kell tartani, akár a
fővárosi/megyei kormányhivatal indítványára is.
Az önkormányzatok a jövőben is vállalhatnak
önként feladatokat, ám ezek ellátása nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladatokat.

Időpontja:
Megkezdődött a területalapú támogatás elektronikus
igénylésének az intézése. A kérelmeket szankciómentesen
legkésőbb május 15-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 SAPS támogatás várható
mértéke 64.000 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 25 támogatási jogcím
vonatkozásában igényelhetőek kifizetések, pl:- kedvezőtlen
adottságú területek kompenzációs támogatása (KAT),- agrárkörnyezetgazdálkodási szubvenció (AKG), - Natura 2000
gyepterületek támogatása, - EMVA erdő, - NVT erdő, - a
húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási program, - mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott
támogatás.

A Csongrád megyei agrárkamara tanácsadója Fehér
Attila /Tel:06/20-5102783/ csütörtöki napokon (április
12-től) 08:00 órától 16:00 óráig a Művelődési Házban
tart térítésmentesen ügyfélfogadást.

2012. ÁPRILIS 16-17-18.
DÉLELŐTT 8-12 ÓRÁIG

Be kell íratni minden 5.
életévét betöltött gyermeket.
(Akik már eddig is jártak
óvodába, nem kell újraíratni)
Beíratásra kerülnek azok a
gyerekek, akik 2013. május 31ig betöltik a 3. életévüket.
BEÍRATÁSHOZ SZÜKSÉGES
OKMÁNYOK:

 A gyermekek születési
anyakönyvi kivonata
 Szükség esetén
honosítást igazoló okirat
 Lakcímkártya
 Taj kártya
 Orvosi igazolás, az
óvodai alkalmasságról
Stranszky Jánosné
tagintézmény vezető

A területalapú támogatás igénylésekor a kockázatközösségben nem tag gazdálkodók (szántó esetében 10
ha alatti, ültetvény esetében 1 ha alatti, szántóföldi zöldség esetében 5 ha alatti, stb terület művelők) is
csatlakozhatnak az agrárkár-enyhítési rendszerhez, melynek hektáronkénti összege szántóföldi növények
esetében 1000 Ft, a szántóföldi zöldségnövény és ültetvény területek után 3000 Ft/ha. Ez belvíz, aszály és
jégkárokra nyújt enyhítést. A 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 be-nyújtásának határideéig - az idén
május 16-ig – kell eljuttatniuk a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
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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 MgSz-hoz
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.

Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon,
ami az allergiában szenvedőknek nagyon
sok kellemetlenséget okoz. Mindannyiunk
egészségének védelme érdekében felhívom a
Tisztelt föld-tulajdonosok, földhasználók,
lakó- és telekingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a növényvédelemről szóló
törvényben foglaltak szerint kötelességük a
parlagfű elleni védekezés.
Allergén növénynek számítanak még a pázsitfűfélék, a libatop és a disznóparéj is,
így ezek irtása szintén kötelező. A
legnagyobb veszélyt a parlagfű jelenti.
A törvény előírása szerint június 30-ig
meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbózását és ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenn kell
tartani.
A parlagfű irtása történhet vegyszeresen, kaszálással, kapálással vagy kézi gyomlálással.

Akik
elmulasztják
az
allergén
növények elleni védekezést, azokkal
szemben hatósági eljárás indul !
Hivatalból és bejelentés alapján a
növény-védelmi hatóság és a földhivatal
helyszíni ellenőrzést tart kül- és
belterületen egyaránt és lefolytatja a
hatósági eljárást. Ha a kötelezett az
elrendelt közérdekű védekezést nem
hajtja végre, növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor, amelynek
összege 20.000 – 5.000.000 Ft között
lehet.
A hatósági eljárás és a bírságolás
megelőzése érdekében felhívom a
figyelmüket, hogy mindenki a saját
területén folyamatosan gondoskodjon
ezeknek a növényeknek az irtásáról!
Benákné Bárdi Ilona körjegyző

A Háziorvosi Szolgálat az
Önkormányzat támogatásával
megszervezte a
Gyermek Mozgó Szakorvosi
Szolgálat működését
Királyhegyesen.

Dr. Tóbiás Erzsébet
gyermekgyógyász
minden hónap utolsó
hétfőjén 14-15 óráig
rendel a
védőnői Tanácsadóban.
A rendelésen a doktornőt
bármilyen,
gyermekekkel kapcsolatos
problémával fel lehet keresni,
akár vizsgálat,
akár tanácsadás céljából.

5

2012. márciusában nyílt tanítási napokat tartottak a helyi általános iskola pedagógusai.
Céljuk elsősorban az ott folyó tartalmi
munka bemutatása, betekintést nyújtani az
alkalmazott módszerekbe, tanítás-tanulási
folyamatok eljárásaiba. Lényeges törekvés a
család és az iskola jó kapcsolatának kialakítása, melynek középpontjában a gyermekek állnak. Kiváló lehetőség ez minden
szülőnek, hogy reális képet kapjon gyermeke
tudásáról képességeiről a többi tanuló teljesítményének tükrében.
Az elsősök tekintetében először fordult elő,
hogy a tanítási órán a hozzátartozóik is részt
vehettek. Büszkén mutatták meg, hogy már
eligazodnak a „betűk országában”, megtanultak olvasni és számolni. Közös, mozgásos
versmondással, énekléssel, egyéni, játékos
feladatokkal tették színessé a perceket.
A tanító nénik az ovisokat is bevonták a tanítási óra menetébe. A képen éppen környezetismeret órán vesznek
részt, ahol a házi állatokról tudtak meg sok-sok érdekes
ismeretet. Az iskola pedagógusai bármennyire is igyekeztek játékos, színes feladatokkal elvarázsolni az ovisokat, ők azért ráéreztek, hogy ezután már nem olyan felhőtlen és kötetlen gyermekkori évek következnek mint
eddig. A szülők is új kihívások elé néznek, hiszen az

Iskolánkban is már mindennapossá vált a legmodernebb
oktatási eszköz, az interaktív tábla használata. A
számítógépes képek digitális projektorral kerülnek
kivetítésre a táblára, ahol láthatóak és alakíthatóak
lesznek. A felhasználó mind a számítógépen, mint a táblán
keresztül kezelheti a szoftvert. Ujját egérként használva, a
tanár vagy a diák egyenesen a tábláról futtathat
alkalmazásokat. Minden jegyzet és rajz elmenthető vagy
kinyomtatható és így szétosztható a csoport tagjai között.
A tábla remekül alkalmazható a különböző tanulási
stílusokhoz. A diákok minden korosztálya kedvezően
reagál a tábla használatára. Az interaktív táblákat
eredetileg az üzleti életben használták a csoportüléseken.
Ahogy a népszerűségük növekedett az iskolában, a
tanárok mindenütt sikerekről számoltak be mindenkinél, a
legfiatalabb tanulóktól egészen a felsőoktatásban
résztvevőkig. Az interaktív elektronikus tábla egy nagyon
színes eszköz. A kutatások azt mutatják, hogy a diákok
reagálnak az olyan kivetítésekre, ahol a színeket széles
körűen alkalmazzák és a jelölés mind a toll mind a
kiemelő alkalmazás esetében testre szabható, hogy így
számos különböző szín kerüljön kivetítésre. Tanulóink is
nagy örömmel használják.
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iskolában szembesülnek a tanulási problémákkal
kudarcokkal, sikerekkel, aminek feldolgozása és kezelése bizony nem könnyű feladat. De hát az életben
semmit, így a tudást sem adják ingyen. Ezt kell megértetnünk és elfogadtatnunk gyermekeinkkel.
A nyílt napon látogatást tett az iskolában Horváth
Lajosné képviselőasszony és Miklós Imre alpolgármester is.

A helyi Nyugdíjas Egyesület március 14-én 09:00 órai kezdettel,
tartotta a taggyűléssel egybekötött hagyományos nőnapi ünnepségét
a művelődési házban. Elsőként Tamasi Antal az egyesület elnöke
foglalta össze az elmúlt év eseményeit, számolt be az egyesület
tevékenységéről, jövőbeni céljairól. A helyi óvodások nőnapi versekkel, ünnepi műsorral készültek a nőnapi megemlékezésre. A rendezvényen Horváth Lajos polgármester úr is részt vett, aki az
önkormányzat nevében köszöntötte az egyesület nőtagjait, majd az
egyesület férfi tagjai egy-egy szál virággal is kedveskedtek nőtársaiknak. Vízi István mezőgazdasági vállalkozó ebédre birkapörköltet készíttetett, ezzel járult a nagyrészt volt tsz-tagok vendégül
látáshoz. Köszönet minden támogatónak és patronálónak a rendezvény sikeres lebonyolításáért. Szívből ajánljuk minden kedves
olvasónk figyelmébe a mellékelt „ Levél az ápolóhoz” című írást.

2012. január 20-án átadták az új Makói Gyógy- és Termálfürdőt.
amely Makovecz Imre Kossuth-díjas építész utolsó és legnagyobb
munkája. Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló, mintegy
3,6 milliárd forintos beruházás hozzájárul a térség versenyképességének növeléséhez és a foglalkoztatottság bővítéséhez. A
fürdő a Hagymatikum nevet kapta, amely 12 ezer négyzetméteres
alapterületű, 800 négyzetméteres vízfelületű az ország egyik
legnagyobb szaunarészlege tucatnyi különböző szaunával, az egyik
legjelentősebb gyógyászati részlege csaknem negyven kezelővel
Nyitvatartás nem szezonális idő alatt:
részleg:

hétköznap

hétvégén és
ünnepnapokon

Élményfürdő és Gyermekvilág

13:00-21:00

09:00-21:00

Szaunavilág és Wellness kezelők

13:00-21:00

09:00-21:00

Tanuszoda

08:00-20:00

zárva

Gyógyfürdő

09:00-21:00

09:00-21:00

Gyógyászat

09:00-19:00

szünetel
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„Amikor rám néz, azt gondolja mogorva
öregasszony, lassú, mindenben
bizonytalan, zavart tekintetű, aki
mindent lepecsétel amikor eszik. Nem
felel amikor maga elégedetlenkedik, aki
nem veszi észre, hogy fogytán az kedve,
ereje.
Olyan mintha nem tudná, mit csinál,
minden lépcső magas neki, és nem látja,
hová-merre tart. Ilyennek lát? Nyissa ki
a szemét nővérke, nézzen rám!
Szeretném elmesélni ki vagyok én, aki itt
csendben ül, akkor eszik és iszik, mikor
maga nővérke úgy akarja. Nézzen rám!
Tízéves kislány vagyok akit a szülei úgy
szeretnek! Tizenhat éves csinos lány, aki
arról álmodik, hogy majd egy férfié lesz
Húszéves menyasszony, akinek szíve
meglódul a gondolatara is, hogy
hamarosan hűséget esküszik. Huszonöt
éves: kisbabája van. Harmincas:
gyerekei cseperednek, önállósodnak.
Negyvenes: gyerekei felnőttek,
kirepülnek a házból. Itt a férjem még
mindig örülünk egymásnak. Ötvenéves
koromban? Jönnek az unokák, kitöltik a
napjainkat, újra gyerekzsivajtól hangos
a ház. Majd sötét napok közelítettek,
maghalt a férjem . Jövőm a magány, a
szomorúság. az enyéim saját magukkal
vívódnak, én már csak az emlékeimnek
élek és a szeretet éltet.
Az ember elszürkül, ha öreg és beteg. De
hát öregasszony vagyok, bájatűnt és
erejefogyott, kicsit tán ütődöttnek is
látszik. Ebben az öreg testben mégis egy
fiatal lány lakik! Emlékszem örömeimre,
Emlékszem fájdalmaimra. Szeretem és
újra átélem az életem , mely oly gyorsan
elröpült. Elfogadom a hideg tényt, hogy
semmivel sem tudok szembeszállni.
Ha felnyitná a szemét nővérke, sosem
csak egy mogorva öregasszonynak
látna.
Jöjjön közelebb hozzám, nézzen rám!”
Ezt a szabadverset egy idős asszony
írta, aki hosszú évekig Skóciában egy
öregek otthonában élt. A nővérek, az
ápolók, de még az orvosok is zavartnak tartották.
Halála után találták meg ezeket a
sorokat a párnája alatt.

Időpont:

2012. április 14.-én
(szombaton) 16,00 óra
helyszín:

királyhegyesi Művelődési Ház
belépő: 200 Ft/fő
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Fellépők:
Apátfalvi Kerekes Márton
Népdalkör és citerazenekar
Földeáki Népdalkör és
Citerazenekar
Földeáki Bazsarózsa Népdalkör és
citerazenekar
Makói Búzavirág Népdalkör és
citerazenekar
Hegyesi Dalkör

Április 05. .

Tavaszi szünet első
napja
Április 8- 9. Húsvét
Április 11.
Első tanítási nap a
tavaszi szünet után
Népzenei Találkozó
Április 14.
Középiskolai
Április 27.
28.
Ballagások
Helyi iskolában
Május 03.
anyák napja
Május 08.
Óvodánkban anyák
napja
Búcsú
Május 06.
Gyermeknap
Május 19.
Június 02.
Óvodai ballagás
Június 15.
Általános iskolai
Utolsó tanítási nap

május 19-én (szombaton) 9:00 órától a
művelődési ház melletti szabad területen
-

Aszfaltrajz verseny
Kézműves foglalkozások ( gyöngyfűzés,
rajzverseny, papírhajtogatás, ragasztás)
Tréfás ügyességi vetélkedők
Futóversenyek
Erőpróbák (kötél húzóverseny, szkander
bajnokság)
Kincsvadászat!

Szabadtéri sütés, főzési lehetőség
családi picnik

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

20:00 órától:
a helyi iskolások és óvodások kirándulásának
támogatására

Belépő jegyek ára: 1500 Ft
Jegyek vásárolhatók április 16-tól május 16-ig a
művelődési házban, Daróczi Gábornénál, Horváth
Lajosnénál.
Támogatói jegyek az iskolában és óvodában kaphatók.

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