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2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő
látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta hivatalában és tájékoztatást adott településünk jelenlegi helyzetéről. A
megbeszélésen szó volt községünk 2012 évi költségvetésének fő irányvonalairól,
az aktuális gondokról, az önkormányzat működtetéséhez szükséges források
előteremtésének nehézségeiről. A képviselő asszony biztosította a polgármester
urat a lehetőségekhez mért érdekképviseletről a problémák megoldására.

Községünk lakosainak, közel a felét a nők teszik ki. Számuk jelenleg 328 fő, ebből 0-18 éves korig 59 fő, 19-60 éves korig 165 fő és 60 év felettiek pedig 104-en
vannak. A régi beidegződés, miszerint a nőnek a konyhában a helye, a férfiak
pedig eltartják a családot, napjainkban szinte megvalósíthatatlan. A mai családi
háztartások fenntartása éppúgy épül a nők rendszeres jövedelmére, mint a férfiakéra.
Az aktív korú (19-60 év) női lakosaink száma jelenleg 165 fő. Közülük rendszeres jövedelemmel csak kb. 63%-a rendelkezik. Az utóbbi időben a nők elsősorban a közszférában, banki, postai, kereskedelmi alkalmazásban igyekeztek elhelyezkedni, ezt tartották a legbiztosabb megélhetési formának. Tanulásban, szorgalomban, a mindennapi élet szervezésében sokszor kitartóbbak és céltudatosabbak mint a férfiak, így ezek a szakmák manapság már teljesen elnőiesedtek.
Ez tükröződik vissza községünkben is, hiszen az egészségügyben, az oktatásban,
a hivatalban, a bankban, a postán, szociális létesítményekben, kereskedelemben,
szinte kizárólag nők dolgoznak. Az itt lakó aktív korú nők 23%-a dolgozik ezen
a területen. Azonban a folyamatos létszám leépítések, az alacsony fizetések miatt egyre bizonytalanabb az ő helyzetük is. Szintén alacsony, de rendszeres jövedelmet biztosít még néhány makói ipari létesítmény is, ahol községünk női
lakosainak 11 %-a talál munkát. Jól lehet itt is egyre elterjedtebb az idénymunka. Néhány nagyobb mezőgazdasági vállalkozó pedig kb. 12%-nak kínál rendszeres munkalehetőséget. A Gyes-en, Gyed-en lévő kismamák aránya ebben a
kor-osztályban 9%-os. Az utóbbi időben egyre szigorúbb feltételeket szabnak a
rokkant nyugdíjak megállapításához, ami egészségügyi gondokkal küszködő lakosaink néhány százalékát ugyancsak súlyosan érinti. Községünkben az aktív
korú nők kb. 37%-a nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel. Ők időszakos alkalmi munkákat vállalnak a mezőgazdaságban, vagy kisegítő családtagként dolgoznak az otthoni gazdaságokban. Az állam különböző szociális támogatásokkal
(főként a gyermekeket nevelőket) segélyezésekkel, az önkormányzat pedig
közmunka lehetőségekkel igyekszik enyhíteni a szorító anyagi gondjaikon.

„Tisztelet jár az
asszonyoknak!
Gyönge testben, igaz
harcosoknak.
Bár nem írnak törvényt:
velük betartatják –
s cipelik a világ
összegyűjtött kínját!
...és tisztelet, mert olyan sokat
adnak!
Még ha szívük fáj is: mindig
mosolyognak!”
A 60 év feletti nők száma községünkben 104 fő. Jórészt kisnyugdíjasok, 40%-uk egyedülálló. Erre
a korosztályra jellemző leginkább,
hogy képes sok-sok lemondásra,
áldozatvállalásra családjukért.
A nők azok akik, ha kell másodállást vállalnak a munka mellett,
holott a gyermeknevelés, az otthoni háztartás is legtöbb esetben
még mindig az ő gondjuk. Ahhoz
pedig, hogy jól működjön egy család manapság elengedhetetlen a
családi munkamegosztás, a terhek
egyenlő elosztása. Ez az ami talán
sok esetben átsegítene több családot a krízis helyzeteken.

Magam és képviselő társaim nevében községünk lányainak, asszonyaink boldog Nőnapot kívánok!
Horváth Lajos polgármester

A képen: Horváth Lajos polgármester, Benákné Bárdi Ilona körjegyző,
Horváth Lajosné képviselő, Katona István képviselő. Lent: Miklós Imre
alpolgármester és Stranszky Jánosné óvodavezető
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. február 28. napján tartott ülésének összefoglalója:
A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta és elfogadta a körjegyző tájékoztatóját az önkormányzat gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységéről. E napirend
keretében beszámolt a múlt évi működéséről a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat is.
- A Képviselő-testület újraalkotta az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét, amely a nemzeti
vagyonról szóló törvény és a helyi önkormányzatokról szóló törvény
változása miatt vált szükségessé.
Benákné Bárdi Ilona körjegyző

1/2012. (II.09.) számú önkormányzati rendelete a
helyi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről,
módosításáról és végrehajtásának rendjéről
Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 127.292 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 127.292 ezer forintban állapítja meg.
Az főösszegében szereplő forráshiány nagysága
19.973 ezer forint, amely összegre pályázatot nyújtunk be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok kiegészítő támogatása címén
Az ez évben indítandó beruházások:
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és
működtetése. A megnyert pályázatunkat 2012. évben
tervezzük elkezdeni, de a felújítás kivitelezésének
megkezdése további egyeztetéseket igényel az Ön-
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Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.
február 9. 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
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét..
- A Képviselő-testület újraalkotta a
pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló helyi rendeletét a szociális
ellátásokról szóló törvény változása
miatt. Ez év január elsejétől megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás, amely egy összegű és egy évben egyszer megállapított támogatás
volt. Meghatározásra került a helyben
szokásos legolcsóbb temetés összege,
amely a temetési segély számításának
alapja.

kormányzat anyagi feltételeinek függvényében
Önkormányzatunk a 2011. évhez hasonlóan szeretne
minél több olyan személyt foglalkoztatni közcélú foglalkoztatásban, akik 2011-ben bérpótló juttatásra voltak jogosultak. Ezen ellátási formának 2012-től foglalkozást helyettesítő támogatás lesz az elnevezése,
A működési bevételek között, az Intézményi működési
bevételek és az Önkormányzat működési bevételei kerültek megtervezésre. Az Intézményi működési bevételeknél a bérleti díjak és a továbbszámlázott szolgáltatások a jelentősebb bevételi források.
Az Önkormányzat működési bevételei tételben az átengedett központi adók - ezen belül is a helyben maradó szja, a jövedelem különbség mérséklése – illetve a
gépjárműadó a jelentős bevétel.
Horváth Lajos polgármester

A közfoglalkoztatás rendszerének új eleme, a Start munkaprogram ami öt projektből áll,
ezeken belül többek között mezőgazdasági munka, belvízelvezetés, földutak rendbetétele, a közúthálózat javítása. A közmunkaprogramok keretében a munka világából
tartósan kiszorultak számára nyílik ismét munkalehetőség.
A Start munkaprogram községünkben február 2-án indult, ami
100%-osan támogatott, 8 órás munkaviszonyban.
Programelemek, foglalkoztatottak létszáma, időtartama és
hozzárendelt tevékenységek köre:
TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS (4 fő)
Időtartam:
02.03. - 04.02. (2 hónap)
11.01. – 12.31. (2 hónap)
Tevékenység: Közterületek, közintézményeknél hó eltakarítása,
síkosság mentesítés. Idősekre, egyedülállókra való odafigyelés,(pl.:
tüzelő kiszállítás, járdatakarítás)
BELVÍZ program (4 fő)
Időtartam:
02.03. – 07.31. (6 hónap)
09.01. – 12.31. (4 hónap)
Tevékenység: Belterületi csatornák karbantartása és helyreállítása, belterületi belvízrendezési munkák elvégzése
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDÚT karbantartása (6 fő) Időtartam:
03.01. – 10.31. (8 hónap)
Tevékenység: A külterületi földutak és útpadkát karbantartása, a
veszélyes gyomok irtása
KÖZÚTHÁLÓZAT karbantartása (4 fő)
Időtartam:
03.01. – 10. 31. (8 hónap)
Tevékenység: Az önkormányzati utak és a települési bekötő utak
padkáinak karbantartása, gyommentesítése
MEZŐGAZDASÁGI program (6 fő)
Időtartam:
03.01. – 12.31. (10 hónap)
Tevékenység: Az önkormányzat tulajdonában álló területen zöldség és dísznövény szabadföldi és fóliás termesztése
HAGYOMÁNYOS KÖZMUNKA ( 6 órás)
Időtartam:
02.09. – 04.08. (2 hónap)
05.01. – 06.30. (2 hónap
07.01. – 08.31. (2 hónap)
Tevékenység: Az önkormányzat közterületeinek rendben tartása,
a közintézmények működéséhez és karbantartásához kapcsolódó
feladatok ellátása, az önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó feladatok elvégzése
TIMA ( 8 órás)
(02.28.- 12.31.) (10 hónap) Kiközvetítve: 6 fő
ATIKÖVIZIG ( 8 órás)
(02.28. - 12.31.) ( 10 hónap) Kiközvetítve: 6 fő
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A 2012-ben induló start munka programok mezőgazdasági programeleméhez minden esetben képzés kapcsolódik.
A képzés jellege
Gyakorlat orientált képzés,
mely elméleti és gyakorlati
részből áll.
Az elméleti képzésben a közfoglalkoztatottak heti 1 alkalommal vesznek részt, mely a
gyakorlatban végzett munkafolyamatokhoz kötődik.
A gyakorlati képzés heti 4 alkalommal történik, mely a
mezőgazdasági program keretében ellátandó feladatokat
foglalja magába.
Az elméleti képzés helyszíne
központosított, a gyakorlati
oktatás az adott településeken
valósul meg.
Célja: Elsődlegesen olyan készségek és kompetenciák fejlesztése, amely képessé teszi a
képzésben résztvevőt önálló
életvitelének kialakítására.
Amennyiben a termelés során
többlettermék keletkezik, ezeket kizárólag helyben, a
közösség érdekében lehet
hasznosítani.
A képzés témája: növénytermesztés és élelmiszertartósítás (befőzés, aszalás, stb)
Ebbe a programban községünkből 6 fő vesz részt.
Tevékenység: Az önkormányzat tulajdonában álló területen
zöldség és dísznövény szabadföldi és fóliás termesztése.
A részt vevők a képzés teljes
időtartama alatt közfoglalkoztatási bért kapnak.

Királyhegyes község Önkormányzata
2001. év óta társulás formájában látja el
a Gyermekvédelmi és Családsegítő szakfeladatát a Csanádpalotai Alapszolgáltatási Egység keretein belül.
Helyi ügyfélfogadási idő:
minden hétfőn du. 10:00-15:00 óráig
az óvoda épületében.
Intézményvezető: Szabóné Székely Renáta
Helyi munkatárs: Sepsik Andrásné Csilla
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek
testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlődésének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, elsősorban megelőző,
preventív céllal.
Szolgáltatásaik:
• A gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzések fogadása, kivizsgálása; visszajelzés az intézmény felé; • Szociálisan
vagy mentálisan veszélyeztetett gyermek ellátása, figyelemmel
kísérése, szakemberhez juttatása; • Kapcsolattartás a helyi gyermekintézmények szakembereivel /védőnők, bölcsőde, óvodák, iskolák gyermekvédelmi felelősei/ és egyéb a gyermekek sorsát
érintő ügyekben eljáró intézményekkel; • Gyermekpanasz meghallgatása; • Örökbefogadás segítése; • Intézetből hazakerült
gyermek utógondozása; • Tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás
szociális és mentális ügyekben; • Életvezetési tanácsadás; • Családi konfliktuskezelés; • Pár- és családterápia; • Várandós anyák
segítése; • Szabadidős gyermekprogramok nyilvántartása és
szervezése; • Jogi tanácsadás; • Pzichológiai tanácsadás.
Pénteki napokon fogadóórát tart a Dr. Benke András jogász és Dr.
Lajkó Károly pszichiáter, pszichoterapeuta. A jogászt felkeresők
elsődleges problémája elsősorban gyermekelhelyezéssel, kapcsolattartással, gyermektartásdíj fizetéssel összefüggő probléma
volt. Pszichiáter segítségét a gyermekek magatartásbeli-, viselkedésbeli problémái, tanulási zavarok miatt veszik igénybe. Sok
esetben közreműködik egyes gyermek/-ek pszichiátriai osztályon való elhelyezésében, a további pszichoterápiás kezelés folytatásában.
Királyhegyes községben a tavalyi év folyamán 155 esetben keresték fel a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait. A leggyakrabban
előforduló problémák, veszélyeztetettségi tényezők: anyagi problémák; szülők vagy a család életvitele; gyermeknevelési problémák; szülői elhanyagolás, gondozatlanság; hiányzás, csavargás,
felügyelet nélküliség; magatartászavar, beilleszkedési nehézség.
A Szolgálat legfőbb tevékenységei községünkben:
1. Alapellátás keretén belül gondozott gyermekek száma: 25 fő –
13 család. Ebből védelembe vett gyermekek száma: 0 fő –0 család
2.Ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti illetve tartós
nevelésbe vett, nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek száma: 8
gyermek – 5 család. 3. Válsághelyzetben lévő várandós anya
támogatására, segítésére irányuló tevékenységben részesülők: 1
fő volt a tavalyi évben, akinek gondozása folyamatos.
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Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett
szabadidős programok:
Tavalyi év folyamán nyári szabadidős tábor került megszervezésre. A tábor helyszíne Nagyér községben a Zöld Béka Ifjúsági Szálláshelyen volt. – Gyermekkarácsonyi rendezvény 70 meghívott gyermek
részvételével.
Családsegítés, családgondozás:
A családsegítést - önkéntesen felkereső, jelzőrendszer által küldött, - együttműködésre kötelezett, - és a szolgálat által megkeresett szociális, életvezetési problémák
miatt veszélyeztetett vagy krízishelyzetben
lévő személyek, családok veszik/vehetik
igénybe.
Királyhegyesen a családsegítő központ
forgalma 2011. december 31-ig 176 fő
volt, mely magába foglalja a hivatalos
személyekkel történt megbeszélést is.
Az információnyújtás során tájékoztatást
adnak az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeiről, illetve továbbirányítják
ügyeikkel kapcsolatos szakhatóságokhoz.
A Családsegítő Központ célcsoportjai: az élethelyzetükben megrendült családok,
- az alkalmi munkából élők és a munkanélkülivé válók, - 55 életévüket betöltött aktív
korú rendszeres szociális segélyben részesülők, - alkohol és egyéb szenvedélybetegségben szenvedők és családjaik, - az alacsonyabb jövedelmű családok, - a krízishelyzetbe került személyek és családok, - a
bántalmazottak, - a lakhatási problémákkal
küzdők. A jövőben a „Foglalkoztatási Információs Szolgáltatás” bevezetését tervezik.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése
állami és önkormányzati feladat. A gyermekek
védelmét ellátó szervek az erre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el,
együttműködnek a családdal, elősegítik a gyermek családban történő neveltetését.
Demográfiai mutatók községünkben:
Jelenlegi lakosságszám: 668 fő
- ebből 0-18 éves korú: 145 fő
Fiatalok életkor szerinti megoszlása:
0-5 éves:
49 fő
6-14 éves:
54 fő
15-18 éves:
42 fő
A gyermekek védelmét: - a pénzbeli ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások, -a hatósági intézkedések, - javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása, és
-a fiatalkorúak pártfogó felügyelete jelenti.
Községünk önkormányzata a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, alapellátásokat
biztosítja lakóinak:
I./Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
1/ A gyermekek napközbeni ellátását helyben
működtetett napközi otthonos óvodában és az
alsó tagozatos iskolában biztosítja.
2/ Csanádpalotai székhelyű Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat helyi működtetését
biztosítja.
3/ Iskola-egészségügy és Területi Védőnői
Szolgálatot tart fenn.

II. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások:
1./ Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény
2011. évben Királyhegyesen átlagosan 79 gyermek részére
került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, ami átlagosan 43 családot érint. A helyi óvodában az odajáró 31 gyermek közül ingyen
étkezik 24 fő, teljes térítési díjat 3 gyermek esetében fizetnek, 4 gyermek nem vesz igénybe étkezést. 2011-ben a nyári időszakban 45 munkanapig 48 gyermek részesült ingyenes étkeztetésben – nyári gyermekétkeztetés jogcímen.
Minden helyi itt tanuló gyermek ingyen jut tankönyvhöz.
II. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli pénzbeli támogatásban 2011-ben 12 család 34
gyermeke részesült. A támogatást elsősorban a téli időszakban megnövekedett kiadások miatt, ezenkívül gyógyszerköltségre illetve beiskolázásra kérik a szülők.
Jegyzői intézkedések
fő
1. Környezeti okból védelembe vett kiskorúak száma: 2. Szüleinek felróható okból védelembe vett kiskorúak: 7
3. Gyermeknek felróható okból védelembe vett k.korú: 4. 2011. 12. 31-én nyilvántartott védelembe vett k.korú: 5. Ebből a Gyermekjóléti Szolg. jelzése alapján :
7
6. Más szervjelzése alapján.
7. Családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek:
2
8. Tárgyévben védelembe vett kiskorú száma:
9. Tárgyévben megszűnt védelembe vett kiskorú sz.:
7
Gyámhatóság, gyámhivatal által elrendelt ideiglenes
hatályú elhelyezések száma:
1. Gyermekotthonban elhelyezett :
3
2. Harmadik személynél elhelyezett:
Benákné Bárdi Ilona körjegyző
Gondozási feladatok: háziorvos által előirt gondozási,
ápolási feladatok elvégzése: gyógyszerbeszerzés, betegség esetén orvos kihívása, segédeszköz beszerzése; segítségnyújtás a higiéné megtartásában: öltöztetés, vízhordás, vízmelegítés, fürdetés, hajmosás,
körömápolás, ágyneműcsere. Közreműködés a gondozott háztartásának vitelében: bevásárlás, takarítás
ahol a gondozott tartózkodik. Napi meleg étel biztosítása, szükség esetén reggeli-vacsora beszerzés.
Tüzelő behordás, fűtés, mosás, vasalás, figyelemmel
kísérni a hangulatváltozást. Jelenleg a gondozottak
száma 7 fő. A gondozói feladatokat községünkben
Miklós Imréné Erzsike részmunkaidőben látja el
immár 23 éve. Az idős, beteg emberekkel való bánásmód sok türelmet, figyelmet követel a gondozótól,
hiszen nekik különösen nagy szükségük van egy-egy
jó szóra, lelki támaszra - mondja Erzsike, aki minden
gondozottjához mély emberi együttérzéssel kötődik.
Köszönet a sok éves lelkiismeretes, munkájáért!

Királyhegyes Község Önkormányzata társulás formájában látja el a házi segítségnyújtás szakfeladatát Csanádpalotai Alapszolgáltatási Egység keretein belül. Házi segítségnyújtás azon személyek részére biztosított,
akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. A házi gondozás módját, formáját, gyakoriságát a gondozás irányítója, a háziorvos javaslatának figyelembevétele, az
egyéni gondozási szükségletnek megfelelően határozza meg maximum napi 4 órában. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja a fenntartó által megállapított gondozási óradíj. (Óradíj x gondozásra fordított
idő. A gondozásra fordított időt a gondozási lapok alapján kell megállapítani, melyet a gondozónők naponta vezetnek. Gondozásra fordított időnek a gondozott
lakásán munkában töltött, illetve az ellátásra fordított
idő minősül.) Gondozási óra díj jelenleg 630 Ft/óra.
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A királyhegyesi általános
iskolai tagintézmény
Az idén a helyi óvodások és iskolások február 24-én 14:00 órai
kezdettel a művelődési házban együtt tartották a hagyományos
farsangi rendezvényüket. A sok ötletes jelmez a szülők, pedagógusok találékonyságáról tanúskodott, és egyaránt a gyermekek
élménygazdagítását szolgálta. Az iskolások nyitó kacsatánca után a jelmezesek egyéni felvonulása következett, ezután pedig
egy kis rögtönzött táncházban szórakozhattak a gyerekek. Játékos ügyességi versenyeken vehettek részt, majd süti evéssel
tölthették az időt, végül a tombolahúzással záródott a nap.

Bodnár Éva

nevelő-testülete szeretettel vár
minden érdeklődőt
a

Programok:
2012. március 20. (kedden)
08:00-08:45 óra: matematika
óra 1-2. osztályban
09:00-09:45 óra: magyar nyelv és
irodalom óra 1-2.osztályban

Együttérzés

2012. március 21. (szerdán)
09:00-10:00 óra: környezetism. 12. osztályban

2012. április 4. (szerdán)
9:00 – 12:00 óra:
Húsvéti alkotóház

Tisztelet jár az asszonyoknak!
Kik ha sírnak, csöndesen zokognak...
...és szeretnek, szülnek,
gyászolnak, temetnek.
Aztán meghalnak, majd
Az óvoda és iskola
tanulói,
pedagógusai köszönetet mondanak
újra
megszületnek!

minden kedves szülőnek a közreműködésükért, a sok finom sütiért. Köszönetet mondanak Horváth Lajos polgármester úrnak
anyagi támogatásáért, Daróczi Gáborné, Kiss Gyuláné kereskeTisztelet jár az asszonyoknak!
dőknek és Böngyik Rozáliának felajánlásaikért. A tombola, a
Gyönge
testben,
harcosoknak.
büfé
és a belépőkből
befolyt igaz
összeget
gyermekjátékokra és
kirándulásra fordítják.

Bár nem írnak törvényt:
velük betartatják –
s cipelik
a világ tehetséA helyi általános iskolában
a matematikában
ges gyermekeknek
lehetőségük van külön
tehetségösszegyűjtött
kínját!

gondozó foglalkozásokon való részvételre is, ami elsősorban a logikai, probléma megoldó gondolkodásuk
fejlesztésére
irányul. Ebben
a tanévben
a 3-4. osztáTisztelet
jár az
asszonyoknak!
lyos tanulók a Zrínyi Ilona megyei matematika verseMindenütt, hol fegyverek ropognak.
nyre készültek, amit február 17-én, Makón 14:00 órai
kezdettel tartottak
makói iskola
épületében.
Hol aromba
dőlKálvin
otthon,
A királyhegyesről résztvevők közül Kádár Péter 4.
sors csapása végett...
osztályos tanuló eredménye lett a legjobb.
A képen Mészáros
de mégsem
Debóra 3.o., Halustyik
szűnikZoltán
meg3.o.,
Tóth Bálint 3.o és Kádár Péter Tamás 4o. tanulók.

az asszonyi ének!
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Tisztelet jár az asszonyoknak.

Iskolánk pedagógusai, elsősorban az
itt tanuló és az óvodáskorú gyermekek szüleit várják a nyílt tanítási
napokra. Mindez lehetőséget biztosít
arra, hogy jobban megismerjék a helyi
iskolában folyó oktató-nevelő munkát.
Ezzel biztosabb és hitelesebb képet
kapnak az oktatás színvonaláról, a
tanítók személyiségéről, módszereikről, hogy majd az iskolaválasztásnál
megfelelően tudjanak mérlegelni.

„Kisbaba, kis
pólyásgyerek,
isten hozott,
köszöntelek.
Elhagytad az
anyaméhet,
kezdődik az
emberélet.

Herzsán Benett
született: 2012. 02. 01.
szülei: Ambrus Bernadett és Herzsán Zsolt

Az ember
elvész
egyedül,
De téged
jóság vesz
körül,
Gondoskodó,
bölcs szeretet
Ez is meleg,
pólyás
gyerek!”

Kiss Levente
született: 2012.01.23.
anyja: Kiss Alexandra

Horváth Levente András
született: 2012. 02. 02.
szülei: Nagy Mária és Horváth Zoltán

Kovács Olivér Flórián
született: 2012.01.19.
szülei: Kovács Anikó és Szabó Miklós
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Az idén kissé megkésve, február 3-án, pénteken
köszöntött be térségünkbe az igazi tél, és jó három hétig itt is maradt. A mínusz 10 °C alatti hidegben a kitartó hóesés órákon belül mintegy
félméteres hóréteget eredményezett. A rendkívüli hidegre és hóhelyzetre tekintettel Csongrád megye közoktatási intézményeiben - így
nálunk is - 2012. február 6. és 7. napjára (hétfőre és keddre) rendkívüli tanítási szünetet rendelt el a Csongrád Megyei Kormány-hivatal vezetője. A közutak tisztítása viszonylag folyamatos volt, így a nagymennyiségű hó csak időszakos fennakadást okozott a közlekedésben. Az
önkormányzat a közterületek takarítását rendkívüli hómunkások felvételével oldotta meg
közfoglalkoztatás keretein belül.

FELHÍVÁS!
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint a hivatal által megbízott kérdezőbiztosok
2012. március 1.- április 18.
napja közötti időszakban
adatfelvételt végeznek
Királyhegyesen.
A kérdezés tárgya:
Háztartási költségvetési és
életkörülmények adatfelvétel,
éves kikérdezés.
A munkát végző kérdezőbiztosok igazolvánnyal vannak ellátva. A Statisztikai hivatal véletlenszerű kiválasztással határozta meg, hogy kit
keressenek fel. Az adatfelvétel kizárólagosan statisztikai
célból történik, az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok
mások számára nem lesznek
hozzáférhetőek.
Kérek mindenkit, hogy csak
olyan személyt engedjen be
lakásába, aki igazolja magát
és meggyőződtek arról, hogy
az illető a Statisztikai Hivatal
megbízottja.
Benákné Bárdi Ilona körjegyző

KÖZÉRDEKÜ
körjegyző
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

Első felelős magyar minisztérium tagjai:
Batthyány Lajos miniszterelnök, Széchenyi István közmunka és
közlekedésügyi, Kossuth Lajos pénzügyi , Deák Ferenc igazságügy,
Szemere Bertalan belügy, Eötvös József vallás, közoktatási, Klauzár
Gábor földművelésügyi, ipari, kereskedelmi, Mészáros Lázár hadügy,
Esterházy Pál Antal király személye körüli miniszter
1848. március 15-e jelenti azt a tradíciót, amely annak idején megteremtette a modern értelemben felfogott nemzetet, a polgári szabadságot, jogegyenlőséget és alkotmányosságot, eggyé téve a haza és a
szabadság fogalmát. Ez a korszak óriásokat adott, olyan politikai generációt, amely – Bibó István szavaival élve – Európában példamutató módon vezényelte le a magyar társadalom átalakulását,
melynek során felmutatta a bátorság és tisztánlátás erényeit, s nem
riadt vissza a hősies áldozatvállalástól. 1848 adakozó forradalom
volt, az elit tudott adni, meg tudta osztani, amije volt: a szabadságot
és a tulajdont. Magyarországon az 1830-as években egyértelművé
vált, hogy elkerülhetetlen az átalakulás, az újjászületés, más szóval a
reform, a polgári nemzetté válás érdekében. A lakosság alig öt
százalékát kitevő nemesség és az értelmiség legjobbjai felismerték,
hogy a változás üteme, fokozatossága vitatható ugyan, de elodázhatatlan. E két okból vált szükségessé, egyrészt mivel a feudális
Magyarország végzetesen lemaradt a centrumot jelentő, polgárialkotmányos berendezkedésű Nyugattól, másrészt pedig az ország
részleges különállása ellenére alá volt rendelve a Habsburg Birodalmat irányító erőknek, híjával volt a nemzeti önrendelkezés gazdasági és politikai eszközeinek. Ebből a kettős harapófogóból az érdekegyesítő politika találta meg a kiutat azáltal, hogy megfogalmazta
a kiváltság nélküliek, vagyis a "nép" beemelését a nemzetbe, korabeli
szóhasználattal élve az "alkotmány sáncaiba". A szabadság és a tulajdon kiterjesztése biztosította egyúttal azt is, hogy a nemesség a "nép"
ellenében nem volt kiszolgáltatva a magyar érdekeket figyelmen
kívül hagyó s a parasztság indulataival taktikázó bécsi politikának.

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