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„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a
hálaének
Az én kedves kis
falumban
Karácsonykor
Magába száll minden
lélek.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna,
szállna,
Az én kedves kis
falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik
máma.
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek
szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.”
(Ady Endre)

Mint minden évben, Királyhegyes Önkormányzata az idén is falukarácsonyi
ünnepség keretében édességcsomaggal ajándékozta meg a községünk 0-14 éves
korú gyermekeit. December 21-én 101 ajándék csomag kiosztására került sor

Tisztelt Királyhegyesiek! Annak ellenére, hogy községünk idén az egyik
legnehezebb gazdasági évét zárta, mégis sikerült pénzügyi mérlegünket
úgy egyensúlyba hozni, hogy a 2012. évet egyetlen forint adósság nélkül
kezdhetjük. Az egyre szűkösebb állami támogatások mellett intézményeink folyamatos működtetése, megkezdett beruházásaink befejezése,
szociális és foglalkoztatási törekvéseink igen komoly szakmai kihívást
jelentettek hivatalunk számára. Mindez folytatódik a következő évben az
új közoktatási, önkormányzati és költségvetési törvény bevezetésének
hatásaival, ami szintén körültekintő és megfontolt döntések elé állítja
községünk elöljáróit. Köszönetemet és őszinte megbecsülésemet fejezem
ki mindazoknak, akik községünk érdekében, egészségünk megóvásáért,
gyermekeink neveléséért a helyi közösségek összetartásáért, hagyományaink ápolásáért ez évben is fáradhatatlanul tevékenykedtek.
Magam, a képviselő- és munkatársaim nevében minden lakosunknak
békés és boldog karácsonyi ünnepeket, egészségben és sikerekben
gazdag új évet kívánok!

Horváth Lajos polgármester
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kezendő 10 évre.
- Határozott a Képviselő-testület arról is, hogy
támogatja a Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület egész
évi működését 50 ezer Ft-tal.
- Ezen az ülésén határozott a testület arról is, hogy ez
évben is lesz falukarácsony és a helyi gyermekek
ajándékot kapnak.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. november 24. napján tartotta soron
következő ülését. A testület a következő napirendeket
tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés
óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta és elfogadta a testület az Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
- Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi koncepcióját. A legfőbb cél a
jövő évben, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait
megfelelő színvonalon ellátása és szerződéses kötelezettségeit teljesítse. A jelenleg is működő szolgáltatásokat a jövőben is legalább ilyen színvonalon fenn
kívánja tartani, önként vállalt feladata csak a helyi civil
szervezetek támogatása marad. Mindehhez még visszafogottabb és takarékosabb gazdálkodásra lesz szükség.
A helyi munkanélküliség csökkentése érdekében tervezi az önkormányzat a közfoglalkoztatás bővítését. Az
önkormányzat jövő anyagi helyzete még nem pontosan
ismert, de az biztos, hogy fejlesztésre csak pályázati
forrásból kerülhet sor Királyhegyesen.
- Ezen az ülésén döntött arról a testület, hogy a
települési szilárd hulladék elszállítására a szegedi
Településtisztasági Kft-vel köt szerződést az elkövet-

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 22. napján tartotta utolsó
ülését.
A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés
óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a
Királyhegyesért Közalapítvány tájékoztatóját.
- Elfogadta a testület a 2012. évi munkatervét.
- Megtárgyalta és elfogadta a testület Busáné dr. Dobó
Magdolna háziorvos és Szűcs Ildikó védőnő tájékoztatóját az egészségügyi ellátás helyzetéről.
- Utolsó ülésén döntött a testület a jövő évi szolgáltatási díjak – kéményseprés díja, ivóvízdíj,
szennyvízszállítás díja, szemétszállítás díja – megállapításáról.
Benákné Bárdi Ilona
körjegyző

1./ A lakossági ivóvíz szolgáltatói díja
Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994.(VI.29.)ÖR. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról módosítva a 15/2011.(XII.22.)
önkormányzati rendelettel
2012. január 01-től a következő képen alakul:
Hatósági ár ÁFA-val
Fizetendő lakossági díj ÁFA-val
Lakossági alapdíj ÁFA-val
Közületi alapdíj ÁFA nélkül

(Ft/m3)
(Ft/m3)
(Ft/hó)
(Ft/hó)

621,7
349,1
496,8
800 – 3.700

Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft

A települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási szerződés a Laczi és
Fiai Kft.-vel 2011. december 31-vel lejár. Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - hosszas előkészítő tárgyalások
után – a 2011. november 24. napján tartott ülésén döntött arról, hogy 2012. 01. 01.-től az elkövetkező tíz évre a szegedi Település-tisztasági Kft-vel köt szerződést.

2./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatás díja
4/2004.(II.26.)ÖR. rendelet a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról módosítva a 16/2011.(XII.22.)önkormányzati
rendelettel a folyékony települési hulladék közszolgáltatás díja 2012. január 1. napjától: 3875 Ft/ m3
Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft.
Továbbra is él az a lehetőség, hogy amennyiben a fent
nevezett szolgáltatónál rendeli meg igényét, úgy a
számla bemutatása ellenében az önkormányzat az
öszszeg 50%-át visszatéríti.

A települési szilárd kommunális hulladék-kezelési
közszolgáltatás egységnyi díjtétele 2012. január 01-től.
( az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)
60 liter
egyszeri ürítés
183 Ft
90 liter
egyszeri ürítés
275 Ft
110-120 liter
egyszeri ürítés
336 Ft
Emblémás zsák 336 Ft
2012.-ben az első szemétszállítás január 5-én lesz és
azután a szokásos módon, két hetente csütörtökön.
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Királyhegyes község képviselő-testülete 2011. november 24-én 16:00 órai kezdettel nyílt képviselőtestületi ülés keretében közmeghallgatást tartott a Községháza tanácstermében, ahol Horváth Lajos
polgármester ismertette az önkormányzat 2012. évi gazdasági célkitűzésit, pénzügyi helyzetét, fejlesztési
elképzeléseit. Ezen a fórumon módjukban áll a lakosoknak igényeik, szükségleteik kinyilvánítására,
amit a lehetőségekhez mérten figyelembe vesz a képviselő-testület a következő évi költségvetés
tervezésében.
„ Községünk 2012. évi költségvetési
koncepciójának elkészítésekor még
több sarkalatos törvény tervezete nem
ismeretes, így azokat még nem tudtuk
A Háziorvosi szolgálat vezetője Dr Dobó Magdolna 2011. december
beépíteni a helyi tervezetünkbe. Azok
21-i képviselő-testületi ülésen számolt be 2011. évi tevékenyhatása majd év közben fog jelentkezségükről: „A beszámolási időszakban a szolgálathoz tartozó betegek
ni. Annyi már biztos, hogy nagy
száma 802 fő(2011.11.30.) Kijelentve lett 27 fő, Haláleset miatt 11
változások előtt áll a közigazgatás, az
fő. Bejelentkezett a szolgálathoz 20 fő. Egy év alatt a rendelésen
önkormányzatok, az intézmények és a
7438 esetet láttunk el. Otthonukban ellátottak száma: 501 eset. Hívás
finanszírozási rendszer. Feltehetőleg
házhoz 88 esetben történt. Háziorvos, illetve asszisztens által történt
mindez több szakaszban fog bevezelátogatások száma 356. Szakkonzultációra (szakrendelés) utalt esetek
tésre kerülni.
száma: 369, amely 215 személy esetében történt. Ambulánsan elláA Költségvetési törvény-tervezet adatottak száma ( nem a praxishoz tartozó): 81 eset. 84 esetben történt kórtai alapján elmondható, hogy a 2012.
házba utalás. Közgyógy ellátásban részesül 24 fő. A 2011-es év a falu
évi működési finanszírozásunk a
egészségügyi ellátásában hasonlóan zajlott,mint az elmúlt közel 7 év. A
2011. évi szinten várható. Továbbra is
válság hatása itt is észrevehető volt. Ez abban nyilvánult meg, hogy
fő célkitűzés - az önkormányzat köeszközfejlesztésre anyagi fedezet hiányában nem volt lehetőségünk. A
telező alap feladatainak ellátása, az
mindennapi munkánkhoz szükséges eszközök viszont folyamtosan
elkezdett fejlesztések befejezése. Két
amortizálódnak. Előre láthatólag a jövő év folyamán szükségessé válik
függő nyertes pályázatunk az IKSZT
az EKG-készülék akkumulátorának cseréje, valamint az előírt szabkialakítására 46 milliós és a Vis-maior
ványoknak megfelelő vérnyomásmérő beszerzése. Szintén nehézsétámogatásra benyújtott pályázatunk,
gekbe ütközött a megszokott egészségnapok megszervezése, lebonyolíami 2 és fél milliós támogatást nyert.
tása. Egyre jobban csökken a szponzorok száma, a nagyobb összeget
A pályázati támogatások utófinanszínyújtó gyógyszercégek köre szűkül. Az idén anyagi és egyéb segítséget
rozása komoly erőpróba elé állítja
nyújtottak: Községi Önkormányzat, Miklós Imre Alpolgármester,
önkormányzatunkat.
Daróczi Gáborné kereskedő, Richter Gedeon Gyógyszergyár.
A magas munkanélküliség várhatóan
A laboratoriumi vizsgálatok , vérvételek gyakorisága továbbra is 3 hét,
továbbra is megnöveli az önkormánymivel havonta egy meghatározott pontértékű vizsgálatot kérhetek, mely
zat által szervezett közcélú munkák
nagyban korlátozza a vérvételi lehetőséget. A laboratoriumban toiránti igényt. Ezért több területre is
vábbra sincs időpontkérés. A többi szakrendelés (kivéve sebészet, uronyújtottunk be pályázatot a strat munlógia, nőgógyászat) időpontköteles. Várakozási idő egyes szakrendelékaprogram keretében. Elsősorban a
seken több hónap. Továbbra is fontos feladatnak tartjuk a prevenciót.
közterületek rendben tartására, parkoEzért ebben az évben is megrendeztük a szokássá vált egészségsításra, utak „kátyuzására”, javítására
hetünket. Ehhez az idén anyagi és egyéb segítséget nyújtottak: Községi
szeretnénk fordítani ezt az erőforrást.
Önkormányzat, Miklós Imre Alpolgármester, Daróczi Gáborné
A pénzügyi egyensúly megőrzése
kereskedő, Richter Gedeon Gyógyszergyár. 2011. januárjától
oldaláról megközelítve, de egyideközségünkben Gyermek Szakorvosi Szolgálat működik. Ez azt jelenti,
jűleg a fejlődés esélyeit is vizsgálva
hogy havi 1 alkalommal gyermek szakorvos dr. Tóbiás Erzsébet tart
rövidtávon a következő három fő
tanácsadással egybekötött, bármilyen gyermekbetegséggel kapcsolatos
irány adódik:
orvosi ellátást.
-A község saját bevételeinek növelése,
A királyhegyesi védőnői körzethez tartozó települések: Királyamit elsősorban az önkormányzat saját
hegyes, Csikóspuszta, Makó-Rákos, Bogárzó. A védőnői feladatokat
vagyonának hasznosításával és nem
Nagylak községgel megosztva továbbra is Szűcs Ildikó védőnő látja el.
további adók bevezetésével kíván elA védőnői finanszírozásban számító gyermekek létszáma 2011-ben:
érni.
Életkor:
KirályCsikósRákos és
-További takarékos gazdálkodással.
hegyes:
puszta:
Bogárzó
-Működtetési támogatásokra pályázaCsecsemő:
5
0
1
tok benyújtásával .”
Horváth Lajos polgármester

1-3 év:
Óvodás korú:
3

14
28

1
4

2
9

A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe,
amelyen Jézus születésére emlékeznek. Időpontja december
25-e. A keresztény hit szerint Jézus a próféták által megjövendölt Messiás, aki megváltja az emberiséget a bűntől. A
nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára is
a karácsony a legszebb ünnepet, a szeretetet, a családi
együttlétet jelképezi.
Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus
születésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való
részvétel (24-én éjfélkor) volt.
December 24-én hagyományosan a családok böjtöltek (karácsony böjtje), és csak este fogyasztották el a böjti
vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül (böjtös bableves), végül
mákos guba volt, de újabban kialakult hogy hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az asztalra. A
néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor. Az asztal díszítésének és az
étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak. Régebben a karácsonyi
abroszt tavasszal vetőabrosznak használták és abból vetették az első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen.

Karácsony szentestén,
2011. december 24-én, 15,00 órai
kezdettel a helyi katolikus templomban
szentmisét tart
Jánosi Szabolcs plébános Úr.
Kántor: Nándori Gábor

“Mikor arra vágysz, hogy
észrevegyenek, megértsenek és
szeressenek, tudd, hogy a többiek is erre
vágynak.” (Tatiosz)
“Akkor szeress, amikor legkevésbé
érdemlem. Mert akkor van rá nagy
szükségem.” (kínai közmondás)

A szentmisét a helyi általános iskolások
Betlehemes játéka vezeti be.
Közreműködik: a Hegyesi Dalkör

“A szeretet hiányának lényege a
lustaság, mert a szeretet: munka.”
(M. Scott Peck)
“Gyógyító erő a szeretet. Ki teste, ki lelke
egészségét köszönheti e csodának, ki teljes
emberségét.”

A helyi Nyugdíjas Egyesület 2011. december 15-én
rendezte meg tagjai számára a hagyományos karácsonyi
ünnepségét a művelődéséi házban Az ünnepséget Tamasi
Antal, az egyesület vezetője nyitotta meg, aki elsőként
köszöntötte a meghívott vendégeket: Horváth Lajos
polgármester urat, Benákné Bárdi Ilona körjegyzőasszonyt, Miklós Imre alpolgármestert és valamennyi
meghívott vendéget, az egyesület tagjait. Az elnök úr
néhány mondatban méltatta a karácsony jelentőségét, ezt
követően pedig Horváth Lajos polgármester összegezte
röviden az év községi beruházásait a megnyugtató
pénzügyi helyzetét. Befejezésül pedig mindenkinek
eredményekben gazdag, boldog új évet kívánt. Ezt
követően a helyi iskolások Betlehemes műsorát tekintették meg a jelenlévők. A műsor után hagyományosan
az egyesület megajándékozta tagjait és vendégeit.

“Dönts szíved szerint: aki szeretettel
közelít a világ dolgaihoz, mindig jól
dönt.” (Tatiosz)
„Ha valamit szeretettel teszünk, észre sem
vesszük, milyen teljesítményre vagyunk
képesek.”(Müller)
“ Valakit, valamit szeretni kell, nyíló
virágot, kék eget.
Minden koldusnál százszor koldusabb,
ki senkit, semmit nem szeret.”
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December 21-én, 15:00 órai kezdettel a
hagyományokhoz híven Falukarácsonyi
ünnepséget tartottunk a Művelődési Házunkban. Elsőként Horváth Lajos polgármester úr köszöntötte azt a hat királyhegyesi családot ahol kisgyermek született ez évben. (lsd. 6-7. oldal)
Óvodásaink, iskolásaink szép kis karácsonyi műsorral járultak hozzá az ünnep
fényéhez. Októberben néptánc oktatás
indult az óvodában Tóth Endre
táncművész vezetésével. Alig két hónap
alatt számtalan népi mondókát és játékot
tanultak, amiből ezen a napon bemutatót
tartottak nagy sikerrel. Tanító bácsijuk
népi tánc bemutatóján kis tanítványai
lélegzete is elállt, a kicsik komoly
példaképnek tekintik Endre bácsit.
Ezután az ovisok kaptak teret a színpadunkon. Sok-sok szép karácsonyi verssel, énekkel készültek erre az alkalomra
az óvó nénik felkészítésével.
A helyi általános iskola tanulói igazi
gyermek betlehemes játékot adtak elő. A
jól ismert dallamok igazi karácsonyi
hangulatot varázsoltak a terembe. A
színvonalas műsorral kívántak mindenkinek boldog, meghitt karácsonyi ünnepeket.
Mint minden évben, Királyhegyes Önkormányzata az idén is édességcsomaggal ajándékozta meg a községünk 014 éves korú gyermekeit. Az ünnepi
műsor után 101 ajándék csomag kiosztására került sor, amit már nagy izgalommal vártak az apróságok.

Az óvodások ünnepi műsora

Iskolásaink Betlehemes játéka

Az ovisok és az iskolások Népi játékok című előadása
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December 22-én, csütörtökön ünnepi
Képviselő-testületi ülést tartott Királyhegyes Község Önkormányzata, 16,00
órától pedig az intézményi dolgozók és
helyi civil szervezetek képviselői részére
karácsonyi ünnepséget. Királyhegyesről
készült díszfalinaptárral és szerény vendéglátással ajándékozták meg a résztvevőket. Az idén községünk lakóit is a
Krónika helyi újság mellé egy-egy 2012es színes naptárral lepte meg a helyi
önkormányzat.

A kisbaba érkezése, a babavárás az élet egyik legcsodálatosabb eseménye. Azonban ez nem csak a szűk
családban okoz nagy örömet, hanem a tágabb közösségünk is mindig izgalommal vár egy-egy kis új
jövevényt. A hagyományokhoz híven az idén is Babakötvénnyel és emléklappal köszöntötte Horváth Lajos
önkormányzati vezetőnk az ez évben született
gyermekeket és szüleiket. Erre a szép eseményre, a
december 21.-i Falukarácsonyi ünnepségünk adott jó
alkalmat.

Óvodában, iskolában egyaránt
nagy izgalommal várták gyermekeink a Mikulás érkezését.
Versekkel, énekekkel készültek a
köszöntésére, aki ezután ajándékcsomagokkal hálálta meg igyekezetüket. Decemberben két zenés
gyermekműsorral is kedveskedett
a helyi önkormányzat és a Térségi
Könyvtárunk a legkisebbeknek.
Horváth Lajos polgármester úr és
Jánosi Szabolcs plébános úr is
Mikulás ajándékkal lepte meg a
gyerekeket. Daróczi Gáborné és
Kiss Gyuláné vállalkozók pedig az
őszi ifjúsági napra és karácsonyra
küldtek édességet a gyerekeknek.

Az oviban december 15-én, az iskoában 21-én karácsonyi kézműves foglalkozást tartottak az intézmények pedagógusai. A rendezvényen a szülők is részt vehettek.

A polgármester úr ünnepi beszédében kiemelte a családok szerepét községünk jelenében, jövőjében. Elismeréssel szólt az ifjú párok gyermek vállalásáról, és a
róluk való felelősségteljes gondoskodásról. Felnevelésükhöz jó egészséget, és örömökben gazdag életet kívánt.
Ebben az évben 6 kisgyermek született községünkben
akikről (és még Somogyi Roxánáról) a következő oldalon bébi – tabló látható.

Alapítványunk kuratóriumának tagjai, ez évben 2 alkalommal tartottak
kuratóriumi ülést. Ezen ülések témája, mindig valamilyen aktualitáshoz
kapcsolódott. Az ülések összehívását, általában valamilyen kérelem
beérkezése indokolta. Július hónapban megkeresést kaptunk a
csanádpalotai Alapszolgáltatási Központ, és Gyermekjóléti szolgálattól.
Ebben a megkeresésben a gyermekjóléti szolgálat családsegítője
segítségünket kérte gyermekek táboroztatásához. Községünkből 5
kisgyermeket szerettek volna elvinni a nagyéri Zöld Béka ifjúsági
szállóra 5 napra. A gyermekek ingyenes utaztatását, és teljes ellátását
támogatási pénzből kívánták megoldani. A kuratórium ennek a
programnak a megvalósításához 15 000 Ft-al járult hozzá. A kuratóriumi
tagok egyöntetű véleménye volt, hogy olyan kisgyermekeket vigyenek
táboroztatni, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel, példamutató
magatartásukkal rászolgáltak erre a tartalmas 5 napra. Ennek kapcsán 1
gyermek a makói Általános Iskola Kálvin tagintézményéből, 4
kisgyermek pedig a Királyhegyesi tagintézményből került kiválasztásra.
Visszajelzések beigazolták, hogy a kuratórium tagjai jól döntöttek , mert
a gyermekek számtalan hasznos szocializációs tapasztalatot szerezhettek
December hónapban a helyi óvodától kaptunk kérelmet, melyben az
óvodapedagógusok fejlesztőjáték vásárlásához kértek segítséget. A
gyermekek karácsonyát kívánták segítségünkkel szebbé tenni . A
kuratórium ezt a kérést 20000 Ft-tal támogatta.. Ebben az esztendőben az
alapítvány anyagi helyzete a korábbi évekéhez hasonlóan igen szűkös
volt, a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összeg, lényegesen
kevesebb volt, mint az előző éviek, a közösségi oldalakon történő
megkeresések sem vezettek sok eredményre. A hozzánk beérkező
kéréseknek így is eleget tudtunk tenni, ebben az évben az óvodás , és az
alsó tagozatos korú gyermekeket tudtuk támogatni lehetőségeinkhez
mérten. Úgy érzem , ha szerényen is , de meg tudunk felelni az alapító
okiratban megjelölt céloknak.
Stranszky Jánosné a kuratórium elnöke

2011.-bEn született:

2011.-bEn elhunytak:

1./ Miklós Botond
2./ Varga Hanna
3./ Lakatos Tifani Larissza
4./ Bognár Boglárka
5./ Kozma Iringó
6./ Csányi Csilla Mária

1./ Varga Jánosné
2./ Albert Lajos
3./ Beke Mihály
4./ Korsós Lászlóné
5./ Papp Istvánné
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6./ Sarró József
7./ Deák István
8./ Daróczi József
9./ Tóth Józsefné
10./ Baka András

Varga Hanna

Miklós Botond

született: 2011.09.21.
szülei: Miklós Ágnes és Varga
Viktor

született: 2011.06.19.
szülei: Kozák Ildikó és Miklós Imre
„Kisbaba, kis pólyásgyerek,
isten hozott, köszöntelek.
Elhagytad az anyaméhet,
kezdődik az emberélet.

Csányi Csilla Mária
született: 2011. 12. 08.
Szülei: Varga Ramona és Csányi
Tibor

Az ember elvész egyedül,
De téged jóság vesz körül,
Gondoskodó, bölcs szeretet
Ez is meleg, pólyás gyerek!
Majd megszokod a levegőt,
A rugdalóztató erőt,
A fényeket és hangokat,
Éhségedet, sírásodat,
A belső és külső zenét
Anyád szemét, apád szemét.
Örömvirág vagy, kisbaba,
köszöntsön az öröm szava:
azé, ki jól imádkozott.
Pólyásgyerek, Isten hozott!”

Kozma Iringó
Született: 2011. 12.05.
Szülei: Tóth Ágnes és Kozma
Benjamin

Bognár Boglárka
Szül.: 2011.12. 06.
Szülei: Csányi Tünde és
Bognár István

született: 2011.07.10.
szülei: Somogyi Henrietta
és Albert Gábor

Lakatos Tifani Larissza
született: 2011.04.05.
szülei: Kozma Brigitta és
Lakatos István

Somogyi Roxána

(Azokról a gyermekekről látható fotó a bébi tablón, akiknek a
szülei hozzájárultak a képek közléséhez.)
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december 31-én,
20:00 órai kezdettel
szilveszteri bálat
rendezünk
zenél:
NOWE – BAND
zenekar
Belépő: 1500 Ft
jegyek elővételben
vásárolhatók
december 28-ig
Englerné Búvár Teréziánál,
Horváth Lajosnénál,
Daróczi Gábornénál

Szívesen veszünk tombolatárgy
felajánlásokat.

Rendelési idő változása az
ünnepekben!
December 22-én, csütörtökön
8- fél 10 óráig
December 23-án, pénteken
rendelés nincsen.
December 27-én, kedden
8-12 óráig.
December 28-án, szerdán
12-14-ig.
December 29-én, csütörtökön
fél 11-12-ig.
December 30-án, pénteken fél
11-12-ig.
Megértésüket köszönjük!

„Az új évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.
Mit van mit kívánni még
Ily áldott időben? Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;
Jól fizesse a tinót
S nyerjen a mészáros,
Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Zenebona, babona,
Huzavona vesszen!
Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen.
Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.”
Arany János

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