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Tavasz a földeken
A földműves ember sorsa mindig is nehéz volt, fáradtságos, verejtékes
munkával szerezte kenyerét, kitéve az időjárás viszontagságainak, a
gazdasági kényszereknek, elveszítve sokszor egész éves munkájának
gyümölcsét. Egyet azonban nem tudnak elvenni a földművestől, a
tavaszi föld illatát, a szabadság ízét, amit kinn a természet ajándékoz
neki.
Az enyhe tél után, az idei tavasz igen korán a földekre csalogatta a
gazdálkodókat. Esőre várva az őszi fokhagyma, vöröshagyma, búza, árpa
már szépen zöldell a parcellákban. A talaj előkészítési munkálatok is már a
végéhez közelednek a tavaszi vetésekre, ültetésekre várva.

Húsvétra várva …

A földterület 55%-át (több, mint 1.500 ha) hasznosítja a mezőgazdaság. Az
őstermelők
térségi
súlya
meghatározó,
93%-os számaránnyal.
Magángazdálkodók a termőterületek 12 %-t művelik, a kis birtokméretek
miatt alacsony hatékonysággal (az 1 ha alatti földterületek aránya 83 %, az
átlagos területméret 0,8 ha). A földeken főleg vöröshagymát, fokhagymát,
gyökérzöldséget termelnek. A kistermelők között sok a kényszervállalkozó.
A mezőgazdasági társas vállalkozások mindössze 3 %-át adják az összes
termelőknek, gazdasági súlyuk azonban gép-ellátottságukból fakadó
nagyobb hatékonyságuk miatt ennél jóval számottevőbb. E társaságok
művelik a mezőgazdasági termelésbe bevont területek mintegy 50-55%-át,
amit a földtulajdonos gazdáktól bérelnek.
A mezőgazdaság alacsony jövedelmezőségéből fakadó általános
tőkeszegénység akadályát jelenti a technológiai fejlesztéseknek,
beruházásoknak, melyeknek hiánya akadályozza fejlődését. Több mint
40%-os termőterülettel a búza rendelkezik. Az olajos növények (elsősorban a
napraforgó) vetésterülete az összes szántóterület 12 %-a. A kukorica
vetésterülete rendkívül alacsony (az összes szántóterület 15 %-a). A
cukorrépa termesztése teljesen visszaszorult és csökkent a szántóföldi
zöldségtermesztés is. Az elismert Hungarikum, a makói vörös- és
fokhagyma termelése folyik a legnagyobb területen.

A Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb
ünnepe. Jézus feltámadását ünneplik mindenhol
a templomokban. A történet szerint két nappal
előtte, pénteken, feszítették keresztre őt a római
katonák, azzal gyanúsították, hogy forradalmat
indíthatott volna a tanításaival és hogy ő akart
lenni a király. Ezért csúfságból tövis koronát
tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a
kereszthez és a feje fölé odatűztek egy papírt,
amin ez állt: I.N.R.I. - Iesus Nazarensis, Rex
Iudeae. Magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya.
Szegény, meg is halt néhány órán belül, a
családja eltemette, zsidó szokás szerint egy
barlangot ásva a domboldalba az Olajfák Hegyén
és egy nagy, nehéz kővel takarták be a sírt.
Lévén, hogy másnap szombat volt és olyankor a
tízparancsolat szerint pihenni kell, a családja és a
tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a
sírhoz. De mit találtak ott...!? Üres volt a gödör!
Egy angyal állt mellette és azt mondta a
gyászolóknak: "Nincs már itt, mert feltámadt!"
Több európai nyelven a teuton (norsze) Őstra
istennő ünnepének a neve ragadt a húsvétra:
Oster(német), Easter(angol). Az istennőt
szimbolizálta a tojás és a nyuszi, ez utóbbit
Németországban kezdték el újra húsvéti
szimbólumként használni az 1800-as években és
onnan terjedt el ma már a világon mindenhol.

A 2008. évi területalapú támogatás igényléséhez az E-kérelem sikeres kitöltéséhez hozza magával a következőket:
1. Amennyiben rendelkezésére áll 2007. évi támogatási kérelem,
2. Amennyiben rendelkezésére áll földhasználati lapszemle
3. A 2008. évre vonatkozóan, a termesztett növények helyrajzi szám szerinti elosztása
4. A jelszavát és belépési kódját tartalmazó tájékoztatót.
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A Képviselő-testületi ülésekről jelentjük:
Január 31.-i képviselő-testületi ülés fő témája: A 2008. évi költségvetés elfogadása,
Lakáscélú támogatás ÖR. –nek módosítása
Február 14-i képviselő-testületi ülésen döntés született az új körjegyző kinevezésről.
Január 31.-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató az elmúlt hónap
eseményeiről.
Előadó: Horváth Lajos polgármester
.2./ A körjegyzőség 2007.évi költségvetésének módosítása,
és beszámoló a végrehajtásáról.
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző
3./ A körjegyzőség 2008.évi költségvetésének
megtárgyalása.
Előadó: Lovászné Borbás Erika körjegyző
4./ Az önkormányzat 2008.évi költségvetésének
megtárgyalása.
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Királyhegyes Község Önkormányzata rendeletben
határozza meg a 2008.évi Költségvetését. A rendelet
hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az
önkormányzat költségvetési szerveire.
Az Önkormányzat költségvetési szervei:
(1) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi
Hivatala
Az Önkormányzat a 2008.évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 125.553. 000,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 125.553.000,- Ft-ban állapítja meg.
c) A bevételi főösszegben szereplő forráshiány nagysága:
19.312.000,- Ft
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk

2.§
A támogatás formája és mértéke, futamideje:
- kamatmentes kölcsön,
- 5 éves futamidővel,
- amely maximum 200.000. –Ft lakásépítés,
vagy vásárlás,
- maximum 100.000. –Ft felújítás,
korszerűsítés esetén.
3.§
Lakóingatlan vásárlása, építése, felújítása,
korszerűsítése
(1) Lakóingatlan vásárlásához, építéséhez csak 35 éven aluli
fiatal házasnak nyújtható támogatás, ha nem rendelkezik
lakóingatlannal, illetve első lakásukat építik, vagy
vásárolják. Az életkort a kérelem benyújtásakor kell
vizsgálni.
(2) Lakáscélú önkormányzati támogatás akkor állapítható
meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át és
forgalomképes vagyonuk együttes forgalmi értéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
nyolcvanszorosát nem éri el.
4.§
Kérelem benyújtása
(1) A támogatás iránti kérelem
- lakásvásárlás esetén a szerződés, illetve
előszerződés megkötését követő 30 napon
belül ,
- lakás építése esetén a használatba vételi
Tájékoztató a lakáscélú támogatásról:
Tájékoztató
a lakáscélú
támogatásról:
engedély kérelmezéséig,
Királyhegyes
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete …./2008(I.31.)ÖR.
rendelete a lakáscélú
Királyhegyes
Községi
Önkormányzat
Képviselőfelújítás,
korszerűsítés
esetén a munkálatok
önkormányzati támogatásokról
testülete 2/2008(I.31.)ÖR. rendelete a lakáscélú
befejezéséig
1.§
önkormányzati
támogatásokról
nyújtaható
be a körjegyzőségi
hivatalban.
(1) Királyhegyes
Községi önkormányzat
Képviselő-testülete a feltételek
fennállása
esetén támogatást
adhat az arra
(2)
A
kérelemhez
mellékelni
kell:
1.§
rászoruló részére lakóingatlan
- jövedelem és vagyon nyilatkozatot a
(1) Királyhegyes
a) építéséreKözségi önkormányzat Képviselőmegfelelő igazolásokkal,
testülete
a
feltételek
fennállása
esetén
támogatást
b) vásárlására,
- vásárlás esetén ügyvéd által ellenjegyzett
adhat
az
arra
rászoruló
részére
lakóingatlan
c) felújításhoz, korszerűsítéséhez:
adásvételi szerződést,
a) építésére
- fűtés korszerűsítésére,
- építés esetén a jogerős építési engedélyt,
b) vásárlására,
- komfortfokozat növelésére,
tervdokumentációt és 30 napnál nem
c) felújításhoz, korszerűsítéséhez:
- felújításra, amely biztosítja a lakás megfelelő lakhatóságát (pl: régebbi
falszerkezet
megerősítése,
tetőszerkezet
tulajdoni
lapot,
- fűtés korszerűsítésére,
felújítása)
- felújítás, korszerűsítés esetén az
- komfortfokozat növelésére,
(2) A kérelmek a tárgyév november 30-ig nyújthatók be, a képviselő-testület a elvégezendő
döntését az év
utolsó testületi
ülésénés
munkákról
költségvetést
- felújításra, amely biztosítja a lakás
hozza meg. Különösen méltányolható esetben a kérelem a benyújtást követővázlatrajzot,
testületi ülésen
elbírálható.
már
meglévő
számlát,
valamint
megfelelő lakhatóságát (pl: falszerkezet
(3) Különösen méltányolható
esetek:
tulajdonjogot
igazoló
30
napnál
nem
megerősítése, tetőszerkezet felújítása)
a) kérelmező
3 vagy
több kiskorú
gyermekeket nevel,
régebbi tulajdoni lapot.
(2) A kérelmek
a tárgyév
november
30-ig nyújthatók
b)
vis
major
miatt
válik
szükségessé
lakóingatlan vásárlás,
felújítás, korszerűsítés.
(3) Támogatásban
Királyhegyes községben letelepedni
be, a képviselő-testület a döntését az év utolsó
szándékozó, illetve bejelentett lakóhellyel rendelkező,
testületi ülésén hozza meg. Különösen méltányolható
lakást építeni, felújítani vagy vásárolni kívánó
esetben a kérelem a benyújtást követő testületi ülésen
kérelmezők részesülhetnek egy alkalommal.
elbírálható.
7.§
(3) Különösen méltányolható esetek:
Hatáskör átruházás.
a)kérelmező 3 vagy több kiskorú gyermekeket nevel,
(1) Királyhegyes Község Önkormányzata a lakáscélú önkormányzati
b)vis major miatt válik szükségessé lakóingatlan vásárlás,
támogatásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a
felújítás, korszerűsítés.
Településfejlesztési és Szociális Bizottságra ruházza át.
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Új körjegyző a faluban
A 2008. február 14.-én, a helyi önkormányzati
képviselő-testületi ülésen született döntés a
Lovászné Borbás Erika körjegyző asszony másfél
évi gyermekgondozási távolléte idejére meghirdetett
állás betöltéséről.
A helyi önkormányzathoz benyújtott három
érvényes pályázat körültekintő elbírálása után
Benákné Bárdi Ilonát nevezték ki ez időre
Királyhegyes Kövegy községek körjegyzőjének.
Tanulmányai:
1981-ben érettségizett,
1988-ban végezte el a az Államigazgatási Főiskolát
és
szerzett
felsőfokú
igazgatásszervezői
képzettséget
1989-ben anyakönyvi szakvizsgát,
2002-ben közigazgatási szakvizsgát tett.
Munkahelyei:
1981-1989:
Földeáki tanács szakigazgatási szervénél,
1990. jan. 01-dec. 31-ig:
VB.titkár helyettesítőjeként dolgozott (Maroslele)
1991-1999:
Népjóléti Iroda irodavezető ált. helyettese
(Hmvhely)
1999-2008:
Területfejlesztési innovációs iroda alkalmazottja,
Makó Városi gyámhivatal vezetője
(Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában)

Jelenleg makói lakos, két gyermek édesanyja.

Szeretettel köszöntjük, jó munkát és sikeres
együtt működést kívánunk!

w.

Múlt idéző
Királyhegyes község elöljárói 1846-tól
(újkori története óta)
az adatok hozzávetőlegesek
bírók:
időpont
jegyzők
Kerekes Márton
1846-1850
Simon Dániel
1850-1900-as évek között:
Ferencsik András
Lukácsi Mihály
Búvár Imre
Rátkay Antal
Mátó Balázs
Mészáros Pál
Búvár János
Ferencsik Pál
Bernáth János
Mátó Márton
1900-1947 év között:
bírók:
időpont
törvény bírók
Ferencsik János
1900-as évek
Ferencsik József
1910-20-as évek
Búvár Imre
Bárdos Mihály
1930-as évek
Fazekas Mátyás
Keresztúri András
1930-as évek
Keresztúri József
Börcsök József
1940-es évek
Búvár Mihály
1942-47
1950- 1990 év között
tanácselnök
időpont
VB - titkárok
időpont
Sarró Ferenc
1950-1952
Csányi Istvánné 1950-1981
(Bárdos Erzsébet)
Tóth Ferenc
1952-1954
Kerekes Imre 1954-1984 Katona Kálmánné 1981-1990
Bakai Istvánné 1984-1990
1990-2008.év között
polgármester
időpont
jegyző
időpont
Bakai Istvánné 1990-1994 Katona Kálmánné 1990-1993
Horváth Lajos 1994-napj-ig Dr. Simon János 1993-1998
Kozák Istvánné 1998-2000
Lovászné Borbás Erika 2000-től

In Memorien Rédai László

(1927-2008)

Megrendüléssel, és családtagjaival őszinte együttérzéssel veszünk
végső búcsút Rédai László, iskolánk volt igazgatójától, községünk
közoktatási és közművelődési életének évtizedekig meghatározó
személyiségétől. Emlékét megőrizzük!
1927-ben született Makón. A makói gimnáziumban 1946-ban érettségizett. Egy
évig dolgozik, majd a szegedi tanítóképző intézetben tanul. 1948-1954 között a
nagy-királyhegyesi, csikóspusztai általános iskolában tanít.
1954-1967 között a királyhegyesi általános iskola igazgatója. Már Nagy –Királyhegyesen iskolai tanulókból és
felnőttekből dalárdát, énekkart szervez, amely több versenyen díjat nyer. Munka mellett, levelező tagozaton elvégzi a
szegedi Tanárképző Főiskolát, majd a szegedi egyetem bölcsész karán történelem tanári diplomát szerez. 1967-1975
között a járási tanács vb művelődési osztályának vezetője, 1975-1988 között újra a királyhegyesi általános iskola
igazgatója. Nyugdíjba vonulása óta Makón lakott, de később is a királyhegyesi amatőr énekkar vezetője, s a falu
művelődési mozgalmának szervezője volt.
Elismerések:
1972. április 4. a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa – a Munka Érdemrend bronz fokozata
1987. június 7. a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa által adományozott - Kiváló Munkáért kitüntetés
1988. június 5. Pedagógus Szolgálati Emlékérem – nyugdíjba vonulás
3
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Egészségház felújítása a vizitdíjakból
Az oktatási és a közművelődési intézményegységeink
átszervezésével – amiknek önálló fenntartása már
meghaladta az önkormányzatunk anyagi forrásait - hosszú
idők óta először a helyi önkormányzat olyan
megtakarításokhoz jutott, amivel a helyi bevételekből,
elsősorban a vizitdíjakból befolyt összegből, már saját
beruházásokat is kezdeményezhetett községünkben.

. Így tudta megoldani a már régen
felújításra váró orvosi rendelő és védőnői
szolgálat belső tatarozását, festését. A több
mint 1, 2 millió forintot ajtók, beltéri
burkolatok
cseréjére,
akadálymentes
megközelítés kialakítására és teljes belső
festésre fordították.

Népszavazás 2008.
A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9-ére Országos Ügydöntő Népszavazást tűzött ki, melynek
eldöntendő kérdései voltak:
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg - gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott
népszavazást követő év január hó 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni.
Országos szintű eredmény:
IGEN választ adott az érvényesen szavazó választópolgárok 84,08 %-a, 3 383 641 fő,
NEM választ adott az érvényesen szavazó választópolgárok 15,92 %-a, 640 491 fő,
2.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért
a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január hó 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni.
Országos szintű eredmény:
IGEN választ adott az érvényesen szavazó választópolgárok 82,42 %-a, 3 318 999 fő,
NEM választ adott az érvényesen szavazó választópolgárok 17,58 %-a, 707 812 fő,

3.

Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak
ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?
Országos szintű eredmény:
IGEN választ adott az érvényesen szavazó választópolgárok 82,22 %-a, 3 307 316 fő,
NEM választ adott az érvényesen szavazó választópolgárok 17,78 %-a, 715 150 fő,

Országosan megjelent 4 058 197 fõ, a választópolgárok 50,49 %-a, és nem jelent meg 3 978 651 fõ, a
választópolgárok 49,51 %-a.
Helyi szinten a szavazók 51,2% -a jelent meg s a szavazás arányaiban szinte megegyezik az
országoséval.
A március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló, a kormány által
benyújtott törvényjavaslat szerint április 1-től megszűnik a vizitdíj és a kórházi napidíj. Az előterjesztés alapján
kikerül a felsőoktatási törvényből a képzési hozzájárulásról szóló rész, így az egyetemeken és főiskolákon
szeptembertől nem kell tandíjat fizetni.
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A gyógyszerész úr
12 évvel ezelőtt, 1996-ban, a második
Falunapon került átadásra a községi fiók
patika, aminek szükségességét bizonyítja
a nap, mint nap du. 15,00 órakor a kis
főtéri épület előtt várakozók sora. A
gyógyszerész úr Radvánszki István és
segítője, Terike pontosságukkal, szakmai
hozzáértésükkel, emberi hozzáállásukkal
nagy megbecsülést vívtak ki az itt élők
körében.
Radvánszki István gyógyszerész vagyok. 1984 óta vezetem
a pitvarosi patikát. 1995-ben a magánosítás során
átvettem, s egyéni vállalkozóként működtetem a
gyógyszertárt. Sajnos a kis számú lakosság miatt a
gyógyszertár ráfizetéses volt, tehát meg kellett találni a
módját, hogy rentábilissá tegyük. Érdekeink így találkoztak
az ellátatlan királyhegyesi és nagyéri lakosság érdekeivel, s
egyeztetve a polgármesterekkel, jelen esetben Horváth
Lajos polgármester úrral és a képviselő-testületekkel,
mindkét helyen fiókpatikát nyitottunk.
Királyhegyesen az 1996. évi falunapon avattuk fel a patikát.
Jelen volt Horpácsy András megyei tisztifőgyógyszerész úr
és Gyulay Endre püspök úr is. Már az első nyitvatartási
napon 14 királyhegyesi lakost szolgáltunk ki, s az idő
igazolta, hogy szükség van a községben erre a
szolgáltatásra.
Ezúton tájékoztatom az embereket, hogy mindenki részére
igyekszünk a legteljesebb szolgáltatást nyújtani. Ha nincs
valamilyen
gyógyszerünk
vagy
új
gyógyászati
segédeszközünk, igyekszünk azt sürgősen, lehetőleg
másnapra
beszerezni.
Ha
szükséges,
még
Magyarországon nem kapható külföldi gyógyszereket is
meghozatunk. A készítendő gyógyszereket másnapra
elkészítve kihozzuk. Sürgős esetben a királyhegyesiek
Pitvaroson elérnek a 092-019-es telefonszámon, akár este,
éjszaka vagy ünnepnapon is. Néha természetesen nekem
is el kell utaznom valahová, ebben az esetben nem vagyok
elérhető.
Engedjenek meg egy személyes vallomást:
Munkatársammal,
Terikével
örömmel
járunk
ki
Királyhegyesre, hiszen az itteni emberek nagyon jók,
szeretetre méltóak. Kellemes, békés, családias légkör
uralkodik a faluban, s ez a légkör újra és újra erőt ad, hogy
az ember tovább tudja folytatni ezt a nem kis megterhelést
jelentő szolgálatot. Mi nagyon szeretjük a Királyhegyest.

Remélem,
sokáig
lesz
hozzá
erőnk
és
egészségünk, hogy gyógyszerrel, jó szóval és
tanáccsal segítsünk az embereknek. Szívesen
tesszük, mert sok szeretetet kapunk érte.
Radvánszki István gyógyszerész
5

1848–49-es forradalom
és szabadságharcra
emlékezünk

1848–49-es forradalom és szabadságharc
Magyarország
újkori
történetének
meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve. Társadalmi
reformjaival a polgári átalakulás
megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti
mitológia részévé vált. Ugyanakkor a
nemzetiségekkel való konfliktusok már
előrevetítették
a
történelmi
Magyarország
fölbomlásának
lehetőségét. Szerves része volt az 1848as európai forradalmi hullámnak, azok
közül viszont lényegében egyedül jutott el
sikeres
katonai
ellenállásig.
Eredményességét mi sem mutatja jobban,
hogy csak a cári Oroszország
beavatkozásával lehetett legyőzni
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Királyhegyes kezdeményezésére megalakult a térségi
mozgókönyvtár hálózat
A könyvtári feladatot is ellátó Általános Művelődési Központ megszűntével Királyhegyes
község vezetősége megoldást keresett az egyébként kötelezően ellátandó feladat teljesítésére.
A megoldást a Térségi Mozgókönyvtár hálózat kiépítésében látták, amire állami normatív
finanszírozás is jár. Mindez egyben a volt ÁMK könyvtárosunk egészállású foglalkoztatási
szándékára is irányult.
A térségben 9 kistelepülés polgármesterével, jegyzőjével egyeztetve indítványozták Makó
város önkormányzatánál, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás Fórumánál a Térségi
Mozgókönyvtár hálózat kiépítését. A Makói József Attila Könyvtárral, mint bázis
intézménnyel karöltve hónapok óta a létesítmény kiépítésén fáradoztak. Nem hiába, hiszen
próbálkozásuk sikerrel járt így indulhatott be 2008 március 01-ével a kistérségi
mozgókönyvtár.
Kilenc térségi kistelepülés csatlakozott a többcélú kistérségi társulás által működtetett mozgókönyvtári
rendszerhez: Ambrózfalva, Kövegy, Nagylak, Ferencszállás, Klárafalva, Nagyér, Pitvaros, Csanádalberti,
Királyhegyes csatlakozott. A mozgókönyvtári rendszerben nem kifejezetten dokumentumok mozgatása a
cél, hanem egy közös adatbázis, aminek alapján az olvasók tudják, hogy melyik könyvet honnan, mikor
tudják kikölcsönözni. Így nem kell minden településen meglenni ugyanazoknak a drága köteteknek,
lexikonoknak, s folyamatosan frissülhet az állomány is.
A térség báziskönyvtára a makói József Attila Könyvtár lett. A rendszer bevezetésével a központi
költségvetésből a többcélú kistérségi társulás minden településre levetítve éves szinten 1,3 millió forintot
hívhat le könyvtárműködtetésre. Ebből finanszírozzák a báziskönyvtár rendszer működtetésével kapcsolatos
önkormányzati költségeket, 650 ezer forinttal pedig maguk gazdálkodhatnak, és ebből 300 ezer forint marad
állományfrissítésre, új kiadványok vásárlására.
A gyakorlatban a mozgókönyvtári rendszer pedig úgy tud működni, hogy kialakítanak egy májustól már
hozzáférhető digitális adatbázist, s meg tudják azt is mondani az olvasóknak, hogy az általuk keresett könyv,
hanghordozó, folyóirat melyik könyvtárban van meg és mikortól hozzáférhető.
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Kiss Éva Anna könyvtárosunk nem élt a
neki felajánlott egy egész álláshely betöltésére, hiszen, mint térségi
könyvtáros koordinátor továbbra is kapcsolatban maradt volna a
királyhegyesi művelődési egységünkkel.

Tisztelettel megköszönjük Kiss Éva Annának , a könyvtárunkban és
művelődési házunkban végzett 13 évi munkásságát.
Igényes, alkotó tevékenységének nyomai itt maradtak és bevésődtek az
intézmény életébe.
További tervei megvalósításához sok sikert, jó egészséget kívánunk!
Sikeres önkormányzati pályázatunknak köszönhetően
községünk is bekapcsolódott
e-Magyarország Pontok hálózatába.
Célja: az elektronikus közszolgáltatások széleskörű
igénybevételének szakértőkkel segített támogatása,
többfunkciós közösségi szolgáltató terekben.
Helye: Királyhegyes, művelődési ház - könyvtár
Nyitva tartása megegyezik a könyvtári és a tele-kunyhói
nyitva tartással.
Korszerű számítógépekkel, internetes lehetőséggel várjuk az
érdeklődőket!
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Könyvtári nyitva tartás
2008. április 01-től:
Kedd: 17,00- 21,00 óra
Péntek: 15,00- 21,00 óra
Szombat: 8,00- 17,00 óra
A térségi Mozgókönytár helyi
kiszolgálója:
Török Zsolt
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Dr. Baráth Lajos,
a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház-Rendelőintézet
főigazgatójának levele községünk lakosságához

A makói kórház a térség lakosaiért
2007-ben a kórházat súlyos veszteségek érték a megváltozott kapacitási és finanszírozási szabályok miatt,
de az intézmény leget tett a lakosság egészségügyi ellátási kötelezettségének. Az aktív fekvőbetegellátásban 2007. Áprilisától 99 ággyal kevesebb áll a lakosság szolgálatában és olyan nagy hagyományú
szakmák szűntek meg, mint a szemészet, a fül-orr-gégészet, az urológia és a baleseti sebészet. Az ágyszám
csökkentéssel együtt az OEP a finanszírozást is csökkentette.
Erre reagálva a kórház vezetése intézkedési tervekben határozta meg a túlélési stratégiát úgy, hogy a
lakosság minél kevesebbet érezzen a kelletlenségekből. A fekvőbeteg- ellátás szervezeti struktúráját
átalakítottuk, a korábbi kilenc osztály helyett jelenleg öt osztályon várjuk a betegeket. A kórház vezetése
megkereste azokat a lehetőségeket, melyekkel a kialakult helyzetben javára fordíthatja a korábbi
gyengeségeket. A szakmai tevékenységhez tartozó gazdálkodásunk 2007-ben kiegyensúlyozott volt.
2008. évi szakmai programunk
2007. augusztus 1-jétől beindítottuk az egynapos sebészeti ellátást, ahol a korábban megszüntetett
szakmákban – szemészet, fül-orr-gégészet, urológia, baleseti sebészet – ismét lehetőségünk van ellátást
nyújtani köszönhetően a modern eljárásoknak. Így a betegek 24 órán belül megkapják a szükséges ellátást
és haza is mehetnek. 2008-ban ezen a szakterületen mintegy 6 millió forintos beruházást valósítunk meg.
Az aktív ágyak csökkentése mellet jelentősen nőtt a krónikus és a rehabilitációs ágyak száma. Így
lehetőségünk nyílik ennek a területnek a fejlesztésére mintegy 30 millió forint értékben. Beindítottuk a
mozgásszervi rehabilitációs részleget és a jövőben pályázatok segítségével tovább bővítjük ezt a
szolgáltatást is, hogy betegeink korszerű körülmények között gyógyulhassanak.
A pszichiátriai ellátás területét a rendelet kibővítette, így a térség lakosai mellet elláthatjuk a
hódmezővásárhelyi térség lakosait is, ezért jelentős fejlesztésben gondolkodunk, biztosítva a pszichológiai
ellátás teljes spektrumát a járóbeteg-ellátástól a nappali kórházon át a fekvőbeteg- és a rehabilitációs
ellátásig.
A baleseti sebészeti ellátás területén is sikerült eredményeket elérni. Azok a betegek, akik kérik, hogy a
makói kórházban lássák el sérülésüket , itt kerülhetnek ellátásra., elkerülve ezzel a Szegedre szállítást és a
hosszas várakozást. Folyamatban van az Egészségügyi Minisztérium felé az ellátás finanszírozási kérelme.
Fejlesztési tervünk 2008-2013
A kórház az Európai Uniós forrásokból több pályázattal is fejleszteni kívánja az ellátás körülményeit.
Sikeres pályázat esetén terveink között szerepel a több mint száz éves régi főépület és a Rendelőintézet
felújítása, mellyel megteremtjük a korszerű körülményeket a betegek ellátására és kényelmére. Ennek
segítségével a városi fürdőberuházáshoz kapcsolódva szeretnénk kialakítani egy olyan rehabilitációs
központot, ahol többek között a mezőgazdasági munkák miatt kialakult reumatológiai betegségek kezelése
lehetővé válik.
Kórházunk több mint száz éve áll a lakosság szolgálatában. Az elmúlt évek alatt számos nehézséget
leküzdve talpon tudott maradni. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a jövőben is támogassák
kórházunkat, hogy az egészségügy átalakítása ne vezessen oda, hogy a térség elveszíti kórházát. Mit
tehet Ön ennek érdekében? Ne higgyen a biztosítási ügynökök üres ígéreteiben. Maradjon a területileg
illetékes biztosítónál, mert akkor az Ön ellátása kórházunk feladata. Mi Önökért dolgozunk, minden
erőnkkel azon vagyunk, hogy minél inkább megfeleljünk az Önök igényeinek. Kérjük, maradjanak velünk,
hogy a következő száz évben is biztosíthassuk a térség ellátását, ennek érdekében állítottuk össze szakmai
és fejlesztési tervünket.
7

w.

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

Újév köszöntő hangverseny 2008.
Január 22-én, péntek délután, immár harmadik alkalommal,
tartottuk meg újévköszöntő hangversenyünket a művelődési
házban. Az évenként megrendezésre kerülő eseményre talán
még ennyien nem voltak kíváncsiak, mint az ideire. A tavaly
decemberi újságfelhívásra 19-en jelentkeztek és vállalkoztak
énekes, vagy zenei produkció bemutatására. S aki részt vett az
előadáson tanúsíthatja, hogy mind kivétel nélkül igen
színvonalas műsorszámnak bizonyult.
- Ritkán hallunk hegedűszót színpadunkon, így hát igazán élményszámba
ment az első műsorszám, Busa Boglárka hegedűjátéka, aki mindössze 3
éve tanul ezen a nagyon nehéz hangszeren, s máris Kuchler G-dúr
hegedűversenyének első tételét játszotta le hibátlanul. Kishuga, Juditka is
egy szép népdalt csalogatott elő hegedűjéből. A kislányok tiszta, szép
énekhangjukkal is meglepték a közönséget.
- Ezután, a helyi általános iskola tanulóinak népdalcsokra következett
Pflaumné Rátz Zsuzsanna tanítónő összeállításában. A kislányokat hallgatva
reménykedhetünk abban, hogy talán egyszer népdalkörünknek is lesz
utánpótlása.
- Perneki Levente már tavaly is fellépett klarinétjátékával, bízunk abban,
hogy lesz elég kitartása és a későbbiekben felnőtt zenészként is
köszönthetjük.
- Baka András szóló énekes térségi kiváló minősítéssel lépett a színpadra s
hargitai valamint zentai nótákat hallhattunk előadásában.

Busa Boglárka, Busa Juditka

édesanyjuk, Busáné Dr. Dobó Magdolna izgatottan figyelte gyermekeit a függöny mögött.

Kádár Gabriella Kata, Jelenovits Éva, Varga Fanni, Mátó Emese,
Beleznai Bernadett, Filipkó Napsugár, Nagy Emese, Görbe Zsófi

- A királyhegyesi zenészhagyományokat követő - Suhajda Zsolt
(trombita), Miklós Tamás (billentyűs, szintetizátor) és Váli Zoltán
(tangóharmonika)- zenekar ugyancsak megmozgatta művelődési
ház levegőjét. Nem régen állt össze a csapat és máris nagy sikert
zsebelhetett be ezen a délutánon. Nagy szükség van rájuk, hiszen
akár önkormányzati, akár civil szervezetek rendezvényein saját
zenekarral büszkélkedni bizony nem kis dolog
Tóth Tamás ismét bebizonyította, hogy ígéretes szaxofonista,
zenésznövendék.
A több mint két órás előadást Tóth Zoltán és eoyüttese zárták,
akik szintén sok új számmal és több műfajban is bemutatkoztak.
Köszönjük minden közreműködőnek a fellépést, és azoknak is,
akik megtiszteltek jelenlétükkel !
8
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Nyugdíjas baráti találkozó
2008. február 15-én, pénteken délután a helyi
Nyugdíjas Egyesület baráti találkozót szervezett a
…..
művelődési házunkban. A rendezvényen részt
vettek a nagyéri nyugdíjas egyesület képviselői,
valamint a maroslelei Őszirózsa Nyugdíjas
Egyesület képviselői is.
A helyi Egyesület elnökségi tagjai: Tamasi Antal
elnök, Kis András, Antal Ferencné, Beke Mihályné,
Csécsi Ferencné. Ellenőrző bizottság tagjai: Suhajda
Mihályné, Mátó Imréné, Hajdú Róza. A vezetőség
igyekezett ezt a délutánt minél kellemesebbé,
emlékezetesebbé tenni. A rendezvényre meghívást
kaptak fő támogatóik képviselői is, Horváth Lajos
polgármester,
Királyhegyes
Község
Önkormányzatának
vezetője,
az
Apátfalvi
Takarékszövetkezet, az AGRO-MAROS Szövetkezet
és Vízi István és Társai Kft, amit Dr Szanka László a
szövetkezet jogásza képviselt, valamint Kiss Gyuláné
vállalkozó és
és Zsurzsucz
ZsurzsuczCsaba
Csabaa aKernel
KernelGreen
GreenKFT
KFT
vállalkozó
képviseletében. A rendezvényen jelen volt még Busáné Dr. Dobó
Magdolna háziorvos, Miklós Imréné szociális gondozó. Meghívott vendégként megjelent Németh János és felesége,
akik az egyesületbe való belépési szándékukat jelezték, mint mostani budapesti lakosok, de Királyhegyesről
elszármazottak. A rendezvényen részt vett Dr. Búzás Péter országgyűlési képviselő is aki éppen ezen időpontban
tartott községünkben fogadó órát, így közvetlen találkozhatott és beszélgethetett községi emberekkel.
14,00 órakor elnöki köszöntővel kezdődött a Találkozó, ahol Tamasi Antal elnök úr hangsúlyozta a helyi rendezvény
jelentőségét, ami abból is adódik, hogy az egyesület tagjainak közel egy harmad része 80 év körüli, akik már nem igen
tudják vállalni egy-egy kirándulás fáradalmait, így szívesebben vesznek részt helyi rendezvényeken. A másik
célkitűzésük volt hogy az Egyesülettel kapcsolatban álló intézmények vezetőit, anyagi támogatást nyújtó vállalkozók
meghívásával elismerjék, megköszönjék önzetlen segítségnyújtásukat.
Az elnöki köszöntő után 16,00 órai vacsoráig kulturális műsorral szórakozatták a jelenlévőket.
Először Galambné Zsuzsika kifejező, szép szavalatát hallhattuk, majd a maroslelei Őszirózsa népdalkör műsora
következett. Vezetőjük: Diószegi Mátyásné, aki egyben a Csongrád megyei Nyugdíjas szövetség képviseletében is
érkezett és köszöntötte az egybegyűlteket. Mindezt Baka András szólóénekes nóta összeállítása és Hegyesi Dalkör
műsora követte.
Ezután a királyhegyesi tánczenekar – Suhajda Zsolt, Miklós Tamás és Váli Zoltán - foglalta el a színpadot és a
rendezvény végéig szórakoztatták a vendégeket. Mint a nyugdíjas egyesület tagja, Hajdú Róza vállalkozott néhány
magyar nóta eléneklésére.
A vacsora bográcsban főtt birkapörkölt volt, ami Vízi István ajándéka volt, s amit Dani István régi juhászdinasztia
képviselője főzött.
A rendezvényről készült képek is bizonyítják, hogy ugyancsak jó hangulatban zárult ez a kellemes délután.
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Iskolai hírek

Farsang 2008

Az idei farsangi mulattság is jókedvvel és sok vidámsággal telt.
Az itt tanuló alsós gyermekek szülei és az iskola pedagógusai is
igyekeztek mindent megtenni ennek érdekében. Pflaumné Rátz
Zsuzsanna tanítónő és Hajdú Szilárd tanító úr egy-egy
csoportos táncot tanított be gyermekek nagy örömére.
De a tavalyi nagy sztárok, a Discopatkányok is tudtak még meglepetést okozni. A tombolából, belépőből és sütemény
árusításból befolyt összeget az iskolai kirándulás költségeinek csökkentésére fordítja a tantestület.
Köszönet minden támogatónak az adományokért!

Élet a suliban
Tavalyi tanévhez képest új számunkra, hogy csak alsó tagozat működik, 24 gyermek jár iskolánkba. Az egész iskolára vonatkozó
feladatokat Makóról, e-mailen keresztül kapjuk.
- A kompetencia alapú tanítás beépítése folyamatos, a gyerekeknek nagyon tetszik. Nekünk kicsit nehézkes, hiszen sok az összevont
óra, ahol 2 osztály is jelen van. Igyekszünk, hogy minden évfolyamon beépüljön a tanítási órák menetébe. Csoportos, páros munka
esetén még több feladatot oldanak meg tanulóink. Kiemelten foglalkozunk így az SNI-s tanulóval, vele szakember is foglalkozik
csütörtökönként délután az Almási utcai épületben. Logopédus is jár ki minden csütörtökön, összehangoltan dolgozunk vele is.
Amiben lehet, segítséget is szoktunk kérni.
- A tankönyv feladatain kívül más kiadványokból is keresünk a szövegértő olvasással kapcsolatos feladatokat, szövegeket. Az
olvasási kedv fokozására és annak javítására tanulópárokat alakítottunk ki. Önálló órán és napköziben folyik ez a fajta gyakorlás.
- A tantermeket, az ebédlőt és a folyosót is dekoráljuk. Évszaknak megfelelően elsősorban, de ezen belül az ünnepekről is
készülnek alkotások . Az elmúlt évek során készült gyerekrajzok a folyosó falát díszítik.
- Ebben a tanévben is sok rajz- és magyar pályázatot hirdettek meg, ezeken képviseltetjük magunkat. Jelenleg 5 pályázatunk van
folyamatban.
- A levelezős versenyeken való részvétel: Jonatán: 2 fő, Kis Vakond: 2 fő, Szivárvány: 11 fő
- Bendegúz Nyelvész: 7 fő. Az iskolai forduló versenye megtörtént, mindenki bejutott a megyei versenyre./
- Tudorka és barátai /Teki-totó/: 8 fő, Tudorka és barátai /Magyarország/:1 fő
- Alma Mater környezet, helyesírás, rejtvény: 1 fő
- Ezeken kívül még a Tudorka és Tappancs újságokban lévő versenyfeladatokat szoktuk beküldeni.
Minden lehetőséget megragadunk, hogy bekapcsolódjunk a programokba, versenyekbe, hiszen ezek a gyerekek a 4. osztály
után valamelyik tagintézményben folytatják tanulmányaikat. Meg kell szokniuk nem csak magát a szereplést is, hanem az épület
monumentalitását, a gyerek- és tanítótömeget is.
Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető
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Élet az oviban
2008. szeptember 1-e óta óvodánk, a csanádpalotai Napsugár Óvoda és Bölcsöde Királyhegyesi Tagintézményeként működik.
Működésünkben az összevonás semmi problémát nem okozott. a csanádpalotai nevelőtestület nagy szeretettel fogadott bennünket, minden
segítséget megkaptunk működésünkhöz.
Szeptemberben a gyermeklétszám 19 fő volt, ebből 7 kiscsoportos, 6 középsőcsoportos és 6 nagycsoportos korú gyermek. A mai napig
a gyermeklétszámunk 22 főre gyarapodott és májusig még egy kislány érkezése várható.
Várható gyermeklétszám a 2008/2009-es tanévben: október 1-ig 22 fő, 2009. május 31-ig 27 fő.
Ebben az évben is, mint már az előzőekben igyekszünk a gyermekeknek minél több, érdekes figyelem felkeltő programot szerezni. Minden
kisgyermeknek van színházbérlete, amely 5 alkalomra szól, a makói Hagymaházba. Ezek a színház látogatások nem csak a kultúrát közvetítik a
gyermekek számára, hanem számos más nevelési feladat megoldására is nagyon jó lehetőséget nyújtanak, pl. udvarias közlekedés szabályai
(városi) toleráns magatartás (színházban más gyermekekkel szemben).
Mindennapjainkat a gyermekek természetes kíváncsisága és annak tervszerű kielégítése hatja át. Nagy hangsúlyt fektetünk a
hagyományok ápolására, az ünnepek megtartására. Célunk, hogy a gyermekek az óvodát második otthonuknak érezzék, s a szülőkkel az
együttnevelés során szoros partneri viszony alakuljon ki.
Programjaink szervezésében kikérjük véleményüket, problémáink megoldásához igyekszünk szakszerű segítséget nyújtani. Ennek
érdekében febr. 18-án szülői Fórumot tartottunk melyre meghívtuk Dr. Zsolczay István pszichológust, aki a jutalmazásról és büntetésről
tartott nagyon szuggesztív előadást a szülőknek.
Október 1-e óta utazó logopédus jár az óvodába, Bán Lajosné személyében, aki 2 kisgyermeknél végez beszédfejlesztést. Február 15-e óta
Miklós Melinda gyógytestnevelő tart heti 1 alkalommal gyógytornát. A gyerekek mindkét fejlesztő foglalkozást nagyon szeretik, élvezettel
vesznek rajta részt.

Programjaink a tanév során:
Gyermekeknek:

Felnőtteknek:

Október:
- kirándulás Csikóspusztára /lovaskocsikázás, a
puszta életének megfigyelése,
- színházlátogatás
November:
- megemlékezés Mindenszentek napjáról,
- színházlátogatás,
December:
- Bíbuci Színház előadása az óvodában,
- Télapó ünnepség,
- Közös lucapogácsa, mézeskalács sütés, adventi koszorú készítés.
- Részvétel a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyán Pitvaroson,
- Falukarácsony
Január:
- színházlátogatás,
Február:
- Farsang az oviban,
- színházlátogatás,
- iskolaérettségi vizsga Csanádpalotán,
- közös fánk sütés,
Március:
- színházlátogatás,
- Húsvéti ünnepkör: tojásfestés, kalácssütés,
Terveink:
- április 7-én látogatás a makói Tűzoltó laktanyába, mentőállomásra,
- Tavaszi piac látogatás, Makón,
- Nyílt nap szervezése. Fényképész.
- Anyák napja az óvodában, Nyugdíjas Egyesületben,
- Madarak és fák napja Csikóspusztán,

- A kisgyermekek utaztatása a Csikóspuszta-Királyhegyes
vonatkozásában megoldott, a gyermekeket minden a nap a
daduska nénink hozza az óvodába illetve kíséri vissza
lakóhelyükre.
- Rendszeresen végzünk gyermekfolyóirat, és akciós
könyvterjesztést / óvodán kívüli egyének számára is.
Szeptember:
- Tanévnyitó Csanádpalotán
- Szakmai nap Magyarcsanádon,
Február:
- Részvétel a kiszombori óvoda fennállásának
125.évfordulójára rendezett ünnepségen.
- Részvétel a helyi Nyugdíjas Egyesület Nőnapi
rendezvényén,
- Részvétel a helyi Önkormányzat Nőnapi
rendezvényén,
- Részvétel a csanádpalotai Önkormányzat
Nőnapi rendezvényén,
Terveink:
Április:
- Helyi iskolai látogatás szülőkkel, gyerekekkel,
Május:
- Óvodai beíratás (május első hete)

-

Május 14. Kirándulás Ópusztaszerre,
Május 31. Ballagás, Tanévzáró ünnepély.

Az óvoda nyári takarítási szünet időpontja:
2008. augusztus 18 - 31-ig.
Ezen időpont alatt az óvoda ZÁRVA tart. A
gyermekek felügyeletéről a szülők
gondoskodnak.
Stranszky Jánosné óvodai
tagintézmény vezető

11

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

w.

A B B Y Y.c

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
Itt a húsvét, eljött végre, a szép lányok örömére,
Mert a lányok szép virágok, illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak, hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom, locsolásért csók jár, három!

Húsvéti népszokások

Ajtó mellett állok,
Piros tojást várok.
Ha nem adják párjával,
Elszökök a lányával!

A húsvét ünnepe szorosan kapcsolódik a tavasz kezdetéhez, és a termékenységgel összefonódó
népszokásokhoz. E népszokások jelentős része nem épül be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal
párhuzamosan, mint a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fenn. A húsvétot megelőző farsangi
időszak mulatságai a tél legyőzését, a tavasz megérkeztét ünneplik. A barkaszentelés a keresztény és a
"pogány" szokások ötvözetét mutatja. A virágvasárnapot megelőző szombaton a gyerekek barkát szednek. A
barkát virágvasárnap a templomban megszentelik. A szentelt barkának bajelhárító szerepe van.
A nagyhét napjainak szokásai a Bibliában leírtakat követik. Nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön a Rómába
ment harangokat a fiúk kereplőkkel helyettesítik. Az étrendbe e napon valamilyen zöldet, parajt, salátát
iktatnak. A böjt régen hamvazószerdán kezdődött, mely onnan kapta nevét, hogy ekkor a templomban
megszentelik az előző évi barka hamuját, megkenik vele a hívők homlokát, elhárítva a bajokat.
Az utolsó hét, nagyhét virágvasárnappal kezdődik, melynek napjai Jézus jeruzsálemi eseményeihez
kapcsolódnak. E napon a bevonulás napján az emberek pálmaágakkal, hidegebb éghajlatú vidékeken barkás
ágakkal mennek a templomba. Nagypéntek, Jézus kereszthalálának napja - gyászünnep. Az emberek a
helységek szélén lévő kálvária - dombokra vonulnak, s megállnak az egyes stációkat jelölő kápolnáknál,
mintegy eljátszva Jézus keresztvitelének útját. A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok országban szokás e
napon a napfelkeltét egy magas hegy tetején várni. Ehhez több hiedelem kapcsolódik - egyik szerint a felkelő
nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka, a másik szerint aki jól figyel, megláthatja benne a Krisztust
jelképező bárányt a zászlóval. A húsvéti tojás ajándékozása sok országban e napon történik, nálunk a hétfői
locsoláshoz tartozik. A hagyományos sonkát már szombat este, a böjt lezárásával megkezdik. Vasárnap a
sonka mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap ünnepi étele a bárány.
Húsvét másnapját Magyarország egyes vidékein vízbevető
hétfőnek is hívják, mert e nap a locsolás napja. A lányokat régen
kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel leöntötték, vagy a patakhoz
vitték, s megfürdették. A locsolás, az ősi termékenységvarázsló és
megtisztuló rítusban gyökerezik. A víz tisztító ereje a
kereszténységnél a kereszteléshez kapcsolódik. A mondai
magyarázat szerint Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a
feltámadást felfedező, ujjongó asszonyokat, így akarták
elhallgattatni őket. A locsolás ma is elterjedt szokás, igaz némiképp
szelídebb formában, hiszen gyakran csak kölnivízzel locsolnak a
fiúk, férfiak. A húsvéti népszokások sorát egy fehérvasárnapi
szokás zárja. A lányok komatálat készítenek, elküldik egymásnak.
A kosárba, tálra húsvéti tojás, kalács, ital kerül. Ezzel a lányok örök
barátságot kötnek, s ettől kezdve komának szólítják és magázzák
egymást egész életükben.

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