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Keresse a neten!
Elkészült és a nagyközönség számára is hozzáférhető könyvtárunk online katalógusa. A könyvtár állományában való keresést teszi lehetővé az
internet kapcsolattal rendelkező felhasználók számára, akik most már
akár otthonról is kényelmesen „benézhetnek” a könyvtárunkba. Ily
módon megtudhatják, hogy a keresett könyv (folyóirat, újság,
multimédiás eszköz) megtalálható-e könyvtárunkban, és ha igen, melyik
részlegen; egy-egy szerzőnek melyik művei, adott témában milyen könyv
(folyóirat, újság, multimédiás eszköz) áll rendelkezésre; milyen jellegű
dokumentumok (könyvek, folyóiratok, újságok, multimédiás eszközök)
találhatók könyvtárunk állományában, továbbá, hogy a keresés
pillanatában ezek kölcsönözhetőek-e vagy éppen már kikölcsönözte
valaki.
A katalógusban való keresés néhány egyszerű művelettel könnyen
elsajátítható. A www.konyvtar.mako.hu című honlapon kattintson az
„online katalógus” menüpontra. Az újabb oldalon pedig a „Keresés” –t
válassza ki. A képen látható oldalra jut, ahol a keresett könyv címének/
szerzőjének/ kiadásának éve megjelölésével (ezek közül elég csak egy is,
vagy egy jellegzetes tárgyszó megadásával), valamint a „ Makói
Kistérség” kijelölésével a keresett könyv (más információ hordozó) az
összes lehetséges kiadási formában megjelent kötete közül választhat.
Kiválasztva a keresettet, a rendszer felsorolja Önnek, hogy mely
kistérségi könyvtárban található. Ha egyikben sem, értelemszerűen a
makói József Attila Könyvtár állományában is megnézheti. Az
országban szinte egyidejűleg dolgozzák fel állományaikat elektronikus
adatbázisra is, így hasonló módon juthatunk bármely könyvtár
információihoz.

A Makó Kistérségi könyvtári hálózat - amelynek 2008. március 01-óta
mi is tagja vagyunk – községünkben 2009. január 5 -február 4-e közti
időszakban végezte a könyvtári selejtezést és a megmaradt állomány
elektronikus feldolgozását Benkéné Sándor Barbara a kistérségi
könyvtár vezetőjének irányításával, Molnár Ildikó, Englerné Búvár
Terézia és Török Zsolt közreműködésével. A leselejtezett könyveket 100
Ft-os egységáron igyekszünk értékesíteni, az érdeklődőket szeretettel
várjuk a művelődési házban .

Március 8-a, a nők napja
A női lélek érzékeny és szeretetre
éhes, s nemcsak az évnek ezen a
napján kívánja a törődést, mégis
boldogsággal
tölti
el
az
a
kényeztetés, melyet ezen a napon
kap.
Mindenkit anya szült, mindenkinek
anya szül utódot, és a világról
szerzett első benyomásokat, a
viselkedési normákat nőtől kapjuk.
Minden
igyekezetükkel
arra
törekszenek, hogy összetartsák a
családot, s valami jót adjanak a
világnak; szeretetet, odafigyelést.
Nemcsak
köszönteni,
hanem
köszönni
is
szeretnénk.
Megköszönni, hogy vannak, hogy a
nők
szépek
és
kedvesek,
tapintatosak
és
megértők,
gondoskodók és áldozatkészek.
Hálásak vagyunk a nőnek, aki
édesanya, hálásak a nőnek, aki
feleség, hálásak a leánynak és
hálásak legfőképpen annak, aki
dolgozó nő. Hála, mert irányítják első
lépéseinket, gondunkat viselik, mert
önzetlenül és állhatatosan önmaguk
elajándékozásával
szolgálják
a
közösséget, az életet. De legfőképp
hálásak azért, hogy nők, hogy az
ebből
fakadó
érzékenységükkel
gazdagítják világunkat.

Községünk minden nőtagjának
kívánok boldog nőnapot,
egészségben és szeretetben
gazdag életet!
Horváth Lajos polgármester

A Képviselő-testületi ülésekről jelentjük:
2009. január 29-i ülés fő témái: A 2009. évi Költségvetési rendeletének elfogadása
2009. február 26-i ülés fő témái: Beszámoló a csanádpalotai Alapszolgáltatási
Központ 2008. évi munkájáról és a Körjegyzőségi Hivatal 2008. évi
tevékenységéről.

Január 29-i képviselő-testületi ülés napirendi
pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ A Körjegyzőségi Hivatal 2009. évi költségvetésének
megtárgyalása
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző
3./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megtárgyalása
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Az
önkormányzat
működési,
fenntartási kiadási előirányzatait a 2009. évre a
Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások előirányzata összesen:
108.815 ezer Ft
- Az önkormányzat felújítási és felhalmozási
kiadásai összesen 40.972 ezer Ft
Az önkormányzat létszám előirányzata: 16 fő
1. Polgármesteri Hivatal
2. TB finanszírozás,
Egészségügy
3. Körjegyzőségi Hivatal
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4
2

védőnői szolgálat

1
9

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezése
és elkészítése, a jelenleg rendelkezésünkre álló
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt.
A 2008. évi költségvetés teljesített előirányzataihoz
képest a költségvetés kiadási oldalának tervszámai csak
a szükséges mértékben emelkednek. A sorosan előre
lépő munkatársak illetménynövekedésével számoltunk,
és a legszükségesebb kiadásokra szorítkozik.
A 13. havi illetmény nem került megtervezésre, mivel a
2009. évre szóló költségvetési törvény nem teszi
lehetővé ennek kifizetését. A jelenlegi gazdasági helyzet
évközbeni módosításokra kényszeríti majd az
Önkormányzatot.
Bevételek:
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.
A támogatások között szerepel a normatív állami
támogatások hozzájárulása, ami jelentősen lecsökkent,
mivel
az
intézményeink
után
a
gesztor
Önkormányzatok igénylik a normatív támogatást, így
az az Önkormányzatunknál nem jelentkezik.
Forráshiánnyal számolunk, ami 15. 654 E Ft, ezt a
hiányt a Működésképtelen Helyi Önkormányzatok
támogatására
szolgáló
keretből
szeretnénk 2

Az átvett pénzeszközök között került kimutatásra a
Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott két
pályázat Önkormányzatunkat érintő támogatási rész
(33. 029 E Ft). Jelentős bevétel az OEP-től kapott
finanszírozás, és a Kövegy Község Önkormányzata
által átutalt Körjegyzőség működéséhez nyújtott
támogatás.
Kiadások:
A kiadások között a személyi juttatások és a
munkaadói járulékok összege a legjelentősebb tétel.
A dologi kiadásoknál az előirányzatokat, ahol lehetett
csökkentettük, illetve az előző évi tervezési szinten
tartottuk.
Az ellátottak pénzbeli juttatásánál nem a teljes
egészében kifizetendő összeget, hanem csak az
Önkormányzatot terhelő rész került betervezésre. A
rendszeres szociális segély esetében változik a rendszer.
Új ellátási formaként bevezetésre kerül 2009.
áprilisától a Rendelkezésre állási támogatás, azon
személyek részére, akik a közfoglalkoztatásban nekik
nem felróható okból nem tudnak részt venni.
Átadott pénzeszközöknél megtervezésre került az
intézmények költségeihez való hozzájárulás, ami a
normatíva és a tényleges költségek különbözete. Ez az
Óvodánál 3702 E Ft, az Iskolánál 4288 E Ft
hozzájárulást jelent.
2009. évben a fejlesztési kiadásaink alakulásánál
kimutatásra került 3183 E Ft Pályázati önerő, ami a
már benyújtott de még el nem bírált pályázataink
önerejéhez nyújt fedezetet.
4./ Előterjesztések
*
Csanád
Mikro-térségi
Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a romániai
(Banat-Ripensis vagy Zsombolya Önkormányzatával)
közösen pályázatot nyújt be a Magyarország-Románia
Határon átnyúló együttműködési Program 2007-2013
keretében
* Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény 66. §. (9) bekezdése alapján a
tanköteles gyermekek beiskolázási időpontját a
2009/2010-es tanévre 2009. április 01-02-re írja ki.
*
A
Makói
Általános
Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet
házirendjének elfogadása
*
A
Makói
Általános
Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet
alapító okiratának módosításának elfogadása.
* Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata alapján, a mozgókönyvtári
feladatok ellátására a Makói Kistérség Többcélú
Társulása, valamint a Makói József Attila Könyvtár
között megkötött, a 9/2008. (II.15.) PT. h. határozattal
jóváhagyott megállapodás módosítását jóváhagyja.
5./ Kérdések, Interpelláció
6./ Egyebek

Anyakönyvi ügyintézés
A körjegyzőségi hivatalban Királyhegyesen a körjegyzőn kívül egy fő
rendelkezik anyakönyvvezetői szakvizsgával. 2006.év óta az
anyakönyvi okiratok kiállítása számítógéppel történik.
Népesség nyilvántartás
A népesség nyilvántartás naprakész. A település állandó lakosainak
száma 686 fő. A lakcím ki- és bejelentés ügyintézése a Makói
Okmányirodán keresztül történik.
Hagyatéki leltározás
Az összes hagyatéki irat száma 23 db volt. Ezek magukba foglalják
a leltározásokat és az adóérték bizonyítvány kiadásokat egyaránt. Az
elmúlt évben hagyatéki leltár felvételére 12 esetben került sor.
Hatósági bizonyítvány
Hatósági bizonyítvány kiadására 32 esetben került sor. Ebből
lakásvásárlási támogatáshoz 3 fő, egyéb esetben 1 fő kérte a
bizonyítvány kiadását, míg 28 esetben az egészségügyi szolgáltatásra
jogosultságról állítottuk ki az iratot.
Szabálysértési ügyintézés
2008-ban az iktatott szabálysértési iratok száma 7 db volt. Ebből 2
esetben nem volt a körjegyző illetékes, ezek az iratok áttételre kerültek.
Tárgyév december 31. napjáig 4 ügy fejeződött be jogerősen, ezek közül
3 esetben figyelmeztetéssel zárult az ügy. Egy esetben az eljárás
megszüntetésre került, mivel az elkövető ismeretlen volt.
Szociális igazgatás
A szociális hatáskörökben történt változás 2008-ban. A polgármester
hatásköréből az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság átkerült a jegyző
hatáskörébe. Új ellátásként bevezették az óvodáztatási támogatást,
amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére állapítható
meg, szintén a jegyző által. Erre először majd 2009. júniusában kerül
sor.
Vállalkozói és kereskedelmi igazgatás
A vállalkozói igazolványok kiadása az Okmányirodában történik.
Az igazolvány kiadásáról az iroda értesíti a körjegyzőséget, így ezen
adatközlés alapján vezettük a nyilvántartást.
A működési engedély kiadása változatlanul jegyzői hatáskör volt.
Királyhegyesen 4 kereskedelmi illetve vendéglátóhely üzemelt
2008-ban. Ebből 2 üzlet, 2 italbolt.
Vállalkozási telephelyet 13 db-ot tartottunk nyilván, de ez a szám
nem tartalmazta a szolgáltatókat (áram, gáz) . Nyilvántartásunkban
tárgyidőszakban 30 őstermelő szerepelt az elmúlt évben.
III. Pénzügyi igazgatás
Adóigazgatási tevékenység
A beszámolás időszakában két helyileg megállapított adó bevétele volt
az önkormányzatnak:
- magánszemélyek kommunális adója /mértéke 6.000,- Ft/év
- helyi iparűzési adó mértéke a nettó árbevétel 2 %-a.
A végrehajtási feladatokat (felszólítások, letiltások) az adófizetési
határidők lejártát követően folyamatosan végeztük.
Költségvetési gazdálkodás
A Körjegyzőségi Hivatal az alapító önkormányzatok - gazdálkodását
tekintve teljes jogkörű - költségvetési szerve.
Királyhegyes Község Önkormányzata részére a költségvetés
tervezéséhez, jóváhagyásához a testületi előterjesztéshez szükséges
anyagokat biztosította illetve elkészítette a Körjegyzőségi Hivatal.
A költségvetés könyvelése – mind az önkormányzat, mind a
körjegyzőség esetében - számítógéppel, az analitikus nyilvántartások
vezetése kézzel történik.
2008. évben CÉDE pályázatot– játszótér kialakítás – nyújtottunk
be, ezenkívül részt vettünk a kistérségi közösségi közlekedésfejlesztés
pályázatban és a kistelepülési iskolák fejlesztésére kiírt pályázatban.
. .IV. Egyéb hivatali feladatok:
A tárgyalt időszakban a Körjegyzőség feladata volt az ismertetetteken
túl a 2008. március 9-i népszavazás helyi lebonyolítása.

Február 26-i képviselő-testületi ülés napirendi
pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ A csanádpalotai Alapszolgáltatási Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi munkájáról szóló
beszámoló megvitatása
Előadó: Rizsányi Róbertné intézményvezető
Az intézmény székhelye, telefonszáma: :
6913 Csanádpalota, Kálmány u. 9.
62/264-120
* Családsegítő Központ 2008. évi forgalma
községünkben összesen 142 esetet jelentett.
A 2008-as évben az alapproblémák típusa elsősorban anyagi,
megélhetéssel összefüggő probléma, munkanélkülivé válás problémái,
csökkenő életszínvonal. Leggyakrabban az ügyintézéssel és az
információkéréssel keresték meg a központ munkatársait.
* Gyermekjóléti Szolgálatunk 2008. évi forgalma
községünkben 164 eset volt, ebből hivatalos 32.
A Szolgálat a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlődésének családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, elsősorban
megelőző, preventív céllal.
Fontos feladatuk a felkutatás, felderítés, ami kizárólag széles körű
jelzőrendszer kiépítésével, működésének fenntartásával oldható meg.
Ennek keretében figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek
életkörülményeit, szociális helyzetét.
3./ Beszámoló a Körjegyzőség 2008. évi munkájáról
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyző
Jelen beszámoló 2008. január 1-től 2008. december 31-ig terjedő
időszakról ad tájékoztatást a királyhegyesi hivatalra vonatkozóan.
Ezen időszak alatt a hivatal főállású polgármesterrel, körjegyzővel, 1 fő
adóügyi előadóval, 1 fő igazgatási főelőadóval, 1 fő pénzügyi
főmunkatárssal, 1 fő költségvetési főelőadóval, 1 fő ügykezelővel látta el
feladatait. Az év során személyi változás volt, hogy a kinevezett
körjegyző tartós távollétére 2008. február 25. napjától határozott
időtartamra került kinevezésre körjegyző. A körjegyzőségi hivatal
ügyfélfogadása nem változott, az megegyezik a munkaidővel tehát de. 7
óra 30 perc és du. 16 óra 30 perc között bármikor az ügyfél
rendelkezésére állnak az ügyintézők.
Fő feladatkörük:
I. A Képviselő-testület működésével kapcsolatos
igazgatási feladatok:
A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a körjegyző látja
el a képviselő testület, a bizottságok és a képviselők működésével
kapcsolatos igazgatási feladatokat valamint a polgármester hatáskörébe
tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. A
körjegyző köteles részt venni a képviselő-testület mindegyik ülésén és ott
a szükséges tájékoztatást megadni.
A beszámoló időszakában Királyhegyes Önkormányzat valamennyi
összehívott képviselő-testületi ülés és bizottsági ülés határozatképes volt.
A Képviselő-testület üléseinek száma 2008-ban: 18
A tárgyidőszakban hozott határozatok száma:
117
A testület által alkotott rendeletek száma:
17
II. Általános igazgatási feladatok:
Ügyiratkezelés
Az iratok iktatása és kezelése az iratkezelési szabályzatnak
megfelelően történik. 2008-ban változatlanul kézi iktatás volt a
körjegyzőségi hivatalban. Jelentős változás 2009. január 1. napjától az
elektronikus iktatásra való áttérés, amely minden kézi iktatást végző
hivatalnak kötelező volt.
3

2009. január 29-én (szombaton) 15,00
órai kezdettel került megrendezésre a már hagyománnyá
vált Újév köszöntő hangverseny a művelődési házunkban.
Közel 40 fő lépett fel ezen a délutánon és szerzett
kellemes élményt a 150 fős közönségnek. A rendezvényről
a makói városi televízió is hírt adott.

Váli Krisztina Cecília szólóénekével kezdődött,
majd Busa Boglárka, Busa Juditka hegedűjátékával és
Suhajda Bence furulyázásával folytatódott a műsor. A
Hegyesi Dalkör ez alkalomra, szakítva a népzene
világától, három örökzöld sláger feldolgozásával állt
elő, köszönhetően Váli Zoltán felkészítő munkájának.

Példa értékűnek tekinthető, hogy a helyi általános
iskola pedagógusai is csatlakoztak a dalárda
fellépéséhez,
erősítve
mindezzel
az
egységes
törekvéseket. Galambné Zsuzsika ismét egy nagyon
igényesen előadott szavalattal lepett meg a közönséget
„Ima Magyarországért” címmel. Tóth Tamás, ígéretes
zenésznövendék bemutatkozója után a „Mulatós
zenekar” remek könnyűzenei összeállítása következett.
Tagjai. Tóth Zoltán (szaxofon), Kardos Zoltán (dob),
Szabó Miklós (szintetizátor) Varga Imre (tenor
szaxofon).

A jó hangulatot fokozta a Suhjada Zsolt (trombita,
szaxofon), Miklós Tamás (szintetizátor) és Tóth Máté
(dob) produkciója akiket a közönség alig akart
leengedni a színpadról. Hálás köszönet valamennyi
résztvevőnek a fellépésért a sok munkáért ami mindezt
megelőzte. A fáradozásnak meg lett az eredménye:
mindazok, akik megtiszteltek jelenlétükkel és
érdeklődésükkel, egy vidám, boldog délutánt tudhattak
maguk mögött, s reméljük ez a jó kedv még sokáig
tette. Ha mégis fogyófélben volna, látogassanak újra el
hozzánk!
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Milliós eszközfejlesztés az óvodában
A napokban vehették birtokukba óvodásaink azoknak az
eszközöknek egy részét, amelyet a csanádpalotai óvodával közös
pályázaton nyertek. A több milliós beruházásnak köszönhetően
egy szép nagy Manó várral bővül az udvari játékok sora, amit egy
kerti paddal és asztallal is megtoldottak. A szobai játékok a képen
látható elárusító pulttal, ugrószekrénnyel, dömperekkel,
egyensúlyozó – lépegető és építő játékokkal gazdagodott. A
képességfejlesztő játékok elsősorban a tér és mozgás érzékelés, a
figyelem, az emlékezet fejlesztésére szolgálnak, de a számfogalom,
a beszédkészség, szem-kéz koordináció kialakulását is nagyban
segítik.
Mindez, amellett,
hogy a gyermekek
számára
inger
gazdag környezetet
teremt, egyben a
magasabb szintű
iskolai felkészítés
lehetőségét is biztosítja
óvónőink
számára.
A régóta tervezett informatikai fejlesztés is megvalósulhatott e
program keretében. Egy db számítógépet nyomatatóval,
fénymásoló berendezést és egy Hi –fi tornyot is kapott az
intézmény.

Március 31-re elkészül az iskola felújítás
Az építkezés immár 5. hónapja tart és lassan a befejezéséhez
közeleg. Az épület egyik szárnyán már csak a padozat
hiányzik, míg a másik oldalon a vizesblokk kialakítása van
folyamatban, ami egy hosszadalmasabb és bonyolultabb
műveletet
igényel.
Közben
elkészült
a
bejáró
akadálymenetesítése is. A külső homlokzat vakolása, festése
napjainkban kezdődött el és az építési vállalkozóval kötött
megállapodás értelmében március 31-én kulcsrakész
állapotban kerül átadásra.
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A közösségi színtér
eMagyarország program keretében

Nőnap a
nyugdíjasoknál
apátfalvi
vendégekkel

Elektronikus információs ismeretek
címmel ismeretterjesztő foglalkozásokat
indít
2009. március 10.-től
a közösségi –internet hozzáférési pont (a KIHOP)
helyszínén,
a művelődési ház Tele-klub termében
(Királyhegyes, Dózsa Gy. u. 15.)

A Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület 2009.március
05-én (csütörtökön) délelőtt 9 órakor tartotta
soron következő taggyűlését a hagyományos
nőnapi ünnepséggel együtt. A taggyűlés programja
volt: új tagok felvétele, elnöki beszámoló és a
közhasznú jelentés elfogadása. Előadó: Tamasi
Antal az egyesület elnöke.

e-közszolgáltatások megismerésének és
használatának
szélesebb körű igénybevételének céljából
Témái:
– Alapfokú számítógép kezelői ismeretek
- Internet használati alapismeretek
- Vállalkozóknak:
adó és járulék bevallás elektronikus úton
- www.magyarorszag.hu-n
lévő információk elérése
- Pályázati lehetőségek felkutatása
- Elektronikus banki szolgáltatások

Suli Farsang!

11,00 órakor fogadták az Apátfalvi Idősek
Otthonának küldöttségét, akikkel már évek óta
testvéries együttműködési kapcsolatot építettek ki.
A két egyesület vezetősége kölcsönösen köszöntette
egymás nő és férfi tagjait. A nőnap alkalmából a
helyi óvodások verses és énekes összeállítással
kedveskedtek a résztvevőknek, az egyesület férfi
tagjai pedig egy-egy cserép virággal lepték meg a
hölgyeket. Ünnepi köszöntőt mondott Horváth
Lajos polgármester, aki az önkormányzat anyagi
támogatásával járult az ebéd költségeihez.
Köszönet minden segítőnek a rendezvény sikeres
lebonyolításáért!

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit a
2009. március 13.-án (pénteken)
14,00 órától
a Művelődési Házban tartandó

Jótékonysággal egybekötött

Farsangi mulatságunkra
Belépő: 100 Ft
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Óvodásaink 2009. február 26-án, 15,00
órai kezdettel tartották farsangi
ünnepségüket

Farsang

Busómaszkok-Néprajzi Múzeum anyaga

A farsang a karácsonyi ünnepkör végén, vízkeresztkor (január
6.) indul és a húsvéti ünnepkor kezdetéig, hamvazószerdáig
(változó időpont) tart. A farsang jellegzetessége, hogy a
keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá
jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag
néphagyományokra épül. A farsang azon kevés
népszokásaink egyike, amely életben maradt a múlt
században és életképesnek bizonyul a 21. század kezdetén
is.
Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet
mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a
tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent
lezárulásával,
a
párkeresés,
udvarlás
időszaka.
Magyarországon a farsangi szokások a középkorban
honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült
bennük. A városi polgárság elsősorban a német
hagyományokat vette át (erre utal az elnevezés is az olasz
"carneval" helyett), míg az arisztokrácia körében az itáliai és
francia szokások terjedtek inkább el. De fellelhetők pogány
germán vagy éppen ókori görög, római motívumokis.
Maga a szó német eredetű, "faseln" jelentése fecsegni.
A legismertebb alakoskodó szokás magyar nyelvterületen a
mohácsi busójárás. A délszláv erdetű sokácok faálarcos
felvonulásairól már a XIX. századból vannak feljegyzések, bár
ezek általában a vigadalom botrányos részleteit emelik ki.
Mivel az álarcok a szereplőknek inkognitót biztosítottak,
viszonylag gyakran került sor verekedésre, nők
molesztálására, ami ellen a felháborodott közvélemény a
hatóságok segítségét követelte. A XX. század folyamán aztán
ezt az izgalmas ünnepet sikerült mederbe terelni, és ekkor
terjedt el a busójárás elnevezés is, a sokácok ezt a farsangot
záró eseményt Poklada 'átöltözés, átváltozás' néven említik.
Egyes vidékeken népszerűek voltak az álbíróságitárgyalások, melyeken a vádlottakat bábuk helyettesítették,
vagy éppenséggel állatokat ítéltek el. Természetesen ezek
tréfás szokások voltak, nem pedig kegyetlenkedések.
Gyakori volt a téltemetés vagy farsangtemetés dramatikus
megjelenítése is. A telet általában szalmabáb személyesítette
meg, de lehetett csúf öregasszonyt ábrázoló rongybábu is.
Ezeket aztán általában elégették, vagy betemették a hóba.
A farsangi báloknak mind a paraszti életben, mind pedig a
városi nagypolgárság körében komoly hagyományai voltak.
Magyarázata ennek, hogy az eladó lányokat illetve a
házasulandó fiatalembereket ezeken az eseményeken
vezették be úgymond a társaságba, tehát a párválasztásban,
társasági életben volt fontos szerepük. A legtöbb lakodalmat
is ebben az időszakban tartották faluhelyen.

Ezúttal a helyi művelődési házban rendezték meg a
vigadalmat nagy sikerrel. A sok szép és ötletes
jelmezekben felsorakozott gyermekeknek láthatóan
igazi élményt szereztek óvó nénieik, szüleik és
segítőik. A tréfás, ügyességi versenyeken jót
szórakoztak gyerekek, felnőttek egyaránt. A
tombola húzásnál az ajándékok végeláthatatlan sora
következett. A szülők, nagy szülők, rokonok
finomabbnál finomabb süteményekkel járultak
hozzá a jótékonysági támogatással egybekötött
rendezvény sikeréhez.

Sokan a belépőjegy, a tombola vagy a sütemény
vásárlással nyújtottak anyagi segítséget az intézménynek, amit a gyermekek óvodai kirándulásának
támogatására költenek.

Köszönetet mondunk minden résztvevőnek a
nagylelkű adományaikért, a szülői munkaközösség segítségét, aktív közreműködését.
az óvoda dolgozói és a gyerekek
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·

Közlemény
a Búcsúnkról

·

Királyhegyes község Búcsúja ismét
május első vasárnapja lesz, ami az
idén május 3-ra esik.

·
·

Ezen a napon Salamon László plébános úr
szentmisét is szolgáltat a helyi
katolikus
templomban.

·
·

Emlékezzünk az 1848-49-es Forradalomra és
Szabadságharc egyik nagy hősére:

·
·

Petőfi Sándor
Nagyon rövid életet élt: 1823-ban, a
magyar reformkor hajnalán született,
és 1849. július 31-én, a magyar
szabadságharc végnapjaiban halt meg.
Mindössze 26 éves volt, de teljes
életművet alkotott.
. A magyar nemzeti ébredés idején a népköltészet hangját
szólaltatta meg, ezzel az addig szűkebb nemzet fogalmát
kitágította, és beemelte az egész magyar népet. Gyerekként
és fiatalemberként hihetetlenül tág valóságismeretre tett
szert, lakott sok faluban és városban, különböző iskolákban
tanult, beutazta vagy bebarangolta az egész országot. Igazi
költő volt: attól kezdve, hogy 19 éves korában
nyomtatásban megjelent az első verse, hallatlanul
termékenyen, sokat alkotott. Fiatalság, kirobbanó erő, jó
humor, eredetiség, költői öntörvényűség jellemezte verseit.
Romantikus volt, végletekben gondolkodott, és nagyon
különböző hangszíneket tudott megszólaltatni. Ő mutatta
meg a magyar tájat a költészetben; boldog szerelmi verseket
alkotott; ő emelte be a népdalt és a népi műfajokat az
irodalomba; ő teremtette meg a modern politikai lírát; ő
fogadtatta el a költészethez méltó nyelvnek a köznyelvet; ő
tette költői követelményekké a közvetlenséget, az
élményszerűséget, a közérthetőséget; ő szabadította föl a
költőket a kész formák követésének kötelessége alól. Ő
teremette meg mindannyiunk közös meséjét, a János vitézt,
a humoros költészet remekét, A helység kalapácsát, a
történelmi fejlődésbe és a forradalmi cselekvésbe vetett hit
legszebb megfogalmazását, Az apostolt, és március 15-e

·
·
·

·

·

·

·

Biztonságunk érdekében
néhány hasznos jó tanács:
A lakókörnyezetünkben feltűnő idegeneket
kísérjék figyelemmel, az ismeretlen autók
rendszámát írják fel.
Házalókat, táskából áruló személyeket ne
engedjenek be otthonaikba, tőlük ne
vásároljanak.
Ha a látogató hivatalos szervre hivatkozik,
kérjék, hogy mutassa meg fényképes
igazolványát.
Alkalmi mezőgazdasági munkára csak
megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező
személyeket foglalkoztassanak.
A mezőgazdasági területeken gépeket,
betakarított termést ne hagyjanak őrzés
nélkül.
Alakítsanak
ki
jó
kapcsolatokat
szomszédaikkal, s mérjék fel, hogy kik azok,
akikhez probléma esetén fordulhatnak.
Bizalommal
kérhetnek
segítséget
a
környezetükben
dolgozó
hivatalos
személyektől, vagy polgárőröktől.
Környezetük tisztasága, rendje jelzés értékű
lehet a bűnözők számára. A rendezett porta
a gazda „vigyázó szemét” mutatja.
Esti órákban a megfelelő kivilágítás zavarja
a bűnelkövetőket , ezért javasoljuk a
mozgásérzékelő lámpák felszerelését.
Fordítsunk gondot a jószágállomány
védelmére, az ólak, istállók megfelelő
zárására.
Utazásaik
során
a
tömegközlekedési
eszközökön,
forgalmasabb
helyeken
fokozottan
vigyázzanak
értékeikre,
irataikra.
A porta védelmét nagymértékben segítik a
házőrző kutyák, akik
elriaszthatják a
nemkívánatos látogatókat. Tartásukkal
kapcsolatosan azonban tartsák be az helyi
önkormányzat szabályait.
Napjaink különleges veszélye, a kábítószer
sem kerüli el a kistelepülések világát. A
környezetében észlelt gyanús ültetvényekről,
az elhagyott tanyák körül rendszeresen
feltűnő gyanús idegenekről tájékoztassa a
körzeti megbízottat vagy polgárőröket.
Amennyiben
mégis
bűncselekmény
áldozataivá váltak, illetőleg bűneset jutott
tudomásukra, azonnal hívják a rendőrség
ingyenesen hívható 107 vagy 112 segélyhívó
számait.
Tisztelettel megköszönjük a helyi Polgárőr

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