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Lázár János a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 2014. január
19.-én, vasárnap este 18:00 órai kezdettel lakossági fórumot tartott
községünkben a Térség területfejlesztésének elképzeléseiről. Látogatását nagy érdeklődés kísérte a helyi lakosok körében.
Lázár Jánost - a lakossági fórumot megelőzően - hivatalában
fogadta Horváth Lajos polgármester, aki rövid helyzetelemzéssel tájékoztatást adott a községünket érintő problémákról,
megoldásra váró feladatokról.
Ezután az államtitkár úr a helyi
művelődési házban tartott fórumon vázolta a térséget érintő,
elsősorban mezőgazdasági fejlesztési területekre vonatkozó elképzeléseiket. Elismeréssel szólt azon
kistelepülésekről, mint Királyhegyes is, ahol képesek voltak

megtartani helyben működő
oktatási, egészségügyi, önkormányzati intézményeiket, ahol
egy élhető falut biztosítanak fiataljaik számára. Mindezt adósság felhalmozás nélkül. A jövőben a kormány kiemelt feladatnak tekinti ezen települések
támogatását.
Lázár János úrban egy nagyon
friss szemléletű, tájékozott,
energikus fiatal politikust ismerhettünk meg, aki hódemzővásárhelyi lévén jól ismeri a térség
adottságait.

„ A nők semmiben sem kételkednek; ha velük vagy, a világ hihetetlenül egyszerű. Mindent a
maga helyére tesznek, valódi
jelentősége szerint osztályoznak.
Igen jól tudják, hogy az ő nagymosásuk olyan fontos, mint a
német császárság megalapítása.
Velük biztonságos az élet.”
Pierre-Auguste Renoir
"Nőnap alkalmából szeretettel
köszöntünk titeket,
Kik az élet viharában is
velünk vagytok szüntelen.
Köszönet és hála nektek
mindenért,
A jó Isten áldása szálljon
rátok mindezért."

Községünk minden nő és
leány lakosának
Boldog Nőnapot kíván:
Horváth Lajos
polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Királyhegyes Község Önkormányzata és benne foglalva
a Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetését. Az önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi főösszege
134.299.000-Ft, amelybe 7.758.000.-Ft kiegészítő
támogatási igény került beállításra a működőképesség megőrzése érdekében.
Elfogadta a testület az önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervét, amelyben az szerepel, hogy
közbeszerzéssel érintett beruházást nem tervez az
idén.
A testület elfogadta a Makó-Térségi Vízi-közmű
Kft. ajánlatát és 38.130.-Ft+ÁFA összegért megvásárolta a víziközmű rendszer független elemeit.
(pl.: szivattyúk, vízmérőórák)
A Képviselő-testület rendeletet alkotott a közterületek filmforgatás céljára történő igénybevételének szabályiról.
Döntött arról a testület, hogy az önkormányzat
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra, a központi költségvetésből nem
teljesen lefinanszírozott feladatok kiadásainak
pótlása érdekében.
A testület megalakította a településen működő
Szavazatszámláló Bizottságokat, amelyek mandátuma az elkövetkezendő 5 évre szól. Királyhegyes településen változatlanul 2 szavazókör fog
működni, a megszokott helyszíneken. A hozott határozat szerint a Szavazatszámláló Bizottságok az
alábbiak szerint fognak megalakulni:

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a szilárd hulladék
szállítási közszolgáltatást biztosító Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft. Részére a cég további működése érdekében támogatást biztosít a
2014. évre kimutatott lerakási járulék díjnövekmény kifizetéséhez. A támogatás éves összege
714.713.-Ft.

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete először elfogadta a polgármester tájékoztatóját.
Ezt követően tárgyalta az önkormányzat és a
Közös Hivatal 2014. évi költségvetését. A
költségvetéseket az előterjesztett módon nem fogadta el, mivel még több adat pontosításra szorult.
Elfogadta a testület az új szennyvíz közszolgáltatóval – Alföldvíz Zrt – kötött közszolgálati
szerződést és ennek megfelelően rendeletet alkotott a közszolgáltatásról.
Rendelet született a szilárd hulladék közszolgáltatásról is. Ebben a közszolgáltatásban változás nincs.
Jóváhagyta a testület az önkormányzat tulajdonát képező 10 éves szippantó kocsi adásvételét.
A járművet az Alföldvíz Zrt vásárolta meg 5,5
millió forintért.
A Képviselő-testület élt a vízügyi törvényben
foglalt lehetőséggel és felajánlotta a külterületi
csatornákat állami kezelésbe.
Előzetesen elfogadta a testület egy Kossuth útcai romos ingatlan tulajdonosának felajánlását
az ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről.
Döntött arról a testület, hogy folytatja az előző évi
hagyományt és belépőjegyek vásárlásával segíti a
helyi iskola jótékonysági bálját. A támogatás
összege a gyermekek létszáma alapján 62.500.-Ft.

001. számú szavazókörben (Királyhegyes, Jókai u. 38.)
Tagok: Beke Katalin
Csányi Tünde
Ifj. Antal Ferenc
Póttagok: Haiser Csilla , Görbéné Ménesi Mária
Varga Mihályné, Daróczi Andrásné
002.számú szavazókörben (Királyhegyes-Csikóspuszta, Fő u. 14.):
Tagok: Ménesi Jánosné
Kovács János
Farkas János
Póttagok: Esser Ágnes , Kozák Ildikó

Pántya Attila, Ménesi János
Benákné Bárdi Ilona jegyző
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HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE AZ
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT
A SZAVAZÁS NAPJA:
2014. ÁPRILIS 06.
A SZAVAZÁS REGGEL 06:00 ÓRÁTÓL ESTE 19:00 ÓRÁIG TART
NÉVJEGYZÉK
A magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok automatikusan felkerülnek a központi
névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő állampolgárok a névjegyzékbe történt
felvételükről értesítőt kaptak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

Az országgyűlési képviselői mandátumok száma összesen 199. A választás során ezek elosztására a
többségi és az arányos választási rendszerek kombinációjából kialakított un. vegyes választási rendszer
alkalmazásával kerül sor. A többségi elv alapján történik 106 képviselői hely elosztása az egyéni
választókerületekben. A fennmaradó 93 mandátum elosztására az országos listák között kerül sor.
A Csongrád megye 04.-es Országgyűlési Egyéni
Választókerület 19 települést foglal magába, amelyek
az alábbiak: Algyő, Apátfalva, Csanádpalota, Nagylak,
Földeák, Óföldeák, Hódmezővásárhely, Mártély,
Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád, Kiszombor,
Makó, Maroslele, Nagyér, Ambrózfalva, Csanádalberti,
Pitvaros, Székkutas. A választókerület választópolgárainak létszáma jelenleg 82.610 fő. A Csongrád megye
04.-es OEVK székhelytelepülése a 2011. évi CCIII.
Törvény értelmében Hódmezővásárhely megyei jogú
város.
Minden településen működik Helyi Választási Iroda, a
közös önkormányzati hivatalok esetében a székhely
településen. Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád
települések vonatkozásában a Helyi Választási Iroda a
Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatalban
(6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.) működik, vezetője
Benákné Bárdi Ilona jegyző.
Királyhegyesen szavazókörök:
- 001. számú szavazókör Királyhegyes, Jókai u. 38.
(Polgármesteri Hivatal)
- 002. számú szavazókör Királyhegyes-Csikóspuszta, Fő u. 14. (Orvosi Rendelő)
. Szavazni kizárólag személyesen lehet a lakóhely
szerint kijelölt szavazóhelyiségben, igazolással szavazás esetén az igazoláson feltüntetett szavazókörben.
Aki mozgásában korlátozott és a szavazóhelyiségben
nem tud megjelenni, mozgóurnát kérhet.

Mozgóurna csak írásban kérhető!!! A kérelmet a
választás előtt a HVI-hez, a választás napján az
SZSZB-hez kell benyújtani.
A szavazópolgárnak a szavazás megkezdése előtt
igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét. Az
erre alkalmas igazolványok az alábbiak:
1./ Régi típusú érvényes személyi igazolvány,
amennyiben a lakcím változatlan.
2./ Lakcímigazolvány és az alábbiak közül még
valamelyik okmány:
- kártya formátumú érvényes személyi igazolvány
- érvényes útlevél
- 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú
érvényes vezetői engedély.
Fontos tudni, hogy igazolvány hiányában az SZSZB
visszautasítja a választópolgárt, azaz nem engedheti
szavazni!!! Ezért fontos, hogy mindenki időben
ellenőrizze az igazolványa(i) meglétét, érvényességét
és a szavazáskor vigye magával!
A szavazáskor minden választópolgár 2 db
szavazólapot kap: külön szavazólapon szerepelnek az
egyéni jelöltek, külön a területi listák. Érvényesen
szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy
melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal
lehet ( x vagy +). Minden más, ettől eltérő módon
történő szavazás érvénytelen!!! Ha valaki elrontja a
szavazólapot, az urnába dobás előtt egyszer kérheti az
SZSZB-től a szavazólap kicserélését.
Benákné Bárdi Ilona HVI vezető
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A Makó térségében megvalósuló ivóvízminőség javító
program keretében Királyhegyesen 186 milliós beruházás
valósul meg. A fejlesztés két részből áll: rekonstrukciós
(hálózat felújítási) munkálatok illetve technológiai fejlesztés.
1. A hálózat felújítás keretében a Jókai u. páratlan – a bolt
felőli – oldalán a templomtól visszafelé számítva 218 m
fővezeték és ezen a szakaszon a bekötések cseréje történik
meg. Ugyan ilyen csere lesz a Petőfi utca teljes hosszában is.
Cserélni fogják a csomópontoknál lévő tolózár aknákban a
tolózárakat. Felújításra kerülnek a tűzcsapok is. A falu több
pontján mosató végpontokat alakítanak ki.
2. A technológiai fejlesztés során a vízmű jelenlegi területén
egy új, 100 m2-es építmény épül fel beépített tisztító
berendezéssel. A jelenlegi glóbuszt lebontják és helyette új
épül, ami 30 m magas és 100 m3-es lesz. Épül egy 5,1 km-es
távvezeték Makó-Rákosra és az ott lakók ezen keresztül
kapják majd Királyhegyesről az ivóvizet.
A királyhegyesi lakosok ivóvíz ellátása a munkálatok alatt is biztosított lesz, de szakaszos vízelzárásokkal
számolni kell. A vízkorlátozásról a lakosság minden alkalommal előzetes tájékoztatást fog kapni. A
munkálatok okozta kellemetlenségért az érintettek türelmét és megértését kérjük.
Horváth Lajos polgármester

A Magyar Köztársaság Kormánya a
szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés jeleként a 90., 95., és 100. életévüket betöltött magyar állampolgárokat
jutalomban részesíti.
Királyhegyes község Önkormányzata 2014. évben
is kapcsolódik az állam Közfoglalkoztatás Startmunka
programjához. Ez évben is folyamatosan egész évben
foglalkoztatjuk a mezőgazdasági fóliasátor programban dolgozókat, akik közül 6 fő a munka mellett oktatásban is részesül.
13 fő dolgozik jelenleg ebben a programban. Amint az
időjárás megengedi indulnak a munkálatok. A szabadtéri növénytermesztésben és a fóliás kultúrában. A
téli átmeneti közfoglalkoztatásban intézmény karbantartási munkálatokra, idősek segítésére 4 főt foglalkoztatunk 4 hónapra április 30-ig bezárólag. 2014.
május 1-től induló programok várhatóan a régről ismert
tevékenységekkel indulnak, így a belvízvédelmi – mezőgazdasági földút karban-tartási – közút karbantartási programok, amelyekben várhatóan 14 főt foglalkoztat az önkormányzat.
Horváth Lajos polgármester
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Községünk legidősebb polgára Kovács
Ilona, Kis utcai lakos 2014. február 12én töltötte be a 90. életévét. Benákné
Bárdi Ilona jegyző és Tamasi Éva igazgatási főelőadó a jeles napon köszöntötte
Ilonka nénit, átadva Orbán Viktor
Miniszterelnök Úr díszoklevelét és az önkormányzat jó kívánságait.
Az ünnepeltnek ezúton is jó egészséget és
családja körében eltöltött szép éveket
kívánunk!

A rendezvény fő szervezői: Zsurzsucz Csaba (középen), Szabóné
Császár Éva, Horváth Zoltánné Nagy Mária, Zsurzsuczné Horváth
Gabriella, Esser Ágnes, Farkas Betti, (nem látható) és Horváth
Zoltán. A képen még Horváth Lajos polgármester a rendezvény
fővédnöke és Szikszai Zsuzsanna a Makói Általános Iskola képviselője.
A királyhegyesi általános iskolai tagintézmény szülői munkaközössége és nevelő-testülete köszönetet mond minden adományozónak, segítőnek akik példát mutattak arra, hogy még a mai világban
sem halt ki minden emberből az önzetlenségre, az áldozatvállalásra
való készség egy közösségi cél érdekében.
Fő támogatók voltak: Királyhegyes Községi Önkormányzat és vezetője
Horváth Lajos polgármester, Kincses Tímea intézményvezető, Apátfalvi
Takarékszövetkezet, Vízi István és Társai, Zsurzsucz Csaba, Kiss Gyuláné, Boros Gábor, EKKE, Magony Zoltán, Arany Imre, Zsótér Géza,
Szűcs Zoltán, Fekete János
Támogatók, segítők: Királyhegyesért Közalapítvány, Helyi Polgárőrség,
Horváth Zoltánné Nagy Mária, Horváth Zoltán, Englerné Buvár Terézia,
Radvánszky István, Horváth Lajosné, Szirbik Sándorné ,Szirbik Sándor, Szabó
Balázs, Szabóné Császár Éva, Esser Ágnes, Nagy István és családja, Suhajda
János, Török Zsolt, Erdei Roland és társai, Fejes János, Szikszai Zuzsanna,
Kádárné Kovács Edit, Berceli Zsoltné, Berceli Zsolt, Suhajda Csaba, Suhajdáné
Nagy Ildikó, Nagy János és felesége, Nagy Péter,Süveg Zsolt, Süveg Hajnalka,
Buvár Etelka, Tóth László és Tamás, Csikota Antal, Csikota Antalné, Kerekes
András, Kerekes Andrásné, Antal Ferenc, Antal Ferencné,Törős István, Telek
János, Kurai Ferenc, Bárdos Tibor, Selmeczi Ferenc és felesége, Karai Szilveszter, Tóth János és felesége, Stranszky Péter, Csányi Ildikó, Stranszky
Jánosné, Németh Angéla, Tamasi Éva, Dextimus KFT Gépes műszak, Herzsán
Jánosné, Bárdos Boglárka, Bíró Antal, Imre Tibor, Gyenge József, Langóné
Gyenge Zsuzsanna, Galambos Ildikó, Fekete Ágnes, Ludányi Mihály, Juliska
Mariann,Tan Ever Mustafa, Varga Viktor, Esser Balázs, Kozma Szabolcs, Szőke
Anikó, Kozma Richárd, Sarró Andrásné, Horváth Mihályné, Fekete Istvánné,
Dombi József és felesége, Juhász Jánosné, özv. Bakai Jánosné, Nagy
Jánosné,Kissné Katona Gabriella, Kiss Gábor,Böngyik Rozália, Dékány Zsolt,
Farkas Jánosné, HAJDU-KER 2000, Haizer Mária, Flóra József, Katona István,
Katona Istvánné, Császár Mariann, Boglárka fodrászat, Alma presszó, a NOWEBAND zenekar, és a helyi közfoglalkoztatásban résztvevők.
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Nem kis feladatra vállalkozott a helyi
iskola szülői munkaközössége, amikor
jótékonysági bál és adomány gyűjtés
szervezésére határozták el magukat.
Sokan kétkedve fogadták az ötletet,
hogy a mai világban anyagi támogatókra, adományozókra lelnek községünkben. Így hát kevesen maradtak
azok akik kitartottak céljaik mellett és
a nehézségek ellenére is 2014. február 15-én este 20:00 órai kezdettel
megrendezték a Jótékonysági bált.
A közösségi megmozdulás több helyi
lakost is megindított, jó szándékkal támogatta a kezdeményezést és sokan
részt vettek a rendezvényen is. A fiatal szülők felelőséggel és öntevékenyen végezték a maguk által vállalt
feladataikat.
Az adományokból, a belépő és támogatói jegyek árából, valamint a tombola bevételéből 510 000 Ft jött össze
a nap végére, amit az iskolások udvari
szabadidős és sport tevékenységének
eszközfejlesztésére fordítják.
Ez a civil közösségi összefogás egyben elismerő támogatói üzenet is a
KLIK Makói Tankerület vezetőjének
Farkas Éva igazgató asszonynak és
munkatársainak, akik az iskola fenntartásán, működtetésén fáradoznak.

A Makói Általános Iskola
Királyhegyesi Tagintézmény
vezetősége és tantestülete
KÖSZÖNETET MOND

makói kirendeltségének,

Gábor Zoltán
ügyvezető Igazgató úrnak az
iskolai, oldalszárnyas kerámiaacél tábla adományért
(120 ezer Ft értékben)
Köszönet Haizer László
közreműködésért is!

A képen a 2-4. osztályos összevont magyar óra egy pillanata látható. Tanító: Kádárné Kovács Edit. A tanítási órát az érdeklődő
szülőkön kívül megtekintette Kincses Tímea (baloldalon) intézményvezető, közoktatási szakértő, valamint Kréz Tibor az Almási
tagintézmény jeles nevelője is.

Az óvodánk előtti öreg diófák
sok gondot okoztak az utóbbi
időben. Mind az épületre, mind
az alatta közlekedőkre egyre veszélyesebbé váltak. A balestek
megelőzése érdekében 2014.
február 28-án a DÉMÁSZ kosaras autója segítségével megkezdődtek a fakivágási munkálatok.
A tavasz folyamán fiatal, egészséges fák ültetésére kerül sor,
amik pótolják a most kivágott
diófasort.
Kérjük az arra közlekedőket,
hogy fokozottabban
figyeljenek!

2014. február 19-én és 20-án, nyílt tanítási napokat tartottak a helyi általános iskolai tagintézmény pedagógusai. Céljuk elsősorban az ott folyó
tartalmi munka bemutatása, betekintést
nyújtani az alkalmazott módszerekbe,
tanítás-tanulási folyamatok eljárásaiba.
Kiváló lehetőség ez minden szülőnek,
hogy reális képet kapjon gyermeke tudásáról, képességeiről a többi tanuló
teljesítményének tükrében.
Az elsősök tekintetében először fordult
elő, hogy a tanítási órán a hozzátartozóik és a nagycsoportos volt ovis társaik is részt vehettek. Büszkén mutatták meg, hogy már eligazodnak a „betűk országában”, megtanultak írni, olvasni. Közös, mozgásos versmondással, énekléssel, egyéni, játékos feladatokkal tette színessé Berceli Zsoltné,
Andi néni a tanítási órát. A tanító nénik az ovisokat is bevonták az uzsonna
utáni kézműves foglalkozás menetébe,
amit Kádárné, Edit néni vezetett.

A helyi iskolások
február 28-án, pénteken a Művelődési
Házban rendezték a
hagyományos farsangi jelmezes mulatságukat. Az egyéni jelmezesek bemutatkozói után egy
közös, csoportos
táncos bemutatóval, a „Kán, kánnal” arattak nagy sikert diákjaink
Englerné Buvár Terézia felkészítésével. A sok ötletes jelmez a szülők,
találékonyságáról tanúskodott feledhetetlen élményt szerezve
gyermekeiknek. A jelmezverseny győztese az ”iskola rabja„ Szabó
Hunor lett. Ezután Berceliné Andi néni játékos ügyességi csapatversenye tartogatott izgalmas szórakozási lehetőséget. Végül a tombolahúzással zárult a vidám délután. Köszönet a szülőknek a sok finom
süteményért és a büfészolgálatért, valamint Kissné Gizike néninek az
üdítőkért!
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Kozma Kristóf
született: 2014. 01. 02.
szülei: Szőke Anikó, Kozma Szabolcs

Filipkó Maximilián
született: 2014. 02. 12.
szülei: Albert Anita, Filipkó József

2014. február 21-én tartottuk meg az óvodafarsangunkat. Minden kis gyerek ötletes jelmezbe öltözött,
hogy farsangi maskarával és jó kedvvel elűzzük a telet. A szülők és a meghívott vendégek nagy tapssal
jutalmazták a felvonuló gyerekeket. Ezután a szülőkkel együtt vidám játékokat játszottunk és finom
süteményeket fogyasztottunk.

Kissné Katona Gabika óvó nénit (aki örömteli családi esemény miatt lesz távol egy ideig az óvodától)
helyettesítve Krivánné Halasi Szilvike óvó néni jött hozzánk a Csanádpalotai óvodából. 21 éve van a
pályán, dolgozott Kövegyen és Nagylakon is. Gyermekszerető, tapasztalt szakember. Szilvike határozott
ideig van óvodánkban.
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Németh Angéla tagintézmény vezető

TISZTELT GAZDÁLKODÓK!
ÉRTESÍTEM ÖNÖKET, HOGY
MEGÉRKEZTEK AZ

2014. február 28-án tartotta a Tudásklaszter
Nkft. a Tradicionális Értékek, Látható Eredmények című projekt nyitórendezvényét
Makón. A konferencián a résztvevők átfogó
képet kaptak arról, hogy a pályázat megvalósítása honnan indult és milyen szakaszokon
megy keresztül, illetve a Kis utcai épület renoválásának rejtelmeibe is betekintést nyertek. A rendezvényt Horváth Lajos Polgármester Úr is megtisztelte jelenlétével.

„AGRÁRKAMARAI KÁRTYÁK”
AZON SZEMÉLYEK, VALAMINT
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, AKIK ELEGET
TETTEK REGISZTRÁCIÓS VALAMINT
BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGÜKNEK
ÁTVEHETIK A KÁRTYÁKAT A
FALUGAZDÁSZNÁL,
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN.
KÉREM, HOGY KAMARAI REGISZTRÁCIÓS
SZÁMUKAT HOZZÁK MAGUKKAL, A
GYORSABB ÜGYINTÉZÉS ÉRDEKÉBEN.
Tisztelettel: Nagy Csaba falugazdász

A királyhegyesi óvodai tagintézmény szülői
munkaközössége és nevelő-testülete
tisztelettel meghívja községünk lakóit a

2014. április 12.-én
A Sors-OK tréninget sikeresen befejező 15
királyhegyesi és makói nő február 17-én kezdte el a kerti munkás OKJ-s képzést.
Az elméleti oktatás után a Termelőiskola tankertjében valósul meg a gyakorlati képzés.

a helyi művelődési házban tartandó

Helyi házi orvosi szolgálat:
Telefonszáma: 62/ 287- 940
házi orvos: Busáné Dr. Dobó Magdolna
06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 474-374

24 fővel tevékenykedik községünkben a.
Az elmúlt évben összesen 192 alkalommal
tartottak ügyeleti szolgálatot Királyhegyesen, Csikóspusztán és a tanyavidékeken.
Önkéntes munkájukat a közösségért, a közbiztonság
érdekében vállalták fel. Köszönet érte!!!

Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

Érdeklődni lehet:
az óvodában és az óvodai szülői
munkaközösség tagjaitól

Az egyesület címe: 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.

Elérhetősége: 0630591-5986

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