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„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar
Köztársaság támogatásával.”

Befejeződött községünk főterét megújító projectünk, amit az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a falu-megújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatásból valósított meg Királyhegyes
Község Önkormányzata. A támogatás összege a fejlesztési kiadások
nettó összegével azonos, így a
megvalósult teljes beruházás összege
14.182.919 Ft volt, amellyel az
önkormányzati hivatal teljes egészében elszámolt a MVH – felé. A
fejlesztési
elképzelések
szerint
megújult Királyhegyes főtere, benne
a park, az iskola és a templom,
valamint a Polgármesteri Hivatal
környéke. A töredezett, balesetveszélyes járdákat térkővel, szegéllyel
ellátott járdák váltották fel mintegy
320 m2 területen.
A temető előtti Emlékpark térburkolata is elkészült, és a mellette
kialakításra kerülő parkoló építése is
bekezdődött. Az elmúlt hónapokban
a parkok dísznövényei is kiültetésre
kerültek amik üde színfoltjai lettek
tágas főterünknek.
Kérjük a tisztelt Lakosságot,
hogy valamennyien tekintsék
saját és közös érdeknek településünk köztereinek megóvását,
szépítését, hiszen az itt élő
emberek mindig is törekedtek az
igényes, tiszta környezet kialakítására. Neveljük gyermekeinket is ennek megbecsülésére,
igényére!
Horváth Lajos
polgármester

A nyár folyamán több száz virágos növény kiültetésére került sor
parkjainkba, valamint a kihelyezett virágtartókba.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. június 2. napján tartott ülésének napirendi pontjai:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző
ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta a falugazdász tevékenységéről szóló
tájékoztatót. Határozatában megköszönte Nagy Csaba
falugazdásznak a településünkön végzett színvonalas
és lelkiismeretes munkáját.
- Ezen az ülésén elfogadta a testület a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló tájékoztatót is.
- Részletes tájékoztató hangzott el a testület ülésén a
belvízhelyzet alakulásáról, a belvíz elleni intézkedésekről és a megtett intézkedésekről. A testület
köszönetét fejezte ki az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak és a TiszaMarosszögi Vízgazdálkodási Társulatnak a belvízvédekezés során Királyhegyes település lakosságának
nyújtott gyors, szakszerű segítségét, valamint a védekezés során mutatott példaértékű együttműködését.

2011. június 30. napján tartott ülésének napirendi
pontjai:- - Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az
előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta a Képviselő-testület a tagintézményként
működő Királyhegyesi Általános Iskola tevékenységéről,
a napközi otthonos Óvoda és a Közösségi Színtér
tevékenységéről szóló beszámolókat.
- Elfogadta a testület az önkormányzat gyermek- és
ifjúság-védelmi tevékenységéről szóló tájékoztatót is.
- Elfogadta ezen kívül a Képviselő-testület a 2010.-2014.
időszakra vonatkozó gazdasági programját.
- Módosította a testület a helyiségek bérletére vonatkozó
korábbi határozatát, így a Művelődési Ház nagytermének
bérlése esetén az előtér is használható és az előtérre nem
kell külön bérleti díjat fizetni.
- Határozott a testület arról is, hogy tárgyalásokat kell
folytatni a Csongrád megyei Településtisztasági Kft-be
történő belépésről.
- A testület eladásra jelölte a Királyhegyes külterület
0137/28 hrsz. és a Királyhegyes belterület 444. hrsz.
alatti ingatlanokat.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetősége volt önkormányzatunknak a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezésére. 2011. évben pályázati rendszere
került bevezetésre, mely lehetőséget biztosított arra, hogy a forrásokat a települések helyzetének, teljesítőképességének és vállalásainak figyelembevételével ossza
el a nemzeti erőforrás miniszter. A rosszabb szociális helyzetben lévő települések
nagyobb arányú támogatását szolgálja a leghátrányosabb és hátrányos helyzetű települések megkülönböztetése. Királyhegyes község a leghátrányosabb helyzetű települések közé tartozik, mivel társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
is elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak is minősül. A
fentiek figyelembe vételével 48 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek
részesült kilenc héten – 45 napon – keresztül ingyenes meleg ebédben 2011. június 20-tól.

A közfoglalkoztatás rendszere 2011. január 1-től átalakult. Az eddigi közfoglalkoztatási rendszert az „Út a
munkához” programot az új Közfoglalkoztatási Program váltotta fel, melynek keretében a települési
önkormányzatok mellett, az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek, egyházi és civil szervezetek,
valamint kis- és középvállalkozók is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból. A
támogatások pályázat útján nyújthatók, melyet az illetékes munkaügyi központok bírálnak el.
Önkormányzatunk sikeresen pályázott, így lehetőségünk nyílik arra, hogy két időszakban – augusztus 1-től
szeptember 30-ig, majd október 1-től november 30-ig – 8-8 fő kerüljön foglalkoztatásra napi 4 órás
munkaidőben. A munkabér és járulékok 95%-át nyertük meg támogatásként, 1.407.554.-Ft-ot. Ezen felül
61.890.-Ft összeget kaptunk eszközvásárlásra, melyen gereblyét, lapátot, seprűt, lapátot vásárolhatunk.
Az új foglalkoztatási rendszer lehetőségével élve 2011. február 10. napjától az Országos Közfoglalkoztatási
Program keretein belül a TISZA-MAROSSZÖGI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT pályázatot nyújtott be és
velünk közösen, így 8 fő került foglalkoztatásra Királyhegyesen napi 8 órás munkaidőben 6 hónap időtartamban,
amely meghosszabbításra került október 31-ig.
Benákné Bárdi Ilona körjegyző
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Az idei évben Európa több országában
tartanak népszámlálást. Magyarországon erre
2011. október 1.-31. között kerül sor. A
népszámlálás a közigazgatás, a társadalmi
folyamatok iránt érdeklődő, azokat kutató és
elemző intézményeknek, szervezeteknek, szakembereknek friss, aktuális adatokat biztosít.
Az adatok az ország, a régiók, a megyék, a települések társadalmának és a népesség lakáshelyzetének
részletes elemzését teszik lehetővé.
Magyarországon az idén lehet először a személyi adatokra kérdező egységekre. A lakásokra
interneten adatot szolgáltatni a 2011. október vonatkozóan válaszolni kell egyebek mellett a lakcím
1-jén kezdődő népszámlálás során, de 40 ezer esetleges pontosítására, az épülettípusra, az építés évére, a
lakás falazatának anyagára, a lakástulajdonlás formájára, a
kérdezőbiztos is járja majd az országot.
Az internetes kapu október 1-je és 16-a között áll lakás területére és a helyiségek számára vonatkozó kérmajd nyitva; akik ez idő alatt nem élnek ezzel a désekre, valamint meg kell jelölni a fűtés módját, enerlehetőséggel, azokhoz az azt követő hetekben giaforrását, a szennyvízelvezetés módját, illetve például azt
látogatnak el a kérdezőbiztosok.
is, hogy van-e meleg víz a lakhelyen. A személyi kérdőíven
Október 17-től a számlálóbiztosok azokhoz a születési hely és időpont megjelölésén kívül ki kell tölteni
mennek el személyesen, akik nem töltötték ki az azt is, hogy élt-e életvitelszerűen Magyarországon kívül a
adatlapokat interneten. A papíralapú adat- válaszadó, van-e házastársa, illetve élettársa, milyen
szolgáltatás kétféle lesz, egyrészt lehet majd iskolázottsággal rendelkezik, ha esetleg több diplomája van,
kikérdezéses módon nyilatkozni, illetve lesz azokat mikor szerezte, és milyen nyelven beszél.
lehetőség az önkitöltésre is.
Munkahelyével kapcsolatban pontosan le kell írni, milyen
Az összeírás minden olyan emberre vonatkozik, jellegű munkát végez, mi a foglalkozása, és ha történetesen
aki életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik, munkanélküli, keres-e munkát. Meg kell határoznia azt is,
s az egy évnél nem régebben külföldön lévő milyen közlekedési eszközzel jár munkába, és mennyi idő
magyar állampolgárokra is. Ebbe a körbe azon- alatt ér oda a lakhelyéről.
ban az elmúlt hónapokban indult honosítás során A személyi kérdőív egy részén olyan kérdések szerepelnek,
állampolgárságot szerző emberek nem tartoznak amelyekre fakultatív a válaszadás. Ilyenek a nemzetiségi
bele, így őket nem érinti a népszámlálás. A hovatartozásra, anyanyelvre, baráti közösségben használt
kérdőívek kitöltése - a szenzitív adatok nyelvre és vallási felekezetre vonatkozó kérdések. Ezenkivételével - kötelező, aki nem engedi be a kívül arra sem kötelező válaszolni, hogy mely tartós betegségben vagy fogyatékosságban szenved az állampolgár, és
kérdezőbiztost, az szabálysértést követ el.
A kérdőívek, hasonlóan a tíz évvel ezelőttihez, hogy ennek esetleges megléte akadályozza-e őt valamilyen
alapvetően két részre oszlanak: a lakásokra és
tevékenységben.
Településünkön 3 körzet került
kialakításra: Királyhegyesen 2,
Csikóspusztán 1.
A számlálóbiztosok a körjegyzőségi hivatal munkatársai lesznek, akiket jól ismernek a helybeliek: Fónádné Varga Gizella,
Beke Józsefné és Tamasi Éva. A
számlálóbiztosok
felügyeletét
Marjainé Ménesi Éva fogja ellátni.
A számlálóbiztosok szeptember
utolsó napjaiban személyesen
juttatják el mindenkihez borítékban a kérdőíveket, a népszámlálásról szóló tájékoztatót és
szóban is elmondják a kérdőívek
kitöltésével kapcsolatos tudnivalókat. A borítékon fel lesz tüntet-

ve a számlálóbiztos neve és
elérhetősége, így ha bármilyen
kérdés merül fel, bizalommal
fordulhatnak hozzájuk segítségért.
Az internetes válaszadásra
vagy a kérdőívek önkitöltésére
kizárólag október 1-16. napja
közötti időszakban lesz lehetőség. Utána már csak a számlálóbiztos töltheti ki a kérdőíveket.
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Kérem, hogy a kapott kérdőíveket szíveskedjenek megőrizni, mert amennyiben a számlálóbiztos fogja kitölteni, vissza
kell adni számára. A biztosok
őket az otthonukba keresik
majd fel, és helyben kerül sor a
kérdőívek kitöltésére.
Munkatársaim nevében kérem
Királyhegyes lakosságát, működjenek együtt a népszámlálás során, hogy a feladatot időben és
pontosan el tudjuk végezni.
Benákné Bárdi Ilona
Körjegyző
Népszámlálási felelős

Kedves Gyerekek, ismét elkezdődik egy tanév, lehet előkészíteni iskolatáskáitokat, tanszereiteket! Reméljük, az izgalommal teli várakozást és
készülődést, az iskolával való örömteli találkozás követi. Persze ez rajtatok is
múlik.
A tanév rendje:
A 2011/2012-es tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint a szeptember 1-jén
kezdődő és június 15-ig tartó tanév 183 tanítási napból áll. Az őszi szünet november
02-től november 5-ig, a téli szünet december 22-től január 2-ig, Az első félév szorgalmi időszakának vége 2012. január 13-án lesz, ezen a napon zárják le a tanulók első
félévi jegyeit, a bizonyítványokat pedig legkésőbb január 20-án osztják ki. a tavaszi
szünet április 5-től 9-ig, míg a jövő nyári szünet június 16-tól augusztus 31-ig tart.
A helyi alsó tagozatos iskolánkban a 2011/2012 – es tanévet is Kedves Szülők!
szépen megújult külsővel, ápolt tantermekkel, szakképzett Kívánjuk, hogy gyermekük boldog, feledpedagógusokkal indítjuk. Kis létszámunk miatt már harmadik hetetlen iskolás éveket éljenek meg, és kísérje
éve a négy évfolyam egy osztályként, (1-4.) tantárgycsoportos őket egész évben az önökkel való közös
bontással működik, (1-2. o. és 3-4.o.) ahol a készségtantárgyak együttműködés, a gondoskodó és megértő
oktatása együtt történik. Nem egyszerű így a követelményeket szeretet.
teljesíteni, de úgy gondoljuk, nem lehetetlen.
Kádárné Kovács Edit tagintézmény vezető
Madár Anita tanító
E tanévben, tovább fejlesztjük a kompetenciai alapú oktatás és
Englerné Búvár Terézia tanító
nevelés alapjait. Kompetencia alapú oktatáson a képességek,
készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba
helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön
fejlesztett képesség területek szervesüljenek, és alkalmazásuk
életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ilyen
például a logikus gondolkodásra nevelés, a szövegértés,
lényegkiemelés, a figyelem, koncentráció képesség, emlékezet
fejlesztése. Országos kompetencia mérés az anyanyelvi és
matematikai alapkészségek fejlődéséről (negyedik osztály)
2012. május 30-án.
Programjainkat úgy alakítjuk, hogy összhangban legyen a
Makói Általános Iskola többi tagintézményének programjával.
Természe-tesen helyi programokat is igyekszünk szervezni:
Kedves helyi iskolába járó
kirándulásokat, tanulmányi versenyeket

Iskolánk pedagógusai, ez évben több nyílt napot is
szerveznek elsősorban az itt tanuló és az óvodáskorú
gyermekek szüleinek. Mindez lehetőséget biztosít arra,
hogy jobban megismerjék a helyi iskolában folyó oktatónevelő munkát, módszereket. Betekintést nyerjenek a
mindennapi életbe, teendőkbe. Ezzel biztosabb és hitelesebb képet kapnak az oktatás színvonaláról, a tanítók személyiségéről, hogy majd az iskolaválasztásnál megfelelően
tudjanak mérlegelni.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak az október 26-án
megrendezésre kerülő nyílt tanítási napra, amikor is
bárki megtekinthet egy-egy tanítási órát, foglalkozást a
helyi általános iskolában.
Az éves munkaterv szerint februárban, márciusban további
hasonló rendezvényekre kerül sor, de nem zárkóznak el az
előzetes bejelentkezés utáni, egyedi óralátogatások elöl sem.
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gyerekek!
Augusztus 31-én, (szerdán)
15:40 órakor várunk Benneteket
az iskola előtt, ünneplő ruhában,
mert Makóra, a központi
tanévnyitó ünnepségre utazunk a
helyközi járattal.
Visszaérkezés: 19:25 órakor.
(Diákigazolványt – ha van - hozzatok
magatokkal! Szülők is jöhetnek.)

Első tanítási nap:
szeptember 01. (csütörtök)
Gyülekező 7:30 óra az iskola
udvarában.
Hozzátok magatokkal a teljes
iskolai felszereléseteket!
Tankönyvosztás az első tanítási nap lesz az
iskolában.

Az idei tanévben a Makói Általános Iskolában, így a helyi iskolában is bevezetésre kerül az e-napló. A
www.mozanaplo.hu nevű program és honlap segítségével minden szülő nyomon követheti gyermeke
tanulmányi előmenetelét. Az elektronikus napló egyben az ellenőrző funkcióját is ellátja oly módon, hogy
az aktuális jegyeket a szülő rögtön láthatja.

A szülő folyamatosan értesülhet a gyermeke
hiányzásáról is. A program ugyanis számon tartja
az igazolt és igazolatlan órákat, az igazolt és
igazolatlan késéseket, és 45 perc után
automatikusan órára váltja át azokat. Jelzi azt is,
melyik mulasztásról nem vitt még a gyermek
igazolást Összesíti továbbá, hogy mely
szakórákról volt távol a diák. Ezt azért is fontos
nyomon követni, mert ha valamely szaktárgy
esetében az adott tanuló hiányzása eléri az éves
óraszám 30 százalékát, komoly retorziókkal
számolhat

A digitális naplót bevezető iskolákban minden egyes szülő kap
egy felhasználónevet és egy jelszót - ezt természetesen meg
lehet változtatni -, amellyel beléphet a rendszerbe, és
folyamatosan figyelemmel
kísérheti a
gyermekéről
nyilvántartott adatokat. Nem sokkal tud meg többet, mintha a
csemetéje ellenőrző könyvét lapozgatná, és naponta
megkérdezné tőle, hogy mi történt az iskolában. Ez persze csak
abban az esetben igaz, ha az ellenőrzőbe minden bekerül,
aminek benne kell lennie. Tehát: a jó és a rossz jegyek, az
órarend, a tanárok névsora, a pedagógusok szülőknek szóló
üzenetei.
Az e-napló funkciója, hogy naprakész információkat
tartalmazzon. A pedagógusoktól rendszeres adminisztrálást
igényel, hiszen szabott határideje van az osztályzatok, tanórák,
hiányzások stb. dokumentálásának. A hagyományos naplóknál
ez a szigorú szabályozás nem volt általános. A rendszer
alapbeállítása 14 munkanap. Ezen túl visszamenőleg nem lehet
adatokat rögzíteni. Belépve a rendszerbe azonnal értesülhetünk
az aktuális állapotról.
Az e-napló rendszerébe belépve, nem csupán az
informálódásra nyílik lehetősége a szülőnek, hanem ő is
küldhet elektronikus levelet az iskola bármely pedagógusának.
Ezen kívül kérhet a mobiljára SMS jelzést, ha gyermeke
naplóoldalára új bejegyzés érkezik.
Az e-napló semmiképpen nem pótolhatja sem a szülő-gyermek,
sem a pedagógus-gyermek, sem a szülő-pedagógus között
személyes kapcsolatot, nem helyettesíti a kölcsönös bizalmon
alapuló kommunikációt.

Kedves Gyermekek, kedves Szülők !
Még néhány nap, és véget ér az óvodai szünet, megkezdődnek a „dolgos hétköznapok”. Mindenki újult erővel
várhatja a szeptember 1.-ei tanévkezdést. Az elballagott 4
nagycsoportos kisgyermek helyébe ebben a tanévben 8-an
lépnek,12 kiscsoportos kispajtás várja már, hogy középsős
legyen. Nagyon örülünk annak, hogy a kicsik száma ebben a
tanévben 14 fő lesz.
Kedves Szülők! Kérem Önöket, éljenek a szülős beszoktatás
lehetőségével, pici gyermekeikkel töltsenek néhány órát,
néhány napot – igény szerint az óvodában, ezzel is
megkönnyítve az új környezetbe való beilleszkedésüket.
Úgy gondolom, hogy ebben a korszerűen felújított, minden
igényt kielégítő óvodában öröm óvodásnak lenni. Minden
igyekezetünkkel azon leszünk, hogy kisgyermekeik szerető,
családias légkörben töltsék mindennapjaikat, számukra az
óvodai élet minden perce örömöt jelentsen.
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Tehát szeptember 1.-én találkozunk!
Legyen mindannyiunk számára mottó ez a kínai
bölcs mondás:
„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot,
Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát,
Ha terved egy életre szól embert nevelj!”
Stranszky Jánosné tagint. vezető

A tavaszvégi és nyári időszak nem a „legeseménydúsabb” része évi tevékenységünknek – bizonyítják ezt a heti főfoglalkozások csökkenő résztvevői
is. Ennek ellenére a következő helyi rendezvényeinket
tartottuk az elmúlt hónapokban:
Május 12-én megrendeztük az anyák napi ünnepségünket, Kerekes Imre bátyánk két nagyon szép verssel
köszöntötte a jelenlévő édesanyákat, nagymamákat. Ezt
követően az óvodások tartalmas, kedves műsora tette
emlékezetessé az ünnepséget és végül a jelenlévő
férfitagjaink egy kis itókával, édességgel vendégelték az
ünnepelteket – ahol tagjaink közül 18 volt fő volt jelen.
Június közepén Mózes János rendőr-százados úr
tartott részünkre filmvetítéses előadást arról, hogy az
idős emberek – akik közül sajnos sok az egyedül élő –
hogyan tudják megvédeni lakóházukat, értékeiket az
illetéktelen személyektől. Tanácsokkal látott el minket,
hogy esetleges krízishelyzetben hogyan kell viselkedni.
Június végén 9 fő szövetkezeti nyugdíjas tagunk,
közösen a makói nyugdíjasokkal határszemlén vett
részt.

Szövetkezet két tábláját, elsősorban a 40 hektáros
csemegekukoricát és a saját vállalkozásában a
legkorszerűbb technika felhasználásával termesztett
többfajta vöröshagyma, fokhagyma tábláit, egyéb
növényeit. Láthattuk, hogy nagyon szép termés
ígérkezik, majd a határszemle egy pazarul tálalt
ebéddel zárult – köszönet érte Vizi Istvánnak.
Két nyugdíjas találkozón vettünk részt: a Makói
Vertán-telepi, illetve a Csanádalberti nyugdíjas
klub vendégeiként – mindkét helyen nagyon jól
éreztük magunkat.
Június 25-én a Pálmonostori Kistanyán 5 fővel
vettünk részt egy találkozón – igazi pusztai
hangulat, pazar vendéglátás, lovasbemutató,
kultúrműsor színesítette a találkozót.

Ami az előttünk álló programokat, tennivalókat illeti:
· augusztus 26-án 16 fővel a Mórahalmi
Fürdőbe szervezünk egész napos
kirándulást.
· Szeptember végére egy helyi kistérségi
nyugdíjas találkozót kíván szervezni
vezetőségünk, ahová meghívjuk a
környező települések nyugdíjas klubjait,
a helyi önkormányzat vezetőit és az
egyesületünknek anyagi támogatást
nyújtó gazdasági szervezetek vezetőit,
helyi vállalkozókat.
Tamasi Antal
a királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület elnöke

Vizi István, mint vállalkozó mutatta be az Agro-Maros

·

Községünkben 20 éve tevékenykedik Polgárőr Szervezet. Fő tevékenységi körük:
· Járőrözés.
Elsősorban
bűnmegelőzési
jelentősége van. Helyi polgárőreink hetente
két nap tartanak járőrszolgálatot.
· Figyelő szolgálat. Konkrét céllal, feladattal
tartanak megfigyelést egy bizonyos területen.
Az idén több ilyen feladatra kapott megbízást
a szervezet.
· Rendőrséggel közös szolgálat. A rendőri
szerv előzetes felkérése, akcióterve alapján,
bűnmegelőzési, közrendvédelmi, közlekedésbiztonsági akcióban való részvétel. Ilyen
esetekben a rendőrségi eligazítás, illetve az
intézkedő rendőr utasításait követik.

Felügyeleti
(rendezvények
felügyelete)
szolgálat. Elsősorban községi, kulturális,
iskolai
rendezvények
közbiztonságának
fenntartására szolgáló tevékenységük. Községünk minden közösségi rendezvényén számíthatunk a helyi polgárőreink szolgálatára.
· Jelzés adás. A polgárőrök bármikor –
szolgálaton kívüli időben is – jelzéssel élnek a
rendőri szervek felé, ha bűncselekményre
utaló jeleket tapasztalnak. Községünk lakói is
(rendőri
jelenlét
hiányában)
gyakran
fordulnak hozzájuk kéréssel, problémáikkal.
Csikota Antal a szervezet vezetője minden eszközt
megragad arra, hogy előteremtse a szervezet működtetéséhez szükséges anyagi forrásokat.
Köszönet tevékenységükért!
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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
Helyi polgárőrség telefonszáma: 06305915986

Hétközn.
5:05
6:02
Rákos
felé
7:05
8:15
11:35
13:00
14:00 isk
15:55

Vasár
Szom. Ünn.
5:05 ------

------ -----7:05
7:05
8:25 ----11:35 ----13:07 13:07
------- ------15:55 15:55
19:30
17:05 17:05 Rákosf.
20:55 ------- ------

Hétk
6:02
7:45
10:55
12:25
14:55
19:30
22:55

Szom.
-----7:55
10:55
12:25
14:55
19:30
------

Vas.
Ün.
--------------12:25
-----19:30
-------

Hétk
7:45
10:55
12:25
14:55
16:45
19:30
22:55

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

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

Hétk
7:20
10:30
12:00
13:35
iskola
i.
14:30
16:20
19:05
22:30

Hétk
5:00
6:58
11:02
Rákos
12:32
Rákos
15:48
16:58
23:00
Rákos

Vas.
Hétk Szom. Ün.
4:50 4:50 -----5:55
----- -----6:45 6:45 6:45
8:05 8:15 ------11:15 11:15 -----12:50 ------ ------15:35 ------ ------20:45 ------ -----7

Szom.
7:30
10:30
12:00

Vas.
Ün.
------------12:00

-----15:00
16:20
19:05
-------

-----15:00
------19:05
-------

Vas.
Szom. Ün.
5:00 ----6:58
6:58
11.02
Rákos ------13:00 13:00
15:48 15:48
16:58 ------

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

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 ------ ------

„Dicsérjük a Jézust'
Illő alázattal engedelmet kérünk,
hogy e házba belépni mertünk. Nem
a magunk engedelmével, a Jó Isten
segedelmével. Általunk tiszteltetik
megkérni hogy ránk jövő
2011. szeptember 24 én, szombaton
15:00 órára családjukkal
egyetemben jelenjenek meg
művelődési házunkba

Falu lakodalmasunkon.

Együtt legyenek az igen tisztelt

vendégekkel,
Töltsék az éjszakát vígsággal és
jókedvvel!”

Fővédnök:
Horváth Lajos polgármester
Vőfély: Baranyi Csaba vőfély
Zene: Nowe Band Zenekar
15:00-15:30
15:30-17:00
17:00-17:30
18:00-19:30
19:30-20:00
20:00-21:30
21:30-22:00
22:00 24:00 -

Vendégek fogadása zenekarral
Lakodalmas menet a násznagyokért,
Lánykikérés (tréfás jelenetekkel)
Tréfás esketés (szabadtéri színpad)
Új pár fogadása (művelődési
Vacsora (marhapörkölt)
Pénzgyűjtés a szakácsoknak
Tánc, mulatság, próbatételek
Menyasszony forgatás

Részvételi díj felnőtteknek: 1600 Ft
gyerekeknek, szereplőknek: 800 Ft
(tartalmazza a vacsora árát (marhapörkölt) és belépőt)
A lakodalmas menetben a részvétel ingyenes.

Belépőjegy vásárolható szeptember 19-ig

a helyi művelődési házban (06 306263763) Englerné Búvár Teréziánál,
vagy Horváth Lajosnénál, Daróczi Gábornénál,
Lakodalmi tortát vagy, hagyományos népi lakodalmas süteményeket (béles, piskóta, sós
sütemény) mindenki hozhat magával!

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