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A belvíz elvezető csatornák kiépítésének, mélyítésének munkálatai a
királyhegyesi Petőfi utcai szakasz kiépítése után Csikóspusztán folytatódnak,
a Rákóczi utcai bal oldal teljes hosszának belvízmentesítésével. A beruházás
kiterjed az árok mélyítésére – ami már megtörtént - a beton átereszek
kiépítésére, valamint ezzel együtt a bejárók szélesítésére, oldalbetonozására.
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Szünidei programok
diákoknak
Hirdetmények

Alig négy hónap alatt példaértékű mintakertté varázsolták, az önkormányzati
portát a közmunka program résztvevői. Ez idő alatt a 6 fős női csapat mezőgazdasági ismeretekből sikeres vizsgát tett a Csanádpalotán szervezett tanfolyamon.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. május 31. 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 és elfogadta a testület a falugazdász
tevékenységéről szóló tájékoztatót és megköszönte
Nagy Csaba falugazdásznak a település lakossága
számára egész évben végzett lelkiismeretes, színvonalas
munkáját.
- Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület az
önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról
készített jegyzői beszámolót.
- Az előterjesztések között rendeletet alkotott a
Képviselő-testület a tiltott, közösségellenes magatartásokról, amelyről külön, részletes tájékoztatót tartalmaz
az újság.
- Döntött a Képviselő-testület a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 10/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
- A Képviselő-testület határozatban mondta, ki, hogy
egyetért a Makói Általános Iskola átszervezésével,
amelynek tagintézményeként működik a helyi, alsó
tagozatos általános iskola. Az átszervezés a helyi iskola
működését nem érinti.
- Határozatot hozott a Képviselő-testület arról is, hogy
2012. június 30. napjával közös megegyezéssel
megszünteti a nagylak Község Önkormányzatával
fennálló védőnői társulást.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 28. 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 és elfogadta a testület a helyi óvoda,
valamint a helyi alsó tagozatos általános iskola
tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselő-testület
egyhangúlag megállapította, hogy mindkét intézményben
kiegyensúlyozott, színvonalas munka folyik, a
gyermekek korszerű feltételek mellett jó körülmények
között nevelkedhetnek. A testület megköszönte az
intézmények dolgozóinak áldozatos, lelkiismeretes
munkáját.
- Ezen az ülésen tárgyalta a testület a helyi Integrált
Közösségi Színtér (Művelődési Ház) tevékenységét is.
A testület szintén elismerte az intézményben folyó aktív
munkát, és elhangzott, hogy a felújításra nyert
támogatás felhasználására keresi a megoldást.
- Az előterjesztések között több döntés született a Makói
Általános
Iskola
átszervezéséhez
kapcsolódóan
különböző programok és szabályzatok módosításáról,
valamint az igazgatói pályázat véleményezéséről..
- A Képviselő-testület határozatba foglalta szándéknyilatkozatát, amely a Makó-Térségi Víziközmű Kft.
jövőjére vonatkozó tárgyalások folytatását támogatja.
- Döntés született a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben fennálló önkormányzati üzletrész 100
ezer forintra történő felemeléséről.

sek: - A makói képviselő testület döntése alapján 2012.
szeptember 01-től Makó Város átadja a katolikus
egyháznak valamint a kertvárosi iskolát.
- 2012. szeptember 01-től a belvárosi református egyház kapja meg a Kálvin téri általános iskolát.
- A Bartók iskola 2013. január 01-től állami fenntartású iskola lesz, aminek tagintézményeként fog működni az Almási iskola valamint a királyhegyesi és a
nagyéri iskolák.

Jelentős változások előtt állnak az oktatási
intézmények a nem régen elfogadott új Nemzeti
köznevelési törvény bevezetésével.
Eszerint 2013. január 1-jével a települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények
állami fenntartásba kerülnek. Több önkormányzat arra
törekszik, hogy állami fenntartás helyett inkább a
magasabb állami támogatást élvező egyházaknak adja át
oktatási intézményeit. Községünket is érintő átszervezé-

HATÁRSZEMLE!!!
A Makói Körzeti Földhivatal értesítése szerint Királyhegyes külterületén

2012. augusztus 15. napján
1 napos határszemlét tartanak a szakhatóságok. Ennek során ellenőrzik:
- a parlagfű-fertőzöttséget,- a termőföld hasznosítási kötelezettség teljesítését,- a művelési ág
megváltoztatását- a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítását.
Az utóellenőrzés időpontja: 2012.szeptember 3-26. napja közötti időszakban lesz.
Felhívom a földhasználók és a földtulajdonosok figyelmét, hogy az 1 hektárt meghaladó termőföldhasználatban bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni a Föld-hivatalnál.
Benákné Bárdi Ilona körjegyző
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7/2012.(V.31.) számú önkormányzati rendeletről
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31. napján tartott ülésén
rendeletet alkotott a tiltott, közösségellenes magatartásokról. A rendelet megalkotására azért volt
szükség, mert az új szabálysértési rendelet hatályba lépésével megszűnt az a lehetőség, hogy
egy önkormányzat valamilyen magatartásra szabálysértési tényállást állapíthasson meg. Az új
önkormányzati törvény viszont megengedi az önkormányzatok számára, hogy a település
közösségégének érdekét sértő magatartásokat tiltott, közösségellenes magatartássá
nyilvánítsa helyi rendeletben. A Képviselő-testület a korábban alkotott helyi rendeletekben foglalt
szabálysértéseket emelte át ebbe az új rendeletbe, ahol így egy helyen kerültek szabályozásra a
büntethető magatartások. Új tényállás is került megállapításra, amely az udvarok és kertek
elgazosítását tiltja. Célunk, hogy a tájékoztató segítségével a korábbiakat is jobban megismerje
mindenki, ezért a legfontosabbnak ítélt elemeket az alábbiakban ismertetjük. A rendelet teljes
terjedelmében a Hivatal hirdető tábláján, a közösségi színtér kijelölt helyein és a település honlapján (wwww.kiralyhegyes.hu) megtekinthető. Fontos tudni, hogy a tiltott, közösségellenes magatartást elkövető személy 50.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Királyhegyesen tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül például:
- A szemetet nem a 120 l-es kukában gyűjti, és egyéb gyűjtőedényzet használatáról a
szolgáltatóval előzetesen nem egyeztet.
- A kommunális szemetet az ingatlanán felhalmozza.
- Az ingatlantulajdonos vagy használó ismételt szabályszerű értesítés ellenére sem
engedi be a kéményseprőt, hogy a kémények bekötő nyílásai, a koromzsákok,
valamint a füstcsatornák ellenőrzésének elvégezhesse.
- Közterületet engedély nélkül használ, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően
használ illetve az engedélyben foglalt kötelezettségét megszegi.
- A közterületen lévő növényzetet (fákat, virágokat), padokat, szemétgyűjtőket vagy
egyéb berendezéseket, a játszótéri eszközöket, az ivóvíz kutakat rongálja, nem
rendeltetésszerűen használja..
- Az ivóvíz szolgáltatásban a vízfogyasztást eltitkolja, vízmérő órát hamis adatok
szolgáltatása céljából megrongálja vagy az átalány díj megállapításához hamis
adatokat ad meg.
- A lakóháza illetve telke teljes hosszában a járdát nem tartja tisztán, téli időszakban a
havat nem takarítja el, illetve a csúszásveszélyt nem hárítja el.
- A lakóháza illetve telke előtt a járdától az út széléig a közterületet nem tartja tisztán,
nem kaszálja le.
- A lakóháza illetve telke előtti vízelvezető árkot és átereszt nem tartja tisztán.
- A kutyáját úgy tartja, hogy az elkóborol, felügyelet nélkül kijut az utcára.
- A kutyáját az utcára póráz és szájkosár nélkül viszi ki.
- A kutyája gyógyításáról, illetve kötelező védőoltásáról nem gondoskodik.
- A község belterületén állatot közterületre kienged, ott tartja, legelteti.
- Az állatok tartására szolgáló istállót, ólat nem tartja tisztán, a rovarokat, legyeket,
rágcsálókat nem irtja, illetve a trágyát nem szállítja el.
- A tulajdonában vagy használatában lévő udvarát, kertjét nem gondozza, elgazosítja
és környezetét gyomokkal fertőzi.

A tájékoztató célja nem a „feljelentés áradat’ elindítása, hanem éppen a konfliktusok
megelőzése, a település rendjének és tisztaságának megőrzése.
Királyhegyes, 2012. július 3.

Királyhegyes Község Önkormányzata
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A tanulók, a június 22-i évzáró-ballagáson vehették át a
bizonyítványaikat.

Tanulói létszám alakulása:
Az iskolában tanulók létszáma a tanévben: 15 fő volt. Ebből 4 negyedikes
tanulót búcsúztattunk el a tanév végén,
akik közül Kádár Péter Tamás a makói
József Attila Gimnáziumban nyert
felvételt, 2 tanuló, Farkas Georgina és
Bárdos Tibor a Kálvin iskolában,
Perneki Tünde pedig a csanádpalotai
általános iskolában folytatja tanulmányait. A négy elballagó negyedikes
helyett nagy örömünkre az óvodából hat
kisgyermekkel indíthatjuk szeptembertől
az első osztályt.
Az oktató-nevelő munka személyi feltételei: A közismereti tárgyak tanítását 2
fő állású pedagógus, Kádárné Kovács
Edit tagintézmény vezető és Madár
Anita tanító valamint Englerné Búvár
Terézia kirendelt tanító látta el. Az
iskolában heti egy-egy alkalommal fejlesztő pedagógus, logopédus és gyógytestnevelő foglalkozott az arra rászorult
gyerekekkel. 4. osztályosok részére heti
két órában az angol nyelvoktatást Viesz
Kádi Edit Makóról kijáró pedagógus
látta el. Csütörtökönként hitoktatásra
járhattak tanítványaink, amit Jánosi
Szabolcs plébános úr tartott.
Tanulmányi munkáról: Az idei év
legnagyobb újdonsága az elektronikus
napló bevezetése és a SMART tábla
használata volt. A tantárgyakból előírt
követelményeket év végére minden tanulónk teljesítette.

Június 15.-vel befejeződőtt a 2011/12-es
iskolai tanév a helyi tagintézményi iskolánkban is.
A kistelepülési iskolák helyzete jó ideje
viták tárgya a hazai közoktatásban,
melyekben pénzügyi, szakmai és társadalmi
érvek kerülnek időről időre egymással
szembe. Az biztos, hogy az itt tanulók
gyermekkorát, az otthon, a biztonság érzése
hatja át. A tantervi követelmények ugyanazok, mint bármely más iskolában. A kis
létszám adta sajátos helyzet olykor okozhat
értékelési eltéréseket, de azokat a szülőket
nem érhet nagyobb csalódás akik itt is
komolyan veszik és elfogadják a pedagógusok észrevételeit, akik figyelemmel
kísérik gyermekeik tanulmányi teljesítményét és akik igényesek gyermekeik következetes nevelésében.

Kitűnő tanulmányi eredményt 4-en értek el: Mészáros Debóra 3.
osztályos, Kádár Péter Tamás 4. osztályos, Tóth Bálint 3. osztályos és
Stranszky Petra 1. osztályos tanulók. Közülük Mészáros Debóra városi
Mesemondó és matematika versenyen, Tóth Bálint és Kádár Péter Tamás
matematika versenyen jeleskedett.
Tanórán kívüli programok szervezése, műsoros felkészülés, előadások: Idősek Világnapján való szereplések, kisállatbemutató, ásatások
látogatása a határban, Mikulás, karácsonyi ünnepség, Betlehemes előadás
a templomban, karácsonyi-, húsvéti játszóház, farsang, anyák napja,
hulladékgyűjtés, gyermeknap, osztálykirándulás a makói múzeumba, az
ópusztaszeri Kaland ösvényre és Szegedre a Plazaba, tanévzáró ünnepség,
ballagás. Az idén két alkalommal nyílt napot tartottunk iskolánkban,
reméljük ez is hozzájárult ahhoz, hogy az idén a helyi óvodából ballagó
kisgyereket szüleik tagintézményünkbe írattak.
Minden tanítványunknak, szüleiknek kellemes szünidőt kívánunk!
Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető és munkatársai

A jótékonysági bál bevételéből és a hulladékgyűjtésből befolyt összegből
ópusztaszeri és szegedi kiránduláson vehettek részt tanulóink.
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Megható és emlékezetes tanévzáró előadással köszöntek el ballagó óvódásaink
társaiktól és az óvó néniktől
Az óvodában folyó nevelési – oktatási – gondozási feladatokat törvények, rendeletek, az óvoda Működési Szabályzata, Nevelési Programja, valamint az éves munkaterv szabályozza. Gyermekek létszám a 2011/12-es tanév végén: 33 fő volt.
Korcsoportonkénti megoszlása: Kiscsoportos korú: 13 fő, középsős: 12 fő, nagycsoportos: 8 fő. A 28 gyermekből 24 gyermek részesül térítésmentes étkeztetésben
az óvodában. Várható gyermeklétszám 2012/2013-as tanévben 36 fő.
- Tárgyi feltételeink: feladataink ellátásához rendelkezünk az alapvető eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk állandóan javítani, fejleszteni eszközállományunkat, esztétikusabbá tenni környezetünket. A csoportszobák berendezése
dekoratív, jól szolgálja a gyermeki tevékenységet.
- Személyi feltételeinkben az elmúlt tanévben jelentős változás állt be. 2011.
október 17-től a dajkai munkakört Görbéné Ménesi Mária tölti be, akik februárban
sikeres dajkaképző vizsgát tett. Óvónői létszámban is változás történt. Szabó
Lászlóné kolléganőnk 2011. október 07-e óta tartósan beteg, álláshelyét egy pályakezdő óvónő Katona Gabriella helyi lakos tölti be, aki hamar beilleszkedett a
közösségünkbe, kreatív, gyermekszerető pedagógusnak ismertük meg.
- Óvodai életünk során minden alkalmat megragadunk a hagyományok, ünnepek
ápolására, ezzel is fokozva a közösséghez tartozás élményét Ilyen alkalmakra a
gyermekekkel közösen készítettünk apró ajándékokat, meglepetéseket. A társadalmi
ünnepeket a gyermekek életkorához igazítva tartottuk meg. A következő rendezvényekre készültünk a tanév során: október 23-i, halottaknapi megemlékezés,
Mikulás, Luca pogácsa sütés, adventi kézműves délután, sütipárbaj nagymamákkal,
karácsonyi ünnepség, nőnapi köszöntő a nyugdíjas egyesületben, farsang, napraforgó
kalács sütés, március 15., húsvéti nyuszi várás, makói kirándulás játszóterezés,
madarak és fák napja, anyák napja, gyermeknap, baba-buli, óvodai ballagás.
Egyebek: Víz világnapja – látogatás a víztoronyhoz. Kirándulás Szegedre a
vadasparkba, MC Donaldsba.
Az óvodának a nevelési-gondozási feladatokon kívül fontos feladata az iskolai
életmódra való felkészítés. Arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre álló időben, (34 év ) lehetőség szerint minden gyermek eljusson az iskolaérettség szintjére.
Óvodánkra továbbra is a csanádpalotai Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda
és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Királyhegyesi
Tagintézményeként működik.
Stranszky Jánosné óvodavezető
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Óvodai nyári
takarítási szünet
ideje:
2012. aug. 20-tól
szept. 02-ig tart.

Minden kedves
kisgyermeknek
iskolai
tanulónak,
pedagógusnak és
szülőnek
kellemes nyári
pihenést
kívánunk!

A Művelődési Ház, Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján 2007 óta
Közösségi Színtérként végzi munkáját. Ez a fogalom jóval tágabb, mint elődje, hiszen a falu közösségi életét
helyezi középpontba. A lakosság nagy részét érintő sokféle bizonytalanság, kiszámíthatatlanság egyre inkább a
családok befelé fordultságát eredményezi. Országos felmérések szerint Magyarországon 2002-ben a megkérdezettek 40% - a vallotta, hogy a „ legbiztosabb nem bízni senkiben, senki sem törődik mi történik a másikkal”, mára ez az arány 70%-ra emelkedett. A bizalom szintjének ilyen arányú romlása bénítóan hat a társadalmi
aktivitásra, a cselekvő élet adta lehetőségek kiaknázására. Vizsgálatok azt is kimutatták, hogy mindazok akik
részt vesznek valamilyen civil szervezet munkájában minden szempontból jobb lelkiállapotban vannak, mint akik
nem. Az együtt átélt élmények, sikerek rengeteg feszültséget képesek feloldani. Sokkal nyitottabbá, rugalmasabbá
válnak az élet más területein is. Több féle információhoz jutnak és ezáltal véleményalkotásuk, mások és
önmaguk megítélése is sokkal reálisabbá válik. Mindezt, és a munkából, az otthoni gondokból való kikapcsolódás
lehetőségét kínáljuk közösségi rendezvényeinkkel, ahova községünk lakosait mindig szeretettel várjuk.

Fő tevékenységi köreink:
Kulturális értékek közvetítése, hagyomány teremtés és ápolás, együttműködés civil szervezetekkel, ifjúsági közösségfejlesztés, információ
közvetítés, könyvtár, e-magyarországpont működtetése.

élményt jelent minden korosztály
számára. Jelentősége nem csupán a
hagyomány újra élesztésében, hanem egy olyan közösségi élményszerzésben rejlik ahol a lakosok
többsége tevőlegesen veszi ki részét
szervezésben, lebonyolításban.

1./Kulturális értékek közvetí- 3./Együttműködés civilekkel:
tése Intézményrendszerünk legfőbb Művelődési házunkban két nagyobb
célja, hogy olyan értékeket közvetítsen, ami az itt élő ifjabb és idősebb
mmm
nemzedéknek tartalmas, öntevékeny
életre való igényességre, egymás értékeinek felismerésére, lakóhelyünk
megismerésére, szeretetére irányul.

2./Hagyományteremtés,-ápolás
Helyi közösségünk hagyományai
elsősorban a népi és családi hagyományokból ered. Ebben meghatározó
szerepet játszik a
-Hegyesi Dalkör és Citerazenekar,
akik az elmúlt 11 év során sok száz
népdalt tanultak meg, adtak elő hazai
és térségi szintén. Az áprilisi Térségi
Népzenei Találkozó is az ő munkájukra épült. Nagy figyelmet fordítanak a fiatalabb generáció bevonására is, ami nagyban hozzájárul
nemzedékek egymásközti megismeréséhez, elfogadáshoz.
-A helyi Tájház már 10 éves múltra
tekint vissza. Kialakítását első sorban elődeink életkörülményeinek
megismerése, bemutatása, megóvása
keltette életre. Több helyi lakos
ajánlja fel régi „ereklyéit” amivel az
érzelmi kötődés is erősebb lesz.
Községünk népi hagyományai a legjelentősebb családi eseményhez a házasságkötéshez kapcsolódik.
-A népi lakodalmasok felelevenítése, - amit már két alkalommal rendeztünk meg községünkben - nagy,

civil szerveződés működik aktívan.
-A helyi Nyugdíjas Egyesület leginkább önállóan szervezi programjait, tevékenységét. A művelődési ház csupáncsak a helyszínt
biztosítja, vagy időnként meghívók
szerkesztésére kérik fel. Működésük, szervezettségük, példa értékű
más szervezet számára is.
-Az aktív korú lakosságot az Együtt
Közösen Királyhegyesért Egyesület (EKKE) képviseli. Vezetői
egy biztos bázist jelentenek a művelődési ház tevékenységében. Mind a
dalkörben, mind a hegyesi lakodalmas, szervezésben, lebonyolításában
oroszlánrészt vállalnak. De részt
vettek a szilveszteri és májusi Jótékonysági bál megrendezésében is.
-Rendezvényeinken mindig számíthatunk a helyi Polgárőr Szervezet
közreműködésére is.

beosztásuk összeegyeztethetetlenné
vált. Reméljük a nyári szünidei
programokba bevonhatók lesznek.
Tanévközben maradnak az iskolai
és óvodai pedagógusokkal közösen
rendezett karácsonyi, farsangi, nőnapi, anyák napi és ballagási ünnepségek valamint az önkormányzati gyermeknapok, társadalmi ünnepekről való megemlékezések,
sport rendezvények.

5./ Információ közvetítés
A helyi lakossággal, rendezvényeinken, személyes találkozások, beszélgetések, szórólapok, plakátok
útján tartjuk az információs kapcsolatot. A Krónika újság hasábjain rendszeresen beszámolunk rendezvényeinkről, örömteli családi
eseményekről. Mindezzel szeretnénk kifejezni egymás iránti figyelmességünket, erősíteni hovatartozásunkat.

6./Könyvtár, e-pont

Könyvtárunk, mint térségi egység,
minden évben számtalan új könyvvel gyarapszik. Könyvtárosunk
gyermek és felnőtt programokkal, pl. az idén népművészeti kiállítás
rendezésével - igyekeszik népszerűsíteni a könyvtári szolgáltatá4./Ifjúsági közösségfejlesztés
sokat. Szeretnénk minél több felnőtt
Sajnos az általános iskola felső érdeklődését is felkelteni az infortagozatának megszűnésével az ifjú- matikai ismeretek iránt. Az ősz fosági önkormányzat munkája is elle- lyamán terveink szerint ilyen irányú
hetetlenült, mert elfoglaltságuk, idő- képzés indul az e-magyaro.-ponton.
Bízunk abban, hogy a községi önkormányzatunk megoldást talál az IKSZT
pályázaton nyert fejlesztési támogatás felhasználására, hogy lakosaink
igénye szerint kulturáltabb körülmények között fogadhassuk vendégeinket
telt házas rendezvényeinken.
Englerné Buvár Terézia közösségi színtér felelős
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Június 14-én, a helyi egészségügyi dolgozók szervezésében emlőrák szűrővizsgálatot tartottak a Magyar
Rákellenes Liga munkatársai. Községünkben a 43
beidézett közül 25-en jelentek meg. Sajnos sokszor
csak későn ébredünk rá mekkora kincs is az egészségünk.

Kedves Betegeim!
Értesítem Önöket, hogy a nyári
szabadságom miatt a rendelés a következő
képen alakul.
Július 23-tól augusztus 12 ig!
Hétfő: de. 11-12 ig.
Szerda: du. 12-13 ig.
Péntek: de. 11-12 ig.
Helyettes orvos: Dr. Kurai Dóra
Tel: 30-273-26-69
Recept Írásra a kiírt rendelési időn kívül
van lehetőség.
Rendelésen betegség esetén jelenjenek
meg.
Megértésüket, türelmüket köszönöm:
Dr. Dobó Magdolna

háziorvos

1./Kirándulás Szegedre

3 ./Kirándulás Budapestre vonattal

- Móra Ferenc Múzeum (Munkácsy kiállítás
megtekintése),
- Plaza mozi látogatás
Tervezett időpont: július 12. csütörtök
Indulás: reggel 07:05 órakor a menetrendszerinti autóbusszal
Részvételi költség: kb. 3.500 Ft (utazás,
belépő, mozijegy)
Jelentkezési határidő: július 10. kedd
minimum létszám: 5 fő

- A Parlament megtekintése, városnézés
Tervezett időpont: augusztus 9. (csütörtök)
Indulás:még szervezés alatt
Részvételi költség: kb. 2.500 Ft
(utazási költséget a diákoknak csak Királyhegyes- Szeged oda-vissza jelent, mert a parlamenti látogatás ingyenes vasúti utazási
lehetőséget biztosít)
Jelentkezési határidő: július 12. (szervezési
teendők miatt)
minimum létszám: 10 fő

2./Kirándulás Makóra a Maros parti
Kalandparkba

4./ Két napos Csikóspusztai
természetvédelmi tábor

Tervezett időpont: július 31. kedd
Indulás: reggel 08:15 órakor a menetrendszerinti autóbusszal
Részvételi költség: kb. 1.500 Ft (utazás,
belépők,)
Jelentkezési határidő: július 27. péntek
minimum létszám: 5 fő

Tervezett időpont: augusztus 16-17.
Indulás: reggel 10.00 óra kerékpárral
Jelentkezési határidő: augusztus 10.
minimum létszám: 5 fő
Felnőtt segítők jelentkezését is várjuk!

Részletes információ és jelentkezés Englerné Búvár Teréziánál vagy Beke Katalinnál. Jelentkezéseket
minden alkalommal a megadott határidőn belül csak szülői írásos engedéllyel, beleegyezéssel fogadunk el.
A kirándulásokon a hidegélelmiszer csomagról a szülőknek kell gondoskodni.

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