X. évf. 2. sz.

2013. április

www.kiralyhegyes.hu

- Továbbra is
közmunkaprogram
- Képviselő- testületi
ülések összefoglalói
- MTV-1 forgatott
településünkön
- A helyi
közfoglalkoztatási
programról
- Megújult Királyhegyes
honlapja
- Gazdálkodók
figyelmébe
- Könyvtárunk új
működtetője
- Nyugdíjas Egyesület
színházi látogatása
- Leendő első
osztályosok beíratása
- Nyílt napok óvodában,
iskolában
- Eseménynaptár
- Húsvétoló

"...De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok - ha itt az ideje,
mint a barna földből a rét füve,
a barna ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április."
Bölcsek vagytok ti, szárnybontó rügyek,
bölcsebbek, mint mi, egészségesek ...
Egy hónapja nem láttuk a napot,
mégis hittetek és kibújtatok,
hajtott a szent önzés, küzdöttetek,
győzni akartatok és győztetek!
Az voltam, fáradt, gyáva és beteg,
utáltam már az egész életet
s ez kellett, ez a büszke változás,
szemeimben ez a csodálkozás,
ez kellett, hogy megváltsam magamat
és megérthessem a példátokat,
hős példátokat, parányi rügyek ...

A kormány továbbra is a közmunkaprogrammal igyekszik
visszaszorítani a gazdasági
válság okozta nagyarányú
munkanélküliséget.
Ezzel együtt kiemelt feladatnak
tekinti a közmunka program
ellenőrzését, valamint az ellenőrzés rendszerének szigorítását.
A helyi önkormányzat is benyújtotta támogatási igényét az
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Egy hét alatt de nagyra nőttetek!
Zöld zászlaitok felrepültek a
bokrok, fák és hegyek csúcsaira
s hiába ez a gyilkos április,
reményt hirdettek, reményt nekem
is!”
Szabó Lőrinc

ez évi közmunka programokra
és az alábbi területeken nyert
38.580.226.-Ft támogatási öszszeget:
1./ Mezőgazdasági fóliasátor
2./ Mezőgazdasági földút karbantartási munkálatok
3,/ Közút kezelési program
4,/ Belvíz mentesítési program
5./Téli és egyéb érték-teremtő
közfoglalkoztatás
Bővebben lsd 3.oldalon

Királyhegyes Község Önkormányzatának
2013. március 7.-i rendkívüli ülése

helyi fejlesztések. A működés biztonsága érdekében az önkormányzat szükség esetén központi
támogatást fog igényelni működő képességének
megőrzése érdekében.
Benákné Bárdi Ilona jegyző

A Képviselő-testület rendkívüli ülésén fő
napirendként megalkotta az önkormányzat 2013.
évi költségvetését, amely magába foglalja a
királyhegyesi székhelyű közös önkormányzati
hivatal költségvetését is. A Képviselő-testület
második alkalommal tárgyalt a költségvetésről, mert
első alkalommal a tervezetben szereplő működési
hiány miatt nem fogadhatta el a költségvetési
rendeletet.
A költségvetés 157.042.000 Ft bevétellel,
157.042.000 Ft kiadással, 3.998.000 Ft támogatási
igény beállításával került elfogadásra.
A költségvetéshez kapcsolódóan Horváth Lajos
polgármester megfogalmazta, hogy a helyi
közvilágítás finanszírozása, az óvoda működtetése,
a gyermekek étkeztetésének biztosítása a központi
támogatás mellett jelentős önkormányzati forrást
igényel.
Ez évben is működni fognak az intézmények: az
egészségügyi ellátás, a Művelődési Ház, helyi óvoda és az állami iskola, az önkormányzati hivatal.
Folytatódik a közfoglalkoztatási program és lehetőség szerint - elsősorban pályázati támogatásból -

A közigazgatás átalakításának
részeként 2013. január 1-jén életbe
lépett a járási rendszer.
A MAKÓ JÁRÁSI HIVATAL
munkatársa
községünkben hetente egy alkalommal
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás rendje:
csütörtök délelőtt
08:00 -11:00 óráig
a községi hivatal nagytermében
Intézett ügyek:
Ápolási díj
Időskorúak járadéka,
Közgyógyellátás (alanyi, normatív)
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság
Lakcímbejelentés

A Magyar Televízió m1-es csatornájának stábja március 6.-án községünkben forgatott. A filmezés témája a
az elmúlt évi START közmunkaprogram eredményei, annak hatása a helyi
foglalkoztatási lehetőségekre. Riportot
készítettek a polgármesterrel, és néhány közfoglalkoztatásban résztvevővel. A forgatás helyszíne elsősorban a
Felszabadulás utcai önkormányzati
porta előtt, a tavalyi évben kialakított
Fólisátor előtt volt. A közszolgálati
céllal készült felvétel, március 20.-án
az esti „Summa magazinban” került
adásba az m1 műsorán. Az adást
visszanézhetik községünk honlapján a
„Közmunkaprogram” menüpont alatt.
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Királyhegyess Község Önkormányzata a következő területekre dolgozta
ki a 2013.évi START közmunkaprogramját:
1. Mezőgazdasági fóliasátor
Fóliasátor létesítésével ez évben is lehetővé válik dísznövények, virágok,
zöldség termesztése. A művelésbe bevont terület 2.000 m2-ről 6.000 m2re nőtt. Létszám 13 fő, (7 fő új foglalkoztatott, 6 fő továbbfoglalkoztatása az elmúlt évről. A 13 főből 1 fő adminisztrátor, 1 fő munkavezető)
A foglalkoztatás időtartama 1 év. (2014. 02.28.-ig)
Bérköltség (közfoglalkoztatási bér+azt terhelő szociális hozzájárulási
adó): 15.058.068.-Ft
Eszközök beszerzési költsége: 3.441.870.-Ft (gépi munkák - talajelőkészítés, permetezés – díja, munka- és védőruházat, szaporító anyag, műtrágya, üzemanyag, utazási költség, függesztett permetezőgép)
2. Mezőgazdasági földút karbantartási munkálatok
Az önkormányzat kezelésében lévő külterületi földutak – 62 km – karbantartása (gréderezéssel évente kétszer), gyommentesítése permetezéssel. Létszám 6 fő (ebből 1 fő munkavezető) A foglalkoztatás időtartama 10 hónap. (2013. 12. 31.)
Bérköltség (közfoglalkoztatási bér+azt terhelő szociális hozzájárulási
adó): 5.383.330.-Ft. Eszközök beszerzési költsége: 2.080.150.-Ft (függesztett gaztalanító, zúzó, gréderezés díja, munkaruha, gyomirtó, üzemanyag).
3. Közút kezelési program
Az önkormányzat kezelésében lévő belterületi utak – 7 km – kátyuzásával a műszaki állapot javítása, balesetveszély elhárítása, a bekötőutak
és padkáinak, csapadékelvezető árkainak tisztítása, gyommentesítés.
Létszám 4 fő, A foglalkoztatás időtartama 10 hónap. (2013. 12. 31.)
Bérköltség (közfoglalkoztatási bér+azt terhelő szociális hozzájárulási
adó): 14.080.152.-Ft Eszközök beszerzési költsége: 1.848.336.-Ft
(aszfaltozás, szállítási költség, alkatrész, segédanyag, üzemanyag).
4. Belvíz mentesítési program
Település teljes belterületén az 1km hosszú belvízelvezető csatornák
helyreállítása, meglévő csatornák karbantartása, hiányzó csatornák kialakítása, átereszek telepítése. Egyik fontos célterület Csikóspuszta,
Lenin utca. Létszám 4 fő (ebből 1 fő munkavezető) A foglalkoztatás időtartama 10 hónap. (2013. 12. 31.)
Bérköltség (közfoglalkoztatási bér+azt terhelő szociális hozzájárulási
adó): 3.779.340.-Ft Eszközök beszerzési költsége: 1.573.212.-Ft (zsaluanyag, cement, homok, betonkeverő, kézi szerszámok)
5. Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
Téli hónapokban idős, beteg emberekre fokozott odafigyelés, segítségnyújtás (pl.: tűzifa ellátás), valamint a helyi közművelődési intézmények téli karbantartási munkálatainak elvégzése. Létszám 8 fő (4 fő
március-április, 4 fő november-december)
Bérköltség (közfoglalkoztatási bér+azt terhelő szociális hozzájárulási
adó): 1.371.088.-Ft Eszközök beszerzési költsége: 616.112.-Ft (üzemanyag, homok, szállítási költség, fűrészhez alkatrészek)
Horváth Lajos polgármester
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Mint ahogy azt bizonyára már
többen észrevették megújult
községünk honlapja. Az új
design Kovács Péter helyi fiatal munkája, aki tavaly szerezte meg webmesteri képesítését.
Honlapunk fő menüpontjai
több helyen is kiegészültek:
Köszöntő
Királyhegyes
Csikóspuszta
Hírek - aktualitások
Krónika
Önkormányzat
Körjegyzőség
Felújítások - fejlesztések
Közmunka program
Egészség és szociális
hálózat
Általános iskola
Óvoda
Művelődési ház
Rendezvények
Hegyesi Dalkör
Civil szervezetek
Vállalkozók - szolgáltatók
Galéria
Az oldalra folyamatosan kerülnek fel a friss információk.
A „Hírek aktualitások” menüsor alatt önkormányzati, intézményi és civil programok előzeteseit olvashatják. A Krónika újság eddig megjelent öszszes számát színesben is viszszanézhetik! De a képgalériában is rengeteg érdekes fotót
találhatnak. Kérjük kísérjék
figyelemmel honlapunk tartalmát!

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),- agrár-környezetgazdálkodási szubvenció (AKG), - Natura
2000 gyepterületek támogatása, - EMVA erdő, - NVT erdő, - a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző
szerkezet-átalakítási program, - mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás.
A Csongrád megyei agrárkamara tanácsadója Fehér Attila /Tel:06/20-5102783/ csütörtöki napokon
(április 4-től) 08:00 órától 16:00 óráig a Művelődési Házban tart térítésmentesen ügyfélfogadást.

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
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-, fagyjégeső- 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.

KLIK Makói Tankerület Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai szakszolgálat

Királyhegyesi Tagintézményébe a leendő első
osztályosok beiratkozásának időpontja:
2013.április 08. /hétfő/ 08 – 18 óráig
2013.április 09. /kedd/ 08 – 18 óráig
Helye: Királyhegyes – általános iskola tanári szobája
A beíratáshoz feltétlen szükséges:
- a szülő személyi igazolványa
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
- a gyermek TAJ kártyájának másolata
- orvosi igazolás (az óvodában megkapják)
- óvodai szakvélemény (az óvodában megkapják)
- ha van, akkor a gyermek adószáma
- ha van, akkor a gyermek oktatási azonosító
száma
- diákigazolványhoz szükséges: az okmányirodában fényképezkedéskor kapott vonalkódos lap
Ingyenes tankönyvigényléshez a jogosultságot igazolni
kell: - tartósan beteg: orvosi igazolással
- három- vagy többgyermekes családban élő:
családi pótlék igazolással
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül: határozattal
4

08 –

2012. december 31-én megszűnt a
makói Kistérségi Mozgókönyvtári
Szolgáltatási Társulás. A mozgókönyvtári hálózat működése 2008. március 1-én indult a térség 9 településén,
köztük Királyhegyesen is. Akkor, a
mozgókönyvtári feladatok ellátásával a
makói József Attila Városi Könyvtárat
bízták meg. A társulás megszűntével a
királyhegyesi könyvtár működtetése
2013. január 1-től a Szegedi Somogyi
Könyvtár hatáskörébe került. Ez az
intézmény számunkra nem ismeretlen,
hiszen évtizedekig volt könyvtárunk
szakmai felügyeleti szerve.
Könyvtárunk a település közművelődési könyvtáraként a lakosság
általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, szükséges dokumentumok, és szolgáltatások biztosítását tekinti fő
feladatának. A látogatók 4/5-e fiatal, ennek fele pedig 14 év alatti,
tehát általános iskolás. Ez meghatározó a könyvek rendelésekor, a
mindennapi felkészülésükhöz szükséges irodalmat és a kötelező
olvasmányokat mindig megtalálhatják, ismeretterjesztő és szórakoztató művek is állnak rendelkezésükre. Lényeges, hogy a gyerekek tájékozódhassanak, friss információkhoz jussanak most már
nem csak a könyvek által, hanem az Internet segítségével is.
Könyvtárosunk továbbra is Beke Katalin, akit a helyi önkormány.zat foglalkoztat.
„Szeretettel várok minden régi, új és lelendő olvasónkat a királyhegyesi könyvtárba. Rengeteg érdekes könyv megtalálható nálunk. Többek között gyermekeknek szóló mesekönyvek, ifjúsági
könyvek, romantikus és történelmi témájú regények, valamint
vámpírokról és misztikus történetekről szóló könyvek.
Kikölcsönözhetőek a hangos könyveink is, amelyek között nagyon
érdekes lemezek is vannak. A jövőben a szegedi Somogyi-könyvtár
által rengeteg könyvet, műszaki cikkeket, valamint bútorokat
kapunk, amelyekkel otthonosabbá tudjuk varázsolni a környezetet
az olvasóink számára. Ezúton is szeretném megköszönni segítőink
támogatását, Kozák Ildikónak a könyvtár számára ajándékozott új
könyveket.
Terveim között szerepel, hogy a nyár folyamán, minden héten
kézműves- szakkört szervezünk „Kreatív-könyvtár” címmel, melyre minden érdeklődő jelentkezését szeretettel várom. Az alkotásokból a nyár végén pedig kiállítást rendezünk.”
Beke Katalin könyvtáros
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2013. márciusában nyílt tanítási
napokat tartottak a helyi általános
iskola és óvoda pedagógusai.
Céljuk elsősorban az ott folyó
tartalmi munka bemutatása, betekintést nyújtani az alkalmazott
módszerekbe, tanítás-tanulási folyamatok eljárásaiba. Lényeges törekvés a család és az oktatási intézmény jó kapcsolatának kialakítása,
melynek középpontjában a gyermekek állnak.
Az ovisok bemutató foglalkozásában elsősorban az iskolára való
felkészítés módja hordozott sok
információt szülőknek, iskolai pedagógusoknak egyaránt.
Az iskolásoknál az elsősök pár hónap
alatt megszerzett ismeretei és az
interaktív tábla színes alkalmazása
jelentett sok érdekességet. A helyi
iskolából 4. osztály végén, a jó
képességű gyermekek leginkább a
makói gimnáziumot célozzák meg
sikerrel.

2013. március 16-án 15:00 órai kezdettel színházi előadáson vettek részt a Királyhegyesi
Nyugdíjas Egyesület tagjai és meghívott vendégei. Az Egyesület köszönetként látta
vendégül kulturális programján a működését segítő önkormányzati vezetőket, támogatókat. Huszka Jenő: Mária főhadnagy című zenésdarabját tekintették meg, amit a
szegedi Nemzeti Színház társulata adott elő a Nagyszínházban.
Huszka Jenő, a kiváló operett szerző
1875. április 24-én született Szegeden. Már ötéves korában nyilvánosság elé lépett, mint csodagyerek, amikor is a szegedi árvízkárosultak
javára szervezett hangversenyen hegedült. Tizenegy éves korában lett a
Szegedi Zenede hegedű-tanszakának
növendéke. Érettségi után Pestre
ment joghallgatónak, de közben beiratkozott a Zeneakadémiára is. 1896ban végzett mind jogi, mind zenei tanulmányaival. Legnépszerűbb művei: Bob herceg, Gül Baba, Lili bárónő.
Huszka Jenő operettjének címszereplője valós személy volt. Lebstück
Mária 1830-ban Zágrábban született
gazdag kereskedőcsaládban; 13 éves
korától Bécsben élt A történet itt
kezdődik, 1848-ban, amikor is rokonai, a lány tiltakozása ellenére egy
osztrák arisztokratához készülnek
férjhez adni. Mária a forradalom hevében égő Magyarországra szökik,
és nemzetőr-egyenruhát ölt. 1849ben is férfiként, Lebstück Károly néven szolgál a seregben. Főhadnagyságig viszi, miközben eléri a végzet:
a szerelem. Beleszeret a szigorú Jancsó hadnagyba, aki többször is megrója vakmerő hősködéséért. Mikor
Mária egy estély alkalmából ismét
nőként jelenik meg, a hadnagy is
lángra lobban iránta, akihez később
férjhez ment. A szabadságharc bukása után az aradi várban raboskodott,
ott szülte meg fiát. Rokonai közbenjárására szabadon engedték, de
kiutasították Magyarországról.

Az egyesület a színházlátogatás anyagi lehetőségét a helyi vállalkozóktól
2011-ben kapott nagyobb anyagi támogatásából, az Agro-Maros megemelt
támogatásából és nem utolsó sorban a résztvevők befizetéséből tudta
biztosítani.

A nagyoperett számos humoros
jelenetén rendkívül jól szórakozott a közönség, így csoportunk
tagjai is. A prímet a Máriát segítő női szabó, a táncoskomikus
Zwickli Tóbiás alakját magára öltő Gömöri Krisztián vitte, valamint menyasszonya, Angyal Panni, azaz Szilágyi Annamária.
A jól sikerült színházi program
után a szegedi Körössy Halászcsárdában folytatódott az este,
ahol a csoport tagjai egy finom
halvacsora részesei lehettek.
Az egyesület meghívott vendégei
között láthattuk Horváth Lajos
polgármester urat és feleségét,
Vízi István urat és feleségét, Török József maroslelei vállalkozó
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urat és feleségét, Kurunczi Mihály
képviselő urat és családját,
Daróczi Gáborné vállalkozó aszszonyt, Ludányi Mihály családját,
és Englerné Buvár Teréziát.
Minden résztvevő számára igazi
felüdülést jelentett ez a nap nagyszerű élményekkel és kitűnő hangulatban érkeztek haza.
Köszönetet mondunk a program
szervezőjének Tamasi Antal egyesületi elnöknek, a vezetőségi tagoknak és minden segítőnek, hogy
létre jöhetett ez az igazán élményszerű és tartalmas program.
Bízunk abban, hogy ez a jó példa
további igényeket ébreszt hasonló
programok szervezésére.

A királyhegyesi általános iskolai tagintézmény
nevelő-testülete és szülői munkaközössége
tisztelettel meghívja községünk lakóit a

2013. május 18.-án, 20:00 órai
kezdettel szervezett

Helyszín: Királyhegyes- Művelődési ház

Belépő: 1000 Ft/fő +1 tombolatárgy
Jegyek vásárolhatók
április 16-tól május 12-ig az iskolában.
Támogatói jegyek is
/500 Ft, 1000 Ft-os /kaphatók.
A jótékonyságból befolyt összeget a helyi
iskolások tanulmányi kirándulásaira
fordítják.

2013. március 23-án, szombaton a Hegyesi Dalkör Földeákon
vendégszerepelt a Baszarózsa Nóta és Népdalkör meghívására.
Virágos és boros dalösszeállítással nagy sikert arattak.

A Hegyesi Dalkör tagjai ezúton is sok szeretettel köszönti

40. házassági évfordulójuk alkalmából
További jó egészséget, hosszú boldog életet kívánunk nekik!
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A szegedi székhelyű TUDÁS-KLASZTER
Nonprofit Kft. európai uniós pályázati
támogatást nyert a TRADICIONÁLIS
ÉRTÉKEK – LÁTHATÓ EREDMÉNYEK
– innovatív foglalkoztatási kezdeményezés a
vidéken, láthatatlan munkaerőként dolgozónők számára című projektjére, amelyet Királyhegyesen, a Felszabadulás utca 28. szám
alatt fog megvalósítani. A régi Kereszturyház felújítását követően egy Termelőiskola
lesz, amelyben tradicionális és innovatív
feldolgozási ismereteket tanulhatnak a
résztvevők, a hozzá tartozó földeken pedig
zöldség, gyümölcs, fűszer- és gyógynövény
bemutató-kerteket szeretnénk létrehozni.
A programba 40 fő munkanélküli nőt
szeretnénk bevonni, elsősorban Királyhegyes településről, akik államilag elismert
bizonyítványt adó, valamint akkreditált
képzéseken vehetnek részt: elhelyezkedést
segítő tréningek, Zöldség- és gyümölcs termesztő, Zöldség- és gyümölcs feldolgozó, valamint Kerti munkás képzés kerül megszervezésre. A Termelőiskolai kezdeményezés
modellértékű, nagy megtiszteltetés, hogy
éppen a Királyhegyesen megvalósuló központot ítélték támogatásra méltónak. Minden
erőnkkel azon leszünk, hogy megfeleljünk a
legmagasabb szintű elvárásoknak is! A
projekt megvalósítása várhatóan 2013. május
1-jével kezdődik.
Érdeklődni lehet: Megyeri Katalin Stefánia
ügyvezetőnél 06-20/261-5215

FELHÍVÁS!
Tisztelt lakosaink!
Ez évben is a Krónika júniusi számában
Tablót készítünk a királyhegyesi ballagó
diákokról. Kérjük, az érintettek
jelezzenek szerkesztőségünkben, mert
csak így tudjuk hiánytalanul számba
venni ballagóinkat!

Március 28..Iskolai
.
tavaszi szünet

első napja
Március 31- Húsvét
Április 01. Húsvét 2. napja
Április 03. Első tanítási nap a
tavaszi szünet után
Április 8-9. Iskolai beíratás
Április 12. Helyi iskolások
színjátszó fellépése
Deszken a
Marosmenti
Fesztiválon
Április 16- Óvodai beíratás
17-18
Április 17. A helyi iskolások

színházlátogatása a
szegedi nemzeti
színházba (Pomádé
király új ruhája)
Április 20. Hegyesi dalkör
fellépése
Hódmezővásárhelyen
Május 04. . Középiskolai
Ballagások
Május 05. Búcsú
Május 18. Jótékonysági bál az
iskolásoknak
Május 25.. . Gyermeknap
Június 01. Óvodai ballagás
Június 14 Utolsó tanítási nap
15.. Általános iskolai
ballagás

„Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, Főképp a dolgos szülők jól nevelt
lányának! Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!”

Vörösborban sült bárány
Hozzávalók:
2 kilós báránycomb (vagy lapocka)
2 deci száraz vörösbor, 2 deci húsalaplé, 2 szál répa, 1 szál fehérrépa
3 közepes fej vöröshagyma, 4gerezd
fokhagyma, só, bors, olívaolaj rozmaringágacskák
1. A húsba dörzsöld bele a sót és a
borsot, majd süsd körbe forró
olívaolajban, hogy kérget kapjon.
Tedd félre.

2. Vágd fel hosszában a répákat, és
ugyanabban a forró olajban süsd
3. Fektesd rá a húst a zöldségekre,
öntsd fel a borral és az alaplével,
morzsolj rá egy kis friss
rozmaringot.
150
fokra
előmelegített sütőben 30 percig
lefedve, majd (ha a villa már
beleszalad) 15 percig fedő nélkül
süsd készre. Ha előre csinálod,
másnap sütőben melegítsd fel.
Rozmaring-ágacskákkal díszítsd.

HA SZÜKSÉG LENNE RÁ:

Mentők állandó hívószáma: 104
Tűzoltóság hívószáma: 105
Rendőrség hívószáma: 107
Kifestő gyerekeknek

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