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Délelőtti programok:
08:30 -09:30 Térzene Makói
Zeneiskola Fúvós
Zenekara
09:30-10:30 Ünnepélyes megnyitó
Ünnepi beszédet mond:
Horváth Lajos polgárm.
-Felújított főtér átadása
-Újszülöttek köszöntése
-60 és 50 éves házassági
évfordulósok köszöntése
Közreműködnek:
helyi óvodások, iskolások
Ifjúsági ének és tánc
együttes

Délutáni programok:

Királyhegyes Község
Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom
községünk minden
lakóját
2010. szeptember 25-én
(szombaton)
megrendezésre kerülő

10:30-10:45Felvonulás az
Emlékparkhoz
10:45- 11:30 Temető melletti

Emlékpark átadása

Kegyeleti emlékműsor
Egész napos programok:
szabadtéri sütés, főzés, büfé,
gyerekeknek légvár

Mágori Józsefné, Makó és térsége
országgyűlési képviselője Makón, a
HVB (Helyi Védelmi Bizottság)
augusztus 12-i ülésén Horváth
Lajost, községünk polgármesterét
előadónak kérte fel a makói Hagymafesztivál keretében, szeptember
11-én megrendezésre kerülő konferenciára. Fő témája, az utóbbi időkben egyre több gondot okozó térségi
belvízproblémák elemzése és megoldási javaslatai. A szélsőséges
jelenségek mind gyakoribb előfordulása miatt a környezetbiztonság
megőrzése stratégiai jelentőségű,
kiemelt feladattá lépett elő.

XV. FALUNAPRA
Horváth Lajos
polgármester

Hegyesi Lakodalmas
15:00-15:30 Vendégek fogadása

zenekarral

(művházban)
15:45-17:00 Lakodalmas menet

a násznagyokért
,(Felszab., József A.,
Jókai és Dózsa Gy. u.)

17:00-17:30 Lánykikérés (tréfás
jelenetekkel a Tájház
előtt)
18:00-18:30 Tréfás esketés
(szabadtéri színpad)
19:00-20:00 Újpár fogadása

Kállátósok bevonulása (művházban)
20:00-21:30 Vacsora
21:30-22:00 Pénzgyűjtés a
szakácsok megsegítésére
22:00 Tánc, mulatság
24:00 Menyasszony forgatás

A belvíz miatt tragikus a gazdák
helyzete Csongrád megyében is, ahol
néhány
mezőgazdasági
területen
félméteres víz áll, kormányzati
beavatkozás nélkül a gazdák e
térségekben tönkremehetnek. Terveik
szerint olyan projektet mutatnak itt be
meghívott
vendégüknek
Illés
Zoltánnak, a környezetvédelmi tárca
államtitkárának, amely egyszer és
mindenkorra megoldja Makó és a
környező
települések
belvizes
gondjait,
emellett
biztosítja
a
földterületek
öntözhetőségét
és
turisztikai előnyökkel is jár.

A szociális nyári gyermekétkeztetés címén igénybe vehető
állami támogatásra nyújtott be
kérelmet Királyhegyes Község
Önkormányzata. A nyári gyermekétkeztetés
elvi
keretösszege a pénzbeli támogatásra jogosult gyermekek
23%-a, 20 gyermek. Lehetőség volt többlet igény benyújtására,
így
településünkön 38 kiskorú részesült
44 napon keresztül napi
egyszeri meleg étkezésben.

Ülést tartott a makói Helyi Védelmi Bizottság (HVB) augusztus 12-én, hogy
tájékozódjon, a június 18-i vihar okozta károk, illetve a térségi
belvízproblémák megoldása jelen pillanatban hol tart. Mint arról már hírt
adtunk, a védelmi bizottság a vihar után felmérte a károkat, az állampolgári és
gazdálkodói igényeket (azaz a nem biztosított ingatlanokban esett, valamint az
agráriumban tapasztalt károkat), ezeket továbbította az illetékes minisztérium
felé. Horváth Lajos polgármester, akkor arra kérte a térség országgyűlési
képviselőjét, Mágori Józsefnét, hogy járjon közbe a kormánynál, minél
hamarabb érkezzen segítség községünkbe is. Királyhegyesen több mint 150
olyan ingatlan van, amely biztosítás nélkül szenvedett károkat a viharban.
Számos olyan gazdálkodót is kár ért, akinek nincs biztosítása és a központi
kárenyhítési alapnak sem tagja. A mostani ülésen a bizottság ígéretet kapott
arra, hogy a kormány segítséget nyújt az itt élőknek. Országgyűlési
képviselőnk a bizottsági ülés után elmondta, az októberben kifizetendő
földalapú támogatáshoz kiegészítést fog a térségi gazdálkodóknak adni a
kormány, és a kárt szenvedett ingatlantulajdonosok is segítséget kapnak majd.
Erről leghamarabb szeptemberben dönt a kabinet.

„ Merre lehet a sírod, nem tudjuk s
hogy gyilkoltál-e mielőtt
meggyilkoltak, elfakult reménnyel ezt
sem kérdezzük …
Új cserjét ültetünk a kertbe s rólad
nevezzük el, hogy ne tévelyegj tőlünk
oly messze idegenben elfeledten.
s minden ami él, kötözze emléked bús
szövedékét,
mindazt, ami voltál s ami még lehettél
volna, drága halott.” ( Kassák Lajos )
Nem igen van olyan királyhegyesi
család, aki ne találna hozzátartozót a
hősi halottaink emlék-tábláján.
Az első Világháborúban 124 királyhegyesi lakos vesztette életét a harctereken.
Jeltelen sírjaik leginkább, Olaszországban, Szerbiában lehetnek.
A II. Világháborúban elesett községi lakosok száma 30
fő. Sokukat Oroszországban, a hírhedt Don kanyarnál,
vagy éppen hazafelé menetelve ért a halál. Mily kegyetlen
sorsot szánt nekik az élet, s mily szerencsésnek tudhatjuk
magunkat, hogy nem éppen a’korban születtünk! De
feledni nem feledjük!
Királyhegyes Község Önkormányzata Emlékparkot hozott
létre a temető előtti téren, ahol új helyet kapott az 1939ben felállított hősi emlékmű is. Ünnepélyes felavatása
szeptember 25-én, a Falunapon 11,00 órai kezdettel lesz.
Katonai tiszteletadással, kegyeleti emlékműsorral, koszorúzással tisztelgünk elődeink hősi halála előtt.
Ünnepi megemlékezést mond Horváth Lajos polgármester,
Halmágyi Pál a makói Múzeum igazgatója.. Az
emlékműsorban közreműködők: Suhajda Zsolt, Váli
Zoltán, Kerekes Imre, Miklós Tamás, Váli Krisztina
Cecília, Németh Róbert, Mészáros Martin, a királyhegyesi
férfi Dalárda, Hegyesi Dalkör.Makói Fúvószenekar.
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Magyarországon, a négy évvel ezelőttinél egyharmaddal kevesebb, közel 17 ezer önkormányzati
képviselőt választunk az októberi helyhatósági választáson; a megyei közgyűlések pedig
feleakkorák lesznek, mint négy éve
.Az Országgyűlés júniusban fogadta el a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
új törvényt (Övjt.), amely szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi és a megyei
közgyűlés tagjainak számát annak alapján kell meghatározni, hogy az egyes településeken a választás évében,
január elsején hányan laknak. Az októberi önkormányzati választás előtt módosult a képviselők számára
vonatkozó szabály is, így a jegyzőknek július 16-ig kellett újra megállapítaniuk a képviselő-testületek,
közgyűlések létszámát. A 10 ezernél kevesebb lakosú településeken az egész település egy választókerületet
alkot, és itt úgynevezett egyéni listán osztják ki a mandátumokat. A választópolgárnak annyi szavazata van,
ahány fős a képviselőtestület; a képviselők száma 100 lakosig 2, 1.000 lakosig 4, 5.000 lakosig 6, 10 ezer lakosig
8.

Ennek értelmében Királyhegyes községben is kevesebb, az eddigi 7 fő helyett csak 4 fő képviselőt

A Magyar Köztársaság Elnöke a 204//2010. (VII. 16.) KE határozatával a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választásának napját
2010. október 3-ára (vasárnapra) tűzte ki.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést az ajánlószelvénnyel és a Választási
Tájékoztatót 2010. augusztus 16-19. között kapták meg.
A választópolgár csak egy önkormányzati képviselőt és egy polgármester jelöltet, ajánlhat.
SZAVAZÁS
Szavazni október 3-án 06 órától 19 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti
szavazókörben lehet. A szavazókör száma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló
bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás
napját megelőzően a választási iroda vezetőjétől, a választás napján a szavazatszámláló bizottságtól.
További tájékoztatást a választási bizottság döntéseiről, a jelöltek névsoráról községünk honlapján találhatnak.
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
- lakcímigazolványt ÉS
- személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Királyhegyes község önkormányzata az „Út a
munkához” program keretében 2009. tavasza óta
munkalehetőséget biztosít az aktív korú,
jövedelemmel nem rendelkező munkanélküliek
számára. Az elmúlt hónapok tapasztalati nagyon
kedvezőek: a segélyezettek közmegelégedésre
érdemi, hasznos munkát végeztek.

Jelenleg az aktív korúak ellátására jogosultak
száma: 38 fő, ebből 14 fő egészségi állapota,
vagy kora miatt nem foglalkoztatható. Az önkormányzat szándékai szerint 2010. szeptemberétől
24 fő részére szervez foglalkoztatást parkgondozó,
takarító,
közterület
karbantartó
munkakörben napi 6 órás munkaidővel.
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A 2010/2011 – es tanév kezdéséhez a
helyi alsó tagozatos tagintézményünkben
is a személyi, és a tárgyi feltételek
adottak. Oktató - nevelő munkánkat
ezután is igyekszünk legjobb tudásunk
szerint végezni tanulóink érdekében.
Kis létszámunk miatt már harmadik éve
a négy évfolyam egy osztályként, (1-4.)
tantárgycsoportos bontással működik, (12.o. és 3-4.o.) ahol a készségtantárgyak
oktatása együtt történik. Nem egyszerű
így a követelményeket teljesíteni, de úgy
gondoljuk, nem lehetetlen. Következetes,
kitartó munkával sikerült elérnünk, hogy
a
tőlünk
elkerülő tanulóink
a
visszajelzések szerint megállják a
helyüket az 5. osztálytól.
Programjainkat úgy alakítjuk, hogy összhangban legyen a
Makói Általános Iskola többi tagintézményének
programjával. Természetesen helyi programokat is
igyekszünk szervezni: kirándulásokat, tanulmányi
versenyeket Ehhez kívánunk tanulóinknak, szüleiknek és
saját magunknak is tartalmas jól eltöltött tanévet.

A tanév rendje:
A szorgalmi idő első tanítási napja 2010. szeptember 1.
(szerda), és utolsó tanítási napja 2011. június 15. (szerda).
A tanítási napok száma: 183
E tanévben tovább fejlesztjük a kompetenciai alapú
oktatás és nevelés alapjait. Kompetencia alapú oktatáson a
képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes
tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé
teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák
szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet
nyerjen a gyerekek számára. Országos kompetencia
mérés az anyanyelvi és matematikai alapkészségek
fejlődéséről (negyedik osztály) 2011. május 25-én.
Iskolánk pedagógusai e tanévtől az angol nyelvoktatás
megerősítését, mindennapi alkalmazását tűzte ki célul
minden év-folyamon. Reméljük ezzel is hozzájárulunk
tanulóink idegen nyelvi ismereteinek elmélyítéséhez,

kezdődik a szorgalmi idő a sok játékos
foglalkozás mellett. A 2010/11 –es
tanévben az óvodások létszáma 29 fő
lesz, melyből 19 kiscsoportos, 5 középső
csoportos, és 5 nagy csoportos.
Az idén is lehetőség nyílik gyógytestnevelésre, logopédiai foglalkozásra járni az
arra rászoruló kisgyermekeknek. A
foglalkozások hetente egy alkalommal
lesznek. Ebben a tanévben is terjesszük a
Mini Manó és a Tappancs óvodai
gyermek-újságok. Továbbra is részt
veszünk a makói színházi előadásokon.
Az óvodai környezet az önkormányzati
tervek szerint a tanév folyamán tovább
bővül és szépül, ami előreláthatólag a
2011-es év elején fog megvalósulni.

Kedves Gyerekek! A helyi iskolában
szeptember 01-én 7:30 órára várunk
Benneteket. Hozzátok magatokkal a
teljes iskolai felszereléseteket! Ünneplő
ruhába gyertek, mert délelőtt Makóra
utazunk a 9:00 órakor kezdődő iskolai
nagy tanévnyitóra!
Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető

Minden kis óvodást nagy szeretettel várunk szeptember 1-jén a mi
szép kis óvodánkba!
Katika néni, Gittike néni és Erzsike daduska

Stranszky Jánosné tagint. vezető
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2010. július 5-i, hétfői ülésén az Országgyűlés elfogadta a közoktatásról
szóló törvény módosítását, amely szeptembertől visszaállítja a buktatás
lehetőségét az általános iskola második osztályának végétől. Újra lehetővé teszi az osztályozással történő értékelést alsó tagozaton, valamint
az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak változtatásairól is döntött.
A módosítás szerint az első évfolyamon félévkor és év végén,
a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell
kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően
teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam
év végén és a további évfolyamokon a tanulók értékelése
osztályzással történik, de az iskola pedagógiai programja
előírhatja a szöveges értékelést is. A módosítás indokolásában
az áll, hogy a törvény, amely az 1-4. osztályos tanulók
esetében a pedagógust kizárólagos szöveges értékelésre
kötelezte, idegen az általános hazai pedagógiai gyakorlattól,
és nem ad választ a tanulók és szülők kérdésére, amely szerint
tudni szeretnék, hogy a gyermek eredményei hogyan
viszonyulnak az elvárthoz, illetve a többiekéhez. A módosult
közoktatási törvény 2010. szeptember 1-jétől azt is lehetővé
teszi, hogy a második év végén a nevelőtestület - ha
szükségesnek ítéli - évfolyamismétlésre utasítsa a diákot. (Az
új törvény tehát eltörli azt a jogszabályt, amelynek értelmében
az alsó tagozatos diákokat csak szülői beleegyezéssel lehetett
megbuktatni.)

Az évismétlés lehetőségének visszaállításával kapcsolatban a
törvénymódosítás úgy fogalmaz: az 1-4. osztályos tanulók
értékelésekor az elégtelen minősítés, azaz az évfolyamismétlés
megszüntetése kétségbe vonta a pedagógus szakmai hitelét,
nehezítette az iskolai munkát, valamint a lemaradó tanuló valós
integrációját
a
megfelelő
iskolai
szintre,
továbbá
következmények nélkül hagyta a kötelességmulasztást.
Ezen az ülésen szavazott az Országgyűlés az érettségi vizsga és
a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak
módosításáról is. Ennek értelmében a Kormány rendeletben
határozza majd meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő
felvételhez egyes alapszakok esetében az érettségi vizsga mely
vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát
teljesíteni. A rendelkezéseket első alkalommal a 2013
szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre történő
jelentkezések során kell alkalmazni.

Az augusztus 30-án hatályba lépő törvény
alapvető céljaként az előterjesztők azt jelölték meg, hogy az állam egyértelmű üzenetet
fogalmazzon meg arról, hogy az iskolakerülés, az indokolatlan hiányzás tűrhetetlen
magatartást jelent és a családi pótlék tekintetében is következményeket von maga után.
A törvény két részre bontja a családi pótlékot
A nevelési ellátásra és az iskoláztatási támogatásra
bontja a törvény a családi pótlékot. Ha a tanköteles
gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai
foglalkozásairól 10 órát igazolatlanul mulaszt, akkor a
közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a
gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként
eljárva felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a
várható következményekre.

iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről, védelembe nem
vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendeléséről, az
eseti gondnok kirendeléséről és ezzel egyidejűleg az
iskoláztatási támogatás összegének a települési
önkormányzat részére a kincstárban megnyitott
családtámogatási folyószámlára történő utalásáról.
A kormány a törvény alapján felhatalmazást kap, hogy a
családtámogatási folyószámlán rendelkezésre álló összeg
felhasználását rendeletben szabályozza. Az elfogadott
jogszabály rögzíti a családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásának lehetőségét, ez legfeljebb hat hónapra,
a döntést követő második hónap első napjával kezdődően
rendelhető el. A családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtása a feltételek fennállása esetén ismételten
elrendelhető.

Az ötvenedik óra után a jegyző elrendeli a
védelembe vételt

Az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik
kötelező tanórai foglalkozás után - amennyiben a
védelembe vétel még nem áll fenn - a jegyző elrendeli a
gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű
iskoláztatási támogatás felfüggesztését. A települési
önkormányzat jegyzője egy határozatban dönt az
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Az Országos Polgárőr Szövetség a Heves Megyei
Polgárőr Szövetséggel közösen 2010. július 3-án,
szombaton, Poroszló községben, a Tisza tó
partján rendezte meg az egyik nagy, éves
főrendezvényét,
az
ország
polgárőreinek
seregszemléjét, az ORSZÁGOS POLGÁRŐR
NAPOT. A rendezvény egyik ünnepélyes programja volt a kitüntetések, elismerések átadása,
ahol Csikota Antalt, a királyhegyesi Polgárőr
Szövetség elnökét is a Polgárőr mozgalomban
végzett tevékenységének elismeréseként a
„Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatával
tüntették. Gratulálunk, és további sikeres munkát,
jó egészséget kívánunk neki!

A
királyhegyesi
Nyugdíjas
Egyesület 5 fővel képviseltette
magát a Május 29.-én Bordányban
megrendezésre
kerülő
megyei Kulturális Fesztiválon.
A kb. 300 fős Rendezvényt a
község Faluházában tartották
meg.
Július 24.-én 8 fős királyhegyesi
nyugdíjas delegáció látogatott el
Pálmonostorra, ahol a külterületi Kiss – tanyán töltöttek el
egy kellemes napot. Igazi pusztai
táj fogadta a küldöttséget a
vendéglátók pedig frissen sült
lángossal
kupica
pálinkával
kínálták az egyesület tagjait.

A mintegy 240 fős Baráti kulturális
találkozót tanyai lovasbemutatóval színesítették a rendezők. Remek kikapcsolódási és szórakozási lehetőség volt ez
minden részt vevő számára.
Sok kedves emlékkel tértünk haza mi is.

Dalkörünk meghívást kapott a Földeáki
Citerazenekar és Pávakörtől - vezetőjük: Vass István – a 2010. augusztus
28-án (szombaton ) 15:00 órai kezdettel
megrendezésre kerülő térségi Népzenei
Találkozóra. Együttesünk, Váli Jánosné
dalkörvezetőnk által összeállított Tiszai dal
csokorral .készül a fellépésre (Tiszán innen
Dunán túl… Tisza partján mandulafa virágzik …, Zavaros a Tisza vize nem tiszta…..Tisza partján mandulafa tövében …,
Fodrozik a Tisza vize, ha a szél nem fújja,
Túl a Tiszán faragnak az ácsok … és a
végén: Tíz pár csókot egy végből, egy
végből..) Zenei közreműködő: Váli Zoltán
. Köszönet az együttes utaztatásában
résztvevőknek és minden fellépőnek!

Augusztus 13. Ambrózfalva –
Kistérségi Nyugdíjas Találkozót
tartott amin 7 fővel a Nyugdíjas
Egyesületünk is részt vett. A sza
badtéri rendezvény különlegessége volt, hogy a vendégeket
Szilváskertben, szellős sátrakban
fogadták, ami megadta a Találkozó kellemes hangulatát.
Augusztus 21.-én a makói Belvárosi Nyugdíjas klub 35 éves
jubileumát ünnepelte, ahova
egyesületünk küldöttsége is meghívást kapott. Az évfordulón tartott összejövetelre az érkezőket
kellemes környezet, baráti hangulat, enni- és innivaló fogadta.
Tamasi Antal az Egyesület vezetője

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, valamint
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:
06.20/9-183-800
06-62/260-080
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Csányi Tibor István
született: 2010. május 12.
Szülei: Varga Ramona – Csányi Tibor

Fónád Dominik
született: 2010. május 16.
Szülei: Jani Bernadett – Fónád Péter
István

Szalma Csenge Kira
született: 2010. február 13..
Szülei: Jani Lilla – Szalma Krisztián

Vancsó Kinga
Született: 2010. augusztus 11.
Szülei: Olasz Piroska – Vancsó András

Fürj Ármin Maximilien
Született: 2010. május 25 .
Szülei: Fürj Mónika – Máriás Tivadar

Lakatos Vanessza Leila
Született: 2010. február 03.
Szülei: Kozma Brigitta – Lakatos István
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2010. SZEPTEMBER 01-TŐL
E-NAPTÓL KEZDVE A MAKÓI ISKOLÁKBA
JÁRÓ TANULÓK NEM ISKOLABUSSZAL,
HANEM A MENETRENDSZERINTI JÁRATTAL
UTAZNAK! A felső tagozatos tanulók bérletüket az
első tanítási napon kapják meg iskolájukban.
INDULÓ JÁRATOK

Vasár
Hétközn. Szom. Ünn.
5:05
5:05 -----6:02
-----Rákos f.elé -----7:05
7:05
7:05
8:15
8:25 ----11:35 11:35 ----13:00 13:07 13:07
14:00 isk ------- ------15:55 15:55 15:55
19:30
17:05 17:05 Rákos
20:55

-------

Vas.
Hétk Szom. Ün.
7:20
7:30 ------10:30 10:30 ------12:00 12:00 12:00
13:35i
------ -----14:30 14:30 15:00
16:20 16:20 ------19:05 19:05 19:05
22:30

Hétk Szom.
7:45
7:55
10:55 10:55
12:25 12:25
14:55 15:25
16:45 16:45
19:30 19:30
22:55
------

Vas.
Ünn.
---------12:25
15:25
-----19:30
------

------

15,00 órára
várjuk
vendégeinket a helyi
Művelődési
Házba!

-------

Vas.
Hétk Szom. Ün.
4:30
4:30 ----5:35
--------6:30
6:30
6:30
15:00
------ ------

-------

A részletes
programot
lásd az első
oldalon!

(esőnap esetén is)
Vas.
Hétk Szom. Ün.
6:02 ---------7:45
7:55
-----10:55 10:55 -----12:25 12:25 12:25
14:55 14:55 -----19:30 19:30 19:30
22:55
------ -------

Vas.
Hétk Szom. Ün.
5:00
5:00 ----6:58
6:58
6:58
11:02 11.02
Rákos Rákos ------12:32 13:00 13:00
Rákos
15:48 15:48 15:48
16:58 16:58 ------

Hétk Szom.
4:50
4:50
5:55
----6:45
6:45
8:05
8:15
11:15 11:15
12:50
-----15:35
-----20:45
------

Vas.
Ün.
----------6:45
-----------------------------

részvételi díj felnőtteknek: 1500 Ft
gyerekeknek, szereplőknek: 750 Ft
(tartalmazza a vacsora árát és belépőt)
A lakodalmas menetben a részvétel ingyenes.
Belépőjegy vásárolható szeptember 19-ig
a művelődési házban vagy Daróczi Gábornénál,
Gera Mihálynénál, Horváth Lajosnénál, Stranszky
Jánosnénál
Fővédnök: Horváth Lajos polgármester

Vas.
Hétk Szom. Ün.
7:52
8:02 ------11:02 11:02 -----12:32
------ ------8:05
------ ------15:02
------ ------19:37 19:37 19.37
23:00

------

Lakodalmi tortát vagy, hagyományos népi
lakodalmas süteményeket (béles, piskóta, sós
sütemény) mindenki hozzon magával!

Vőfély: Molnár Zsolt Ákos ceremónia
mester
Zene:Kistérségi Hangulat Zenekar

------

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