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"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."
A község minden nő és leány lakosának Boldog Nőnapot kíván:
Horváth Lajos polgármester

Új bútorzatot kaptak a helyi művelődési ház klubszobái. A beruházást régebbi rendezvények bevételeiből fedeztük. A helyiségek festését az önkormányzat a közmunkaprogram keretében végeztette el.

2015. március 1. napjával jelentős változás következett be a szociális ellátások területén.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás – FHT –
változatlan összeggel és feltételekkel megmaradt,
de ettől az időponttól a Makói Járási Hivatalba
került át. Azok, akik ezen az ellátáson vannak,
vagy ezt igénylik a jövőben, a Járási Hivatalnál
intézhetik Makón. Az ellátást is ez a hivatal fogja
folyósítani postai úton vagy a jogosult által megadott számlára. A hetente kedden reggel Királyhegyesre kijáró ügysegédek segítséget nyújtanak
az ügyintézéshez.
A rendszeres szociális segély megszűnt, az ellátást felül kellett vizsgálni. Ennek eredményeként a
segélyezettek többsége visszakerült az FHT-sok
közé és a továbbiakban vagy a támogatást kapják
(22.800.-Ft/hó) vagy részt vesznek a közmunka
programban.
Megszűntek a korábbi szociális ellátások, támogatások (pl.: önkormányzati segély, méltányos közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás, temetési segély) és helyettük
bevezetésre került a települési támogatás nevű
ellátás. Fontos tudni, hogy a korábban megállapított
lakásfenntartási támogatás és méltányossági közgyógyellátás mindaddig oly módon jár, ami a határozatban szerepel, azaz az ellátása úgymond kifutó
rendszerben szűnik meg, a jogosultsági idő alatt
nem kell új kérelmet benyújtani!
Az óvodáztatási támogatást utoljára ez év júniusában lehet kifizetni, utána teljesen megszűnik.
A szociális törvény felhatalmazta az önkormányzatokat, hogy a települési támogatásról helyi szabályokat alkossanak. A Képviselő-testület ennek
megfelelően megalkotta a 2/2015.(II.05.)számú önkormányzati rendeletet a települési támogatás helyi
formáiról, az igénylés, a megállapítás szabályairól.
A helyi testület úgy foglalt állást, hogy a korábbi
ellátásokat nem kívánja megszüntetni, valamilyen szinten tovább él az önkormányzati segély,
a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás
és a temetési segély is települési támogatás néven. A támogatás feltételeiről, az igényléshez
szükséges nyomtatványról településünk honlapján
az önkormányzati rendeletből is lehet tájékozódni,
ezenfelül az önkormányzati hivatal munkatársainál munkanapokon személyesen is lehet érdeklődni és segítséget kapni.
Önkormányzati Hivatal

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. február 5. napján soros ülést tartott.
- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos
polgármester polgármesteri tájékoztatóját.
- A Képviselő-testület elfogadta a Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal – amelynek keretében működik
a királyhegyesi hivatali kirendeltség - 2015. évi
költségvetését.
- A testület rendeletet alkotott a helyi önkormányzat
2015. évi költségvetéséről.
- Elfogadásra került a Csanádpalota Térségi Szociális
és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetése. Ennek a társulásnak a keretében látja el
önkormányzatunk a családsegítő és gyermekjóléti
feladatokat és a szociális alapfeladatokat.
- A Csanádpalota Térségi Köznevelési Társulás 2015.
évi költségvetése is meghatározásra került, ebben a
társulásban működik a királyhegyesi óvoda.
- A Makói Kistérség Többcélú Társulás ez évi költségvetése is elfogadásra került. Itt a belső ellenőrzési feladatokat és az orvosi ügyeletet látja el az önkormányzat.
- Elfogadta a testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
- Határozatot hozott a Képviselő-testület a Makói
Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosításáról.
- Döntés született arról, hogy az önkormányzat 25 db
belépőjegy megvásárlásával összesen 30.000.-Ft-al
támogatta a helyi óvoda jótékonysági bálját.
- A testület rendeletet alkotott a települési támogatás
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeiről,
valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének,
folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól.
- Új rendelet került elfogadásra a civil szervezetek
támogatási rendjéről is, amely alapján az eddigi
gyakorlatnak megfelelően önkormányzati támogatásra
pályázhatnak a helyi civil szervezet és csoportok.
-A Képviselő-testület határozatot hozott az önkormányzati lakások bérbeadásának szabályairól.
- A testület határozatokat fogadott el a Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal átszervezése kapcsán.
Az átszervezés csak a székhely települést érinti, a királyhegyesi kirendeltség működése változatlan.
-A testület megállapodást fogadott el arról, hogy az
önkormányzat átveszi a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól a településen
pályázatból megvalósult ivóvíz ellátó rendszert.

-Határozattal jóváhagyta a testület Horváth Lajos
polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését.
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Az idén is folytatódik a közmunkaprogram Királyhegyesen. Az
elmúlt években számos jelentős fejlesztést tudtunk a program
keretében megvalósítani: fóliasátor épült, belvízcsatornákat
újítottunk fel, külterületi földútjaink karbantartásáról tudtunk
gondoskodni, intézményeink környezete és közterületeink
rendezettebbek lettek.
A programok 2015. március 3. napjával indulnak és egy éven át
tartanak. Három programban összesen 25 fő tartósan munkanélküli lakosunk fog dolgozni közmunkán. A programokat 100
%-os állami támogatással valósítjuk meg.
Ebben az évben folytatjuk a mezőgazdasági fólia sátor
programot. A 2012-ben felállított fóliasátor mellé telepítésre kerül
egy másik fóliasátor is. A két fóliasátorban zöldségtermesztést
tervezünk és a település közterületeinek betelepítésére alkalmas
dísznövények és virágok nevelését.
A rendelkezésre álló szabad területen főként burgonya, fokhagyma, vöröshagyma és egyéb zöldségek termesztése történik. A
megtermelt zöldség elsősorban a közétkeztetésbe kerül, valamint a
helyi közintézményekben tanulók egészséges, vitamindús
táplálkozásának segítését szolgálja és ha lesz több termény szociálisan rászoruló családok részére kerül kiosztásra. Ebben a
programban 13 fő tartósan munkanélküli személy lesz foglalkoztatva 1 éven keresztül Az igényelt támogatás 17.100.000,.Ft,
amely tartalmazza a foglalkoztatottak bérét, annak járulékait és
eszközök, szaporítóanyagok is beszerzésre kerülnek.
A belvízprogram kiemelten fontos településünkön. Királyhegyes
a belvíz által fokozottan fenyegetett település, ezért feltétlenül
szükséges a település teljes belterületén a belvíz elvezető csatornák
helyreállítása és a meglévő csatornák karbantartása. A 2013-2014ben megvalósult belvíz elvezetési program folytatása történik, és a
még hiányzó csatornák kerülnek kialakításra. A csatornák és
átereszek markológéppel kerülnek kialakításra, majd kézi erővel
befejezésre. Ebben a programban 6 fő tartósan munkanélküli
személy foglalkoztatása valósul meg 1 éven keresztül. A teljes
támogatás 7.800.000.-Ft.
Önkormányzatunk jelentős számú külterületi földúttal rendelkezik.
Emiatt pályáztunk a mezőgazdasági földutak karbantartása
programra is Az önkormányzat kezelésében lévő földutak, gyűjtő
utak karbantartása gréderezéssel, éves szinten legalább két
alkalommal van betervezve.
A dűlőutak vízelvezetése, gyommentesítése is ebben a programban lesz megvalósítható. Itt 6 fő tartósan munkanélküli személy
foglalkoztatása lesz 1 éven keresztül, amely összesen 7.800.000.Ft támogatásból valósul meg.
Horváth Lajos
polgármester
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A modern parlamentáris Magyarország megszületésének a napja.
Az 1848. március 15-ei forradalom célja a Habsburg-uralom
megszüntetése, a függetlenség és
az alkotmányos berendezkedés
kivívása volt.
Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve.
Társadalmi reformjaival a polgári
átalakulás megindítója, önvédelmi
harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az
1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres
katonai ellenállásig.
Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári
Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha
ekkora hadserege addig nem járt
még külföldön. Gyakorlatilag az
1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is.
Március 15-e jelképpé vált,
nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni
vágyát fejezi ki.

„Makó és térsége ivóvízminőség-javító Projekt” című, KEOP1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú projekt eredményeként Makón és térségében az Európai Unió által elvárt, a meghatározott
határértékeknek megfelelő, egészséges ivóvíz biztosítása valósul
meg. A kivitelezői feladatokat a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi
Kft. és az A-HÍD Zrt. látja el.
A projekt célja az egészségre ártalmas anyagok ivóvízből történő kiszűrése, amely elsősorban összetett technológiai fejlesztések révén
valósul meg. A beruházás összértéke mintegy nettó 3,8 milliárd Ft,
amelyhez nettó 3,2 milliárd Ft támogatást az Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) biztosít, zömében az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó forrásból. A projekthez szükséges további forrást a Belügyminisztérium biztosítja.
Tájékoztatás a fejlesztés jelenlegi eredményeiről a Királyhegyes –
Makó-Rákos rendszer-szakasz esetében, a műszaki ellenőri feladatot
ellátó Oviber - Utiber Mérnök Konzorcium beszámolója alapján:
Az ideiglenes közlekedő utak kiépítése és az ideiglenes kapuk kialakítása megtörtént. A nyersvíztározó-, mosóvízülepítő- és az iszapsűrítő medence esetében a földkiemelés, a homokos, kavicsos talajcsere
és a szerelőbetonozás elkészült. Mindhárom medence alaplemezének-, felmenőfalainak vasalása és betonozása teljes egészében megtörtént. A medencék födémének vasalása folyamatban, kb. 80%-os
készültségi szinten van. Az aquaglóbusz földmunkálatai, szerelési- és
hőszigetelési feladatai lezárultak. A víztorony felállítása rendben
lezajlott. A technológiához tartozó szűrőtartályok legyártása megtörtént, jelenleg azokat az alvállalkozó tárolja. A rekonstrukciós munkákat szerződés szerint a vállalkozó készre jelentette. A műszaki
átadás-átvételi eljárás 2015. január 16-án kezdetét vette. A fejlesztés
következő szakaszához közeledve ismételten tájékoztatni fogjuk a
település lakóit.
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A víz a Föld felületén megtalálható egyik
leggyakoribb anyag, a földi élet alapja.
Földünk felszínének nagy részét, 71%-át
víz borítja. De valóban elegendő ez a
vízmennyiség arra, hogy a Föld
népességét eltartsa? Szakemberek és
tudósok egyértelmű véleménye, hogy
sajnos nem. A Földnek hatalmas
vízkészletei vannak, azonban több
mint 97 százaléka sós víz, ami a
növények öntözésére és emberi
fogyasztásra alkalmatlan, a maradék
3%-nak is 80%-a nehezen vagy
egyáltalán nem hozzáférhető.
A szennyezett, emberi fogyasztásra
alkalmatlanná váló víz csökkenti a
hasznosítható vízkészletet. A mezőgazdasági műtrágyákból származó nitrátok
és az ipari vegyszerek a talajvízbe szivárognak, vagy bejutnak a folyókba, ezzel
egészségügyi és környezeti gondokat
okozva.
Az ivóvizünk a természetből, a
természetes vizekből, a talaj alatti
vizekből ered. Ezért nagyon fontos, hogy
ugyanúgy odafigyeljünk a környezet
tisztaságára, mint amikor otthon leülünk
vacsorázni egy tiszta asztalhoz. A
környezetünk az ivóvizünket tálalja elénk
és nem mindegy, hogy mennyit ad belőle
és milyen minőségben.

Támogatók: Nacsa Ferenc, Mayo Chix, Radvánszki István gyógyszerész, Kurunczi Mihály, Fekete Istvánné, Polgárőrség, Ifj.
Suhajda János, Miklós Imre, Herzsán Jánosné, Kiss Gyuláné,
Önkormányzat, Nyugdíjas Egyesület, Tamasi Antal és neje, Nagy
Jánosné, Vizi István, Kozák Istvánné, Boros Gábor és neje, Daróczi
Gábor és neje, Boboicsov Antal, Kiss Ferenc (Öcsi), Kissné Katona
Gabriella, Németh Róbert, Popon Józsefné, Kiss Mihály, Kozák
Ildikó, Vancsó András, Gyöpös Zsolt, Dombi Józsefné, Farkas
Beáta, Farkas Istvánné, Suhajda Renáta, Kozma Brigitta, Kovács
Anikó, Beke Jánosné, Borsos Istvánné, Váli Jánosné, Dr. Dobó
Magdolna, Englerné Buvár Terézia, Fekete Ágnes, Katona István,
Dinnyés Magdolna, Beke Mihályné, Manna Ház, Telek Anikó,
Mándoki Tibor, EKKE, Horváth Lajosné, Jani Lilla, Stranszky
Jánosné, Pillér Takarék Szövetkezet, Mercy ABC, Mata Gábor,
Silver SE, Naturtex, DUÁL autócentrum Kft., Benákné Bárdi Ilona,
Szőke Csaba, Kocsis Virágüzlet, Kozma Sándor, Szirbik Sándorné,
Csányi Tünde, Tan Ever Musztafa, Kiss Mihály, Tudásklaszter,
Tamasi Éva, Fényes vendéglő, Kulcsár Istvánné, Piaci Hamburgeres, Zsurzsucz Csaba, Exotic Sun, Sepsik Andrásné, ESC Elektronikai Kft., Gabi állateledel, Délvilág, Dancsi Ildikó, Farkas
Ferenc.Szeged gokart, Tappancs újság-Mészáros Gergő, Suhajda
Tamás, Four Sec-Szilágyi László, GIVAUDAN Hungary Kft.,
Hagymatikum Fürdő, Papp Lászlóné, Maros-mix, Bronz Hold
Center, Balogh –Vigh Edit, Sipos Mihály és Lázár Ágnes, Csapó
Árpád, Csányi Mihály, Makói KK., Dancsi István, Olasz Pékség,
Ambrus Bernadett, Kozma Sándorné, Fürj Mónika, Forgatós
Táncegyüttes, Méreg Imre, Gera Réka, Atyimás Attila, Nowe Band
zenekar, Nagy György László, Nyári János
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Az idén is megrendezésre került a
Királyhegyesi Óvoda Bál. Amit az
óvodánk Szülői Munkaközössége
és dolgozói szerveztek, bonyolítottak le. Nagyon sok tombola
felajánlás gyűlt össze és támogatójeggyel segítették az óvodát
önzetlen emberek. 4. alkalommal
rendezte az óvoda és segítő csapata
bálját azzal a céllal, hogy a szülők,
szponzorok anyagi támogatásával,
tárgyi felajánlásaival segíteni tudja
az óvodában ellátott gyermekek
fejlődését, alkotó tevékenységéhez
szükséges eszközök beszerzését. A
mai anyagilag szerényen támogatott
óvodáknak és gyerekeknek hatalmas előny, ha egy ilyen rendezvény
megvalósul. Az idei báli bevétel
összegéből só szobát szeretnénk
kialakítani, amennyiben az adottságaink lehetővé teszik. Ez a szoba
nagyon hasznos lehet az ősz
beálltával, amikor megkezdődik az
influenzás időszak. Ehhez kaptunk
sok támogatást és segítséget. Köszönjük a felsorolt adakozóknak
anyagi és egyéb támogatásukat,
melyet Önöknek és nekünk a
gyermekek egészsége, öröme,
csillogó szemeik hálálják meg.

Segítők: Németh Angéla, Krivánné
Halasi Szilvia, Görbéné Ménesi
Mária, Kávai Anikó, Stranszky
Róbert, Varga Viktor, Vargáné
Miklós Ágnes, Telek Anikó, Mándoki
Tibor, Gyólai Valéria, Matus Ferenc,
Tóth János, Tóth Mónika, Tóth
Ágnes, Kozma Benjamin, Horváth
Zoltánné, Fónádné Jani Bernadett,
Suhajdáné Nagy Ildikó, Juliska
Mariann, Kozák Ildikó, Vancsóné
Olasz Piroska, Stranszky Jánosné.
Németh Angéla tagóvoda vezető

“Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Kultúra annyi, mint
tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű…”
Kodály Zoltán

A művészeti oktatás szerepe egészen más, mint a
humán és reáltárgyaké: nem arra tanít, hogy miből áll a
világ, hogyan működik, hanem arra, hogy
milyen szépségek vesznek körül. Elvezet a harmóniára,
a világ rejtett csodáira nyitja fel a szemet. A
közismereti tárgyak jobbára az adaptív tudást
gazdagítják, a művészeti nevelés sokkal inkább a
kreatív készségeket fejleszti. A “rendes” tárgyakat
“csak” meg kell tanulni, a művészeti oktatásban a
tanuló felfedezőútra indul: felfedezi saját belső világát,
képességeit, és a különféle művészi formák
kifejezésvilágát.

Tagintézményünkben 2014 szeptemberétől nyílt lehetőség tanítványainknak hangszeres oktatást választani. A 27 tanulóból 17-en furulyázni, 4-en zongorázni tanulnak, Perczel Tamás és Benkő Zoltán tanárúr
felkészítésben. A tanulók az első megmérettetést, a
félévi vizsgát kiválóan teljesítették. Öröm volt látni
nagy-nagy igyekezetüket. Köszönet Kincses Tímea
intézményvezető asszonynak és Szikszai Zsuzsannának a Művészeti Iskola vezetőjének, Kádárné
Kovács Edit tagintézményvezetőnek a lehetőséget,
ezzel is növelve iskolánk oktatásának színvonalát.
Iskolánk tanári kara elsődleges feladatának tartja a Köszönet Horváth Lajos polgármester úrnak, a Művezene, a tánc és a képzőművészet megismertetését, lődési Ház helyiségeinek használatáért.
megszerettetését, a tanulók minél szélesebb
köréhez való eljuttatását.
A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
vezetősége, valamint a Királyhegyesi Tagintézményének tanítói
és Szülői Munkaközösségének tagjai meghívja a község lakóit
és minden érdeklődőt

2015. március 28.-án 17:00 órai
kezdettel a helyi művelődési házban tartandó

Fellépők:

A makói Zeneiskola kiszenekara
Helyi iskolások
Utána: bál.
A koncert bevételét és a támogatásokat
hangszerek vásárlására fordítják.

Kálmán Luca néptáncoktató és tanítványai (25 fő)
a félévi vizsgán, ahol bepillanthattunk a dolgos
hétköznapok gyakorlataiba.

Érdeklődni lehet az iskolában.
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Szabó Nóra Ilona
született: 2015.02.05.
szülei: Kovács Anikó és Szabó Miklós

Beleznai Dorina Laura
született: 2015.01.01.
anyja: Beleznai Katalin

A farsang évenként
ismétlődő, rövidebbhosszabb ideig tartó
időszak, amelyet évszá,
zadok óta az evés, ivás, disznótorok, jelmezes felvonulások jellemeznek. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”.
Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig
tartó utolsó három nap, ami nagy
mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is, a tavaszvárás ősi örömünnepe
is. A magyar farsangi szokások a középkorban honosodtak meg.

Kozma Kristófot, Filip-kó Maximilánt, Kiss Virágot, Haizer Róbertet,
Halász
Bella Zoét
1/ Farkas
János
1/ Kozma Kristóf,
2/ Paksi János
2/ Filipkó Maximilán,
3/ Bakai Jánosné ( Simon Erzsébet)
3/ Kiss Virág,
4/ Kerekes László
4/ Haizer Róbert,
5/ Suhajda Mihályné (Gera Etelka)
5/ Halász Bella Zoé
6/ Kálmán Endre János
6/ Szalma Nikol Natália
7/ Csányi Istvánné (Bárdos Erzsébet)
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Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzatoknak 3
évente legalább egy
alkalommal ebösszeírást kell végezni.

A vasárnapi nyitva tartás korlátozásának
március 15-i bevezetése után is változatlanul
nyitva tartanak majd üzleteink az ERGA
PLUSZ KFT. és KISS GYULÁNÉ vegyeskereskedése is. A törvény szerint ugyanis a
vasárnapi zárva tartás alól a 200 négyzetméternél
kisebb alapterületű családi üzletek kivételek.

Az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal kerülhet sor. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor
köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
állatvédelmi bírságot vonhat maga után!
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10)
bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel)
megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a chippel
még esetlegesen meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál haladéktalanul megjelöltetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az eböszszeírást követően az ebösszeíró adatlapon szereplő
adatokban változás állna be, továbbá amennyiben
ezt követően kerül az eb a felügyelete alá, azt be
kell jelenteni az Önkormányzati Hivatal részére,
a változást követő 15 napon belül.
Az Önkormányzati Hivatal munkatársa minden
lakóingatlant felkeres az összeíró lappal, amit a
helyszínen fognak kitölteti a kutyatartóval együtt.
Az ebösszeíró adatlapot kutyánként fogják kitölteni, amelyhez kell majd az állatorvos által a
chippezéskor kibocsátott okmány és az eboltási
könyv. Amennyiben valakinek sem a tulajdonában,
sem a tartásában nincsen eb, akkor kizárólag erről
kell az adatlapon feltüntetettek szerint nyilatkozni.

Március 1-től üzletünkben
új szolgáltatás:
PB gázpalackcsere
nyitvatartási időben

Helyi házi orvosi szolgálat:
Telefonszáma: 62/ 287- 940
háziorvos: Busáné Dr. Dobó Magdolna
06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 474-374
Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

Együttműködésüket előre is köszönjük!
Önkormányzati Hivatal

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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