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Királyhegyes község internetes honlapjának első, bemutatkozó oldala

Tartalmi egységei

Királyhegyes, Csongrád megyei kisközség, Makótól 17 km-re, északkeletre helyezkedik el,
közel a román határhoz. Mindössze 680 lelket számláló kistelepülés. Nevét a hivatalos
feljegyzések már Zsigmond király korában említik. Az alföldi falu mai története 1844-ben
kezdődött, amikor a Makó, Apátfalva és Csanádpalota között elterülő pusztára - amely
kincstári birtok volt - 60 apátfalvi és Békés megyei zsellércsaládot telepítettek, akik
dohánytermesztéssel foglalkoztak. Eredetét tekintve tehát, Királyhegyes telepes falu. Bár
története során többször elpusztult, Királyhegyes valamiképpen mindig újjáépült,
újjátelepítették. Ennek oka nemcsak a jó termőföld adottsága, hanem az is, hogy az
emberek tudnak is bánni vele. A mezőgazdaságban termesztett növények között
kiemelkedik a vörös hagyma, a fokhagyma, búza, kukorica, árpa.
A település külterületének élővilága gazdag apróvadakban – fácán, vadkacsa, őz – így több
társaság is kínál vadászati lehetőséget az idelátogató vendégeknek.
A község központjában néhány tekintélyes XIX. századi ház található. 1902 –ben a
főtéren álló neogótikus stílusú római katolikus templom, és az általános iskola, 1926-ban
pedig a községháza, az orvosi rendelő és a plébániahivatal épült fel. Az 1950-es években
gazdagodott a község a Művelődési Házzal, 1970-es években az óvoda és könyvtár
épülete készült el.

Isten hozta Önöket községünkben!
Királyhegyest gyakran a nyugalom és béke szigeteként
emlegetik. Nem véletlen, hiszen a Dél –Alföld keleti részét
kitevő természetvédelmi terület közepén helyezkedik el.
Kellő, de nem elérhetetlen távolságra a lassan elviselhetetlen
nagy forgalmú főútvonaltól, a stresszes nagyvárosi élettől.
Aki erre a biztonságra vágyik, megtalálja számítását és jól érzi magát itt. Olyan emberi
életteret teremthet magának és családjának, amelynek középpontjában az igazán fontos
értékek kaphatnak hangsúlyos szerepet.
Az olcsó telek és ingatlan árak, a már kiépített infrastruktúra egyre több fiatal házaspárt vonz és késztet letelepedésre községünkben. Megoldott az
állandó orvosi ellátás, a gyermekek óvodai és iskolai elhelyezése, oktatása. Aktívan működő civil szervezeteinkben mindenki megtalálhatja a
képességeinek, adottságainak megfelelő szabadidős elfoglaltságot, szórakozási lehetőséget. Több, helyi mezőgazdásági és ipari vállalkozó is kínál
munkalehetőséget, de Makó város is befogadó képes.
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam még, külterületünket Csikóspusztát, amely a természet közeli állapotban megmaradt élőhelyek egyike, s
ami 1997 óta a Körös-Maros Nemzeti Park gondozására bízott tájvédelmi terület. Nincs akit magával ne ragadna háborítatlan nyugalmat
árasztó csendje, tiszta levegője.
Horváth Lajos polgármester

Elkészült Királyhegyes község internetes a honlapja
A fenti web címen bárki megtekintheti bemutatkozónkat
… ahol is az internetes világháló által nyújtott lehetőségeken keresztül mutatjuk be községünket.
Különböző menüpontok segítségével minden érdeklődő belepillanthat mai és múltbeli történésünkbe,
községünk életét szabályzó dokumentumokba, tájékozódhat aktuális rendezvényeinkről. Bemutatjuk a
községünkben működő intézményeinket, civil szervezeteinket és különféle szolgáltatásainkat, illetve
megmutatjuk, hogy miért érdemes felkeresni településünket.
Krónikánk hasábjain, most azokat is szeretnénk tájékoztatni honlapunk tartalmáról, akik számára nem
elérhető az internetes hozzáférés, illetve ízelítőnkkel felkelteni az Önök érdeklődését.
A Bemutatkozó oldal tartalmát már megismerhették első oldalunkból, ami tartalmazza még községünk
történelmét, címerünk leírását, múltbéli földrajzi (falu részek, határrészek, csorda kutak stb.)illetve
családi és ragadvány neveket. Királyhegyesről szóló történeti és szépirodalmi kiadványokat, többet
közülük le is lehet tölteni. Pl.: Kerekes Imre: Négyes konyhák világa
Képtárunkba pedig községünkről sok-sok képet láthatnak, amit folyamatosan bővítünk.
További oldalaink:

Ezen az oldalon a Királyhegyes Község Önkormányzatát mutatjuk be. Összetételét, fontosabb dokumentumait, így
az Alapító okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, összes helyi rendeletét, térségi társulási kapcsolatait és
betekinthetünk a soron következő képviselő testületi anyagba. Közérdekű adatok címszó alatt 2006.év óta a község
éves költségvetési és beszámolói adatait tüntettük fel. Az önkormányzati képviselők menüpontjában 1990-óta a
képviselő testület összeállítása található.

Királyhegyes-Kövegy Körjegyzőségi Hivatalának királyhegyesi intézményegységét bemutató oldal. Szervezeti
felépítése, működésüket szabályzó dokumentumok, személyi feltételeik, hivatali elérhetőségek, ügyfélfogadás
rendje olvasható ezen az oldalon.

A község mindennapi életére vonatkozó közérdekű hírek, információk találhatók ezen az oldalon. Naponta
érdemes megnézni , mert folyamatosan frissítjük . Iskolai, óvodai és más intézmények híreit, de a makói
Munkaügyi Központ által meghirdetett állásajánlatokat is megtalálhatják itt. A Krónika újságunk összes száma
megnyitható erről az oldalról, így régebbi eseményeket is felidézhetünk. Aktuális programjainkról,
rendezvényeinkről előrejelzés, bővebb leírások is találhatók, így településünkön túl is informálódhatnak közelgő
eseményeinkről.
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A Háziorvosi Szolgálatról, elérhetőségükről, a rendelési és ügyeleti idők ismertetése szerepel ezen az oldalon. Múlt
idézőnkben a faluban szolgáló orvosok névsorát olvashatjuk. A védőnői szolgálatról szóló információk külön
lapon találhatók. A szociális hálózat, a házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti, családsegítő központ tevékenységét
mutatja be. Ebben a fejezetben ismertetjük a gyógyszertár-fiókpatikánk működtetési rendjét is..

Iskolánk múltját és jelenét követhetjük nyomon ezen az oldalon. A múltját az iskolatörténet és tabló képek teszik
ki a jelene pedig a „királyhegyesi általános iskolára” kattintva fog előbukkanni. Ahhoz , hogy a régi tabló képek
hiánytalanul felkerüljenek az oldalra, kérjük az Önök segítségét, amennyiben birtokukban van ilyen tablóról
készült fénykép hozzák be művelődési házba, hogy lemásolhassuk. Előre is köszönjük! Az óvodások sem
maradhatnak ki a sorból, ők is fenn vannak a „net”-en csak nézzék meg! Megemlékeztünk a volt intézményi
dolgozókról is felsorolásukkal, remélem minden érintett rátalál magára.

A Királyhegyes Község Önkormányzata kötelező közművelődési feladatait, 2007. szeptember 01-óta, az Általános
Művelődési Központ megszűntével Közösségi Színtérként kijelölt egységeiben látja el, amely a községben élő
lakosság társas kapcsolatainak, művelődésének, szórakozásának biztosítására szolgál, kulturális értékek
közvetítésével.. Alapfeladatai:
- Községi, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.
- Iskolai és civil szervezetek rendezvényeinek patronálása, helyszínének biztosítása.
- Hagyományápolás.
- Sport és szabadidős tevékenységek szervezése.
A közösségi színtér egységei a művelődési ház, a könyvtár, a tájház és a sportlétesítmények. Internetes honlapunk ezen
egységek tevékenységét mutatja be.

Ez az oldal, civil szervezeteinket, egyesületeinket, amatőr művészeti csoportjainkat mutatja be, rendezvényeikről,
programjaikról számos fénykép kíséretében. Az egyesületek vetőségének ismertetését, elérhetőségüket is itt találhatjuk
meg.
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Több helyi vállalkozó elérhetősége, vállalkozásának fő profilja található ezen a portálon, színes látványos képekkel.
Természetes ez a hely is, mint bármelyik más bővíthető. Így, ha mások szeretnék hogy jelen legyenek honlapunkon,
jelezzék szándékukat.

Csikóspuszta rövid történeti áttekintése a Blaskovits földbirtokos család bemutatásán keresztül, az újkori törtével
kiegészítve jelenik meg. Csikóspuszta természeti értékeinek bemutatása, néhány gazdálkodó, vállalkozó építő
tevékenységét ábrázoló képekkel. Itt található még
Királyhegyesi Földtulajdonosok Vadásztársaságának
bemutatkozója is.

Falunapok, ballagások, bálok, farsangi mulatságok és sok más rendezvény képeit nézhetjük vissza
fényképalbumunkban. A későbbiekben itt lehet rátalálni elkövetkező rendezvényeinkről készült fényképsorra
is.

Királyhegyes község internetes honlapját, Horváth Lajos polgármester megbízásából
készítette:

Hajdu Szilárd tanító úr

tartalmi részét összeállította:
Englerné Búvár Terézia tanítónő
önkormányzati és körjegyzőségi dokumentumokat szolgáltatta:
Benákné Bárdi Ilona körjegyző asszony
Marjainé Ménesi Éva, Szirbik Sándorné és Beke Józsefné közreműködésével.
A honlap a www.kiralyhegyes.eu oldalon is megnyitható
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BÚCSÚ
2008. szeptember 14.
2007. évtől az egyházi elöljárók, az addig megszokott május első vasárnapján megrendezésre kerülő BÚCSÚ időpontját
az általuk helyesnek talált időpontra változtatta. Ennek értelmében minden év szeptember 14.-én, illetve az ahhoz
legközelebbi vasárnapot jelölte meg Királyhegyes Búcsújának.
Búcsú

A Szent Kereszt felmagasztalása

Katolikus teológiai fogalom. A latin indulgentia
'készség a kegy gyakorlására' magyar megfelelője, mely
az Isten színe előtt már megbocsátott bűnökért járó,
ideigtartó büntetések részleges vagy teljes elengedését
jelenti. A magyar elnevezés az elengedés gesztusát
fejezi ki.
A búcsú elnyeréséhez szükséges a megfelelő előkészület,
az előzetes bűnbánat, a kiszabott feltételek teljesítése. A
búcsú elnyerésének lehetősége kötődhet tárgyhoz
(különleges oltár, rózsafüzér) időhöz (ünnep, szentév),
helyhez (templom, kegyhely, zarándoklat). Felajánlható
élőkért és holtakért. Egy-egy templom védőszentjének
ünnepét is búcsúnak nevezik az ünnephez kötődő búcsú
Valamely búcsújáróhely látogatása, ott gyónás,
miatt.

Községünk katolikus templomát 1902- ben a Szent
Kereszt
megtalálásának/felmagasztalásának
tiszteletére szentelték fel.
A legenda a
következőképen szól erről a bibliai eseményről:
A VII. században II. Hoszrou szászánida perzsa
uralkodó
serege
elözönlötte
a
kelet-római
birodalomnak övével határos részeit, és a Szent Ilona
által megtalált kereszt Jeruzsálemben lévő darabját
magával vitte. Herakliosz császár azonban győzelmet
aratott a betolakodók felett, és visszaszerezte a
legszentebb ereklyét. A legenda elmeséli, hogy
jeruzsálemi győzelmes bevonulásakor egy angyal
állította meg Heraklioszt, és felszólította, hogy
alázkodjék meg.
A császár levetette díszeit,
és maga vitte gyalog a
relikviát a városba. A
keresztet
oltárra
helyeztette, illetve – a
drámaibb változatban – a
Golgotán állíttatta fel.

Valamely búcsújáróhely
látogatása, ott gyónás,
áldozás
elvégzése,
bizonyos
imák
elmondása. Ez azzal az
ősi
hiedelemmel
magyarázható, hogy az
istenség
bizonyos
helyeken
jobban
meghallgatja a kérést és
kedvesebb
neki
a
tiszteletadás.
A
templom búcsúja,
vagyis
a
templom
címének ünnepe, annak a
szentnek, „titok”-nak (pl.
Szentháromság,
Szent
Kereszt stb.) a napja,
akinek
tiszteletére
a
templomot felszentelték.
Nálunk
a
legtöbb
búcsút a termés betakarítása utáni hónapokra tették:
István király, Nagyboldogasszony napja, Szent Kereszt
felmagasztalása (szept. 14.), Szent Mihály napja,
Kisasszony napja, Szent Márton napjára. A templomi
búcsú napján vendégségeket tartanak, amelyre a
közelebbi és távolabbi községekben élő rokonokat és
jóbarátokat meghívják. Régebben a meghívott
vendégeknek már istentisztelet előtt illett megérkezniük
és részt venniük az istentiszteleten. Ezután következett
az ételben, italban bőséges ebéd. Ebéd közben és utána
az egymást ritkán látott rokonok és jóbarátok
megbeszélték az elmúlt idők eseményeit. A fiatalok a
délutáni istentisztelet után kezdődő, másnap reggelig
tartó bált is rendeztek. A vendégek általában még
aznap hazatértek. A vendéglátó család a meghívottak
otthon maradt családtagjainak az ebéd ételeiből

Ezt
az
eseményt
ünnepelte az egyház a
Szentkereszt
felmagasztalása
néven
szeptember 14-én.
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A régi katolikus naptár
három
Szentkeresztünnepet tartott számon:
január 6-án, május 3-án
és szeptember 14-én. E
három ünnepnap szinte
hajszálra harmadolja az
évet.
Az ünneprend kialakulását tekintve a január 6-i
Szentkereszt (vízkereszt) volt az első (III. század). A
Szentkereszt megtalálásának ünnepi hagyománya a
következő évszázad első harmadában alapozódott
meg, ekkor még ezt ünnepelték szeptember 14-én (a
legenda szerint Ilona császárnő a keresztet ezen a
napon találta meg), és csak a VII. század fordulóján
– még Herakliosz uralkodása előtt – helyezte át az
ünnepet I. (Nagy Szent) Gergely pápa május 3-ára.
Amikor Herakliosz néhány évtized múltán
„felmagasztalja” a keresztet, érthetően esett
választása a már meglévő korábbi ünnepre,
szeptember 14-re. Az ünneprend hármasságában
mutatkozó szabályszerűséget azonban már Gergely
pápa (köre) is fölismerhette, s kiaknázva a január 6-i
és a és a szeptember 14-i dátumból adódó lehetőséget,
a harmadik ünnepnap közbeiktatásával az
ünnepeknek további szimbolikus súlyt adott.

Voltunk a szegedi Plázában

…meg az Anna Fürdőben
A Szeged Plaza 2000. május 23.-án nyitotta
meg kapuit. Szeged központjától 2 km-re,
a Kossuth Lajos sugárút végén található.
Egyszintes bevásárló és szórakoztató
központunk
alapterülete
20.000
négyzetméter. A ház alatti mélygarázs
szintén 20.000 négyzetméteres, ahol 700
gépkocsi tud kényelmesen leparkolni. A
felszíni parkoló 300 autót tud befogadni.
Központunk parkolói (a mélygarázs is)
díjmentesen
áll
vendégeink
rendelkezésére.
Épületünk látványát egy 3 hektáros tó
tükrözi vissza, amit egy hatalmas szökőkút
tesz még látványosabbá.

Vakáció!

A több mint 100 éves Anna Fürdő
csodálatosan felújított műemléképületében kapott helyet a termál-,
illetve a wellnessfürdő. A szegedi
fürdőkultúra gyökerei a messze
múltba nyúlnak. A méltán híres
Városi Gőzfürdő 1896-ban a
Millennium évében készült el
törökországi tanulmányok után
Ádok
István
kivitelezésében
Steinhardt és Lang bécsi építészek
tervei alapján eklektikus stílusban.

…de ha jól nyitvatartod a
szemed itthon is találsz
érdekes látnivalókat.
Láss, ne csak nézz!

Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói a szabadidő hasznos eltöltése,
a csellengés megszüntetése érdekében két alkalommal 1-1 hetes táborozási lehetőséget biztosítottak hátrányos
helyzetű gyermekek részére.
Az első tábor Nagyéren került megszervezésre 2008. június 30. – július 04.- között. A táborban alsó tagozatos
gyermekek az egy hét alatt megismerkedhettek a korongozás rejtelmeivel, rész vettek egy gyalogtúrán, melyet lovaglási
lehetőséggel koronáztunk meg. Sportvetélkedőkkel és kézműves foglalkozásokkal színesítettük még a hetet.
2008. július 28. – augusztus 01. között az ellátási területünkhöz tartozó hat településről összesen 18 felső tagozatos
gyermeket tudtunk - egy magát megnevezni nem akaró támogatónk jóvoltából a szálláshely ismét biztosított volt–
Siófokon táboroztatni.
Az idő a gyermekeknek kedvezett, így lehetőségük volt a Balatonban való
fürdőzésre, vizibicikli kipróbálására. Hajóúton vehettek részt, Tihanyba
utaztunk, ahol megtekintették az Apátság épületét, az ott fennmaradt régi
emlékeinket.
Páratlan, s felejthetetlen élmény volt a gyermekek részére, hogy azon a
héten különleges látványosság fogadta a Siófokra érkező embereket. A
belváros szívében a Toro Rosso és a Red Bull istálló Forma-1-es
versenyautói cirkáltak perceken keresztül. Palik László, Gerhard Berger és
Sebastian Buemi két futamban is kitartott a siófoki aszfaltcsík mellett.
Látványosság volt még ezen a napon a légi repülőbemutató.
A tábor támogatói voltak a társult önkormányzatok, így Királyhegyes,
Nagyér, Pitvaros, Csanádpalota, Ambrózfalva önkormányzatai, akik
fontosnak érezték velünk együtt a gyermekek részére biztosítani ezt a hetet,
hogy erre a kis időre kiszakadjanak a minden napok megszokott
körforgásából.
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István király ünnepére
Államalapító Szent István
ünnepe, amely a hagyomány szerint egyben az új
kenyér napja nemzeti ünnep. Az Országgyűlés döntése értelmében 1991-től
augusztus 20-át a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepévé nyilvánította.
I.István király apja, Géza
fejede-lem, anyja pedig az
erdélyi Gyula vezér Sarolta
(Sarolt) nevű keresztény leánya
volt. István 970 körül született.
Születésekor ugyan a (török
eredetű) pogány Vajk nevet
kapta,
972-es
megkeresztelésekor azonban az
első keresztény vértanú, István
nevét adták neki. 996-ban vette
feleségül Henrik bajor herceg
leányát, a későbbi
II. Szent Henrik német császár testvérét, Gizellát,
akivel sok hittérítő és lovag jött Bajorországból. Az
ezredfordulón, 1000 karácsonyán koronázták
királlyá Esztergomban a feltehetőleg II. Szilveszter
pápától kapott koronával, amely azonban nem
azonos a ma Szent Korona néven ismert uralkodói
jelvénnyel. Ezzel megalakult a keresztény, független
Magyar Királyság.
Uralkodása elején rokona, Koppány vezér, a
szeniorátus és a levirátus jogára való hivatkozással
fegyveresen kelt fel ellene, hogy a trónt elfoglalja és
özvegy édesanyját, Saroltot feleségül vegye. A fiatal
István győzelmet aratott a Veszprém melletti
csatában (a somogy iricek szerint tőrbe csalták) és a
harcban Vecellin, a sereg német származású vezére
megölte Koppányt. István és Koppány harcában
nemcsak az forgott kockán, hogy ki lesz a magyar
nép uralkodója, hanem nagy valószínűséggel az is,
hogy a magyar államiság fennmarad-e egyáltalán.
Koppány testét négy részre vágták, és testrészeit
hónapokig kifüggesztve tartották az ország négy
legfontosabb várának kapuja felett, – Győrben,
Veszprémben, Esztergomban és Gyulafehérváron –
jelezve, hogy mi vár a királynak nem
engedelmeskedőkre. (De még évszázadok múlva, IV.
Béla uralkodása alatt is éltek pogány magyarok az
országban.) István a Kárpát-medence magyar
törzseit vagy fegyverrel, vagy békés úton hajtotta
uralma alá, a lázadásokat pedig leverte.
Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből
létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő

István, Géza és Sarolt
egyházpolitikájának folytatásaként
püspökséget
szervezett,
falvaiban
templomokat építtetett.
A feltehetően istváni alapítású
egyházmegyék a következők:
az esztergomi, a veszprémi, a
kalocsai, az egri, a győri, a
pécsi, a váci, a csanádi, a
bihari és az erdélyi.
Míg
az
államalapításig
külföldi
pénzeket,
de
leginkább állatpénzt (tinót)
használtak, ekkortól már
magyar pénzeket is vertek, a
fő
forgalmi
pénz
az
ezüstdénár lett. Átalakította a
magyar
birtokrendszert,
amely
addig
vérségi
kötelékeken
nyugvó
földközösségként működött. A
földek nagy része királyi
birtok
lett,
amelyekből
adományokat és ezen felül
juttatott híveinek. Ezzel magához tudta kapcsolni őket,
mert a tisztségeket épp ilyen könnyen el is lehetett
veszíteni, így kialakult egy modernebb, területi alapon
megszervezett rendszer.
István és Gizella fia, Imre herceg 1031-ben egy
vadászaton meghalt. Istvánt a gyász megviselte, majd
súlyosan meg is betegedett. Így utolsó éveire egyenesági
örökös nélkül maradt. Utódaként végül unokaöccsét,
Orseolo
Pétert
nevezte
meg.
Halála
előtt
Magyarországot a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta
fel. (Bizonyos kutatók szerint a korabeli szokás szerint
tulajdonába adta.) Ezért nevezik Magyarországot
Mária országának. István király 1038. augusztus 15-én
halt meg Székesfehérváron, ott is temették el.
45 esztendővel később VII. Gergely pápa Istvánt és
fiát: Imre herceget, a szentek sorába iktatta. A magyar
nép erre az időpontra 1083. augusztus 20-ára évszázadok óta kegyelettel emlékezik.
István két törvénykönyvét ismerjük: az elsőt
feltehetően még életében írásba foglalták, a másodikat
uralkodása vége felé vagy nem sokkal halála után.
István törvényeiben a kereszténység megerősítésére, az
egyházi tulajdon védelmére törekedett, második
törvénykönyvének első törvénycikke rendelkezik arról,
hogy minden 10 falunak egy templomot kell építenie,
ezen kívül kötelezővé tette a misére járást
vasárnaponként. István törvényei a tulajdonviszonyok
átalakítása érdekében megváltoztatták az öröklődésre
vonatkozó addigi magyar szokásokat, védve ezáltal a
7 magántulajdont, illetve megszüntetve a levirátust.

HÍREK
Nyugdíjas Egyesület hírei
Az egyesület vezetősége 2008.
augusztus
28-ára
kirándulást
szerve-zett
a
mórahalmai
termálgyógy-fürdőbe. 28 fő élt
ezzel a kedvezményes és egyben
élmények- ben gazdag programot
kínáló lehetőséggel.

________________

Polgárőr Szövetség hírei
Minden évben más-más településen
rendezik meg a megyei polgárőr napot. Az idén Szentesen, augusztus 2án a művelődési és ifjúsági ház (és
környéke)adott helyet a rendezvénynek.
A polgárőrök főző-, horgász- és
vízibiciklis-versenyen,
KRESZvetélkedőn, valamint kötélhúzásban
mutathatták be tudásukat és
erejüket.
A királyhegyesi polgárőr
egyesületünk 15 fővel képviseltette
magát.
___________________
Makó várossal közösen benyújtott,

pályázatunk, a „Kistelepülések
iskoláinak” támogatására, sikeres
elbírálást kapott. A több mint 10
millió
forintos
beruházás
megkezdésének időpontjáról még
nincs információnk.
_____________________

KÖZÉRDEKÜ INFORMÁCIÓK
Helyi házi orvosi szolgálat:
Telefonszáma: 62/ 287- 940
házi orvos:
Busáné Dr. Dobó Magdolna
elérhetősége: 06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 474-374
hétköznapokon 16,00 órától,
másnap reggel 8,00 óráig, valamin
hétvégeken és ünnepnapokon
(péntek du. 16,00-hétfő reggel 8,00
óráig)
Mentők állandó hívószáma: 104
Tűzoltóság hívószáma: 105
Rendőrség hívószáma: 107
Apátfalvi Rendőrőrs Körzeti
megbízottjának elérhetősége:
06 20 209 5320

Tanévkezdés 2008/2009
Kedves gyerekek !
Vége a vakációnak, ideje, hogy ismét iskolába járjatok,
ahol nem fogtok annyit unatkozni, mint otthon.
Az idei tanévkezdés időpontja:
2008. szeptember 1-e, hétfő
A tanévnyitó ünnepség, úgy mint a tavalyi évben, most is
Makón lesz, ahova külön busszal utazunk.
Gyülekező: reggel 7,30 óra az iskolánkban,(ünneplő
ruhában)
Hozzátok magatokkal az iskolatáskátokat,
bizonyítványotokat!

Szeretettel várunk benneteket:
Edit néni, Zsuzsika néni, Terike néni és Szilárd bácsi
Az előző számunkban köszöntöttük a Makón ballagó általános iskolai
tanulóinkat, ahol is a felsorolásból kimaradt Kovács Péter volt 8.
osztályos tanuló. Ezúton is elnézést kérünk figyelmetlenségünkért. Péter,
az elmúlt tanévben több sport versenyen vett részt, kiváló eredményeket
ért el. További sikereket, kitartást és szerencsés életet kívánunk neki.
Lapunkban szívesen beszámolunk minden olyan kiváló teljesítményről
amit királyhegyesi gyermek, lakos ért el bármely rendezvényen. Kérjük
jelezzék szerkesztőségünkben.

Az óvodásoknak is véget ér szeptember 1-én a
vakáció

Új nevet is kapott a nyár folyamán:
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény – Királyhegyesi tagintézménye

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