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Az orvosi rendelő előtt épült fel az új buszváró
Csikóspusztán a régi buszváró épülete az utóbbi időben teljesen megrongálódott, az elmúlt évek viharos időjárása pedig szinte használhatatlanná tette. Ezért ennek cseréje mindenképpen időszerű volt, amit
Királyhegyes Község Önkormányzata régóta tervezett, de az idei évben
nyílt lehetőség a megvalósításra. A 830 ezer Ft értékű beruházás elsősorban önerőből és a közmunkaprogram keretében történt.
Az új buszváró 15 m2 betonozott területen, 6 m2 alapterületű, fából készült, cseréptetővel, alumínium esőcsatornával ellátott fedett helyiség.
Biztosak vagyunk abban, hogy a Csikóspusztán élők értékelik erőfeszítéseinket és vigyázzák, óvják az új létesítményt.
Továbbra is azon leszünk, ha anyagi lehetőségeink engedi, hogy a
külterületen élők hátrányain és nehézségein enyhítsünk, hogy élhetőbb
feltételeket teremtsünk számukra. Igyekszünk a kis lélekszám ellenére
is megfelelő figyelmet fordítani irántuk.
Horváth Lajos polgármester

MEGHÍVÓ
Királyhegyes Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
községünk minden gyermek és ifjú lakosát, családtagjaikkal

a 2013. május 25-én megrendezésre kerülő
Családi és gyermek napjára

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. március 28. napján soros ülésén a
testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző
ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta a testület a 2013. évi közmunkaprogram előzetes egyeztetését.
- Felülvizsgálta a testület a szociális alapszolgáltatásra
és a gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó korábbi
társulási megállapodást és azt megszüntetve
létrehozta a Csanádpalota és Térsége Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulást. A helyi
szociális ellátást és az alapszolgáltatásokat a változás
nem érinti.
- Újraalakult a Csanád Mikrotérségi Területfejlesztési
Társulás is a testület határozata alapján.
- Elfogadta a testület a szociális ellátások és a gyermekétkeztetés új, ez évi térítési díjait.
- Támogatta a Képviselő-testület a helyi iskola által
szervezett színházlátogatást 30 ezer forinttal.
- Döntött a testület arról, a belterületi romos
ingatlanok felvásárlása érdekében felmérést végez az
adott ingatlanok tulajdonosairól, az ingatlanokat
terhelő adósságállományról.
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. április 25. napján soros ülést tartott ahol a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés
óta eltelt időszakban végzett munkájáról.

- Megtárgyalta a település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót.
- Tájékoztató hangzott el a falugazdász éves
tevékenységéről, az aktuális teendőkről. A Képviselőtestület köszönetét fejezte ki Nagy Csaba falugazdásznak,
a településünkön élő gazdálkodóknak nyújtott színvonalas
munkájáért.
- Elfogadta a testület az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének módosítását és ezt követően megalkotta
zárszámadási rendeletét.
- Napirenden szerepelt a Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámoló, melyet a testület
elfogadott.
- Határozatot hozott a testület a 2012. évi ellenőrzési
jelentés elfogadásáról.
- Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.
- Létrehozta az önkormányzat a csanádpalotai székhelyű,
Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati
Társulást. Ennek keretében működteti az önkormányzat a
helyi óvodát.
- Döntés született a víziközmű vagyon térítésmentes
visszavételéről, amelyre a jogszabályi változások
következtében került sor.
- A Képviselő-testület 30 ezer forinttal támogatja a helyi
jótékonysági iskolabál megszervezését.
- A testület döntött arról is, hogy a település
belterületén több ponton térfigyelő kamerákat telepít,
amelyre pályázatot nyújt be az önkormányzat.
Benákné Bárdi Ilona jegyző

Községünk főterén a Szolgáltató ház
előtti betonozott terület oly annyira
megsüllyedt és összetöredezett, hogy
már balesetveszélyessé vált. Nagyobb
esőzések idején mély tócsák kerülgetésével közelíthettük csak meg a takarékszövetkezetet vagy a Hivatalt. A
vastag betonréteg felbontása után, az
alatta húzódó, megrongálódott belvízelvezető csatornarendszer helyreállítása folyik jelenleg is. Az Önkormányzat a Start Közmunkaprogram
keretében végzi a munkálatokat. Tervek szerint 50 m2 alapterületű betonozott parkoló épül ezen a szakaszon.
Ezzel is rendezettebb és gondozottabb
lesz az egyre szépülő főterünk.
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Az önkormányzati kertészetben már
április közepétől naponta több láda
hónapos retket csomóznak be, ami a
helyi óvodába, iskolába kerül felhasználásra. Így közoktatási intézményeinkben biztosítottabb a gyermekek
egészséges táplálkozása.
Az idén a mintakertészet háromszor
akkora területen gazdálkodik, mint az
elmúlt évben. A fólia sátorban a korai
retken és salátán kívül magról keltetett palántákat is nevelnek: zellert, uborkát, fehér paprikát, kígyó uborkát,
paradicsomot, amiket azután melegházas vagy szabadföldi növényként
gondoznak tovább.
Kora tavasszal már elveteményezték a
zöldborsót, fokhagymát, vöröshagymát, burgonyát, sárgarépát, spenótot.
Ez évben földieper ültetvényezésére
is sorkerült. A napokban pedig a bab
és a csemegekukorica veteményezése

Királyhegyes községben továbbra is
Kakas Árpád rendőr zászlós, a
makói Rendőrkapitányság alkalmazottja látja el a körzeti megbízotti feladatokat, aki az Apátfalvi
Rendőrörsön teljesít szolgálatot.
Községünk területén körzeti megbízotti irodaként funkcionál a helyi
polgárőrséggel közösen használt
iroda az önkormányzati épület
mellett, ahol a körzeti megbízott
fogadóóráját meg tudja tartani. A
helyi lakosok ügyeinek intézésére,
kisebb problémák kezelésére így
helyben is megoldhatóvá vált.
A község területén az elkövetett
bűncselekmények döntő része alacsony kárértékű alkalomszerűen
elkövetett betöréses lopás illetve
csalás, amelyeknél egyes esetekben
a sértett hanyagsága is hozzájárult a
cselekmény bekövetkeztéhez. Ezek
rendszerint az esti illetve a éjszakai
órákban valósulnak meg, ezért az
kapitányság igyekszik a szolgálatot

történt meg. A 6 fős brigád tagjainak második éve ad munkalehetőséget a mintagazdaság, akik a gyakorlati munka mellett elméleti
képzéseken is részt vesznek. Május elejétől pedig újabb 6 fő képzése kezdődött, ami a mezőgazdasági program kiszélesítését jelenti.
.

úgy tervezni, hogy az megfeleljen
a község bűnügyi, operatív helyzetének, valamint a községben lakó emberek elvárásainak. A lakosok körében kialakulni látszik a
mások értékeire való odafigyelés,
valamint a rendőrség felé a jelzésadás is, amikor ismeretlen személyeket, árusokat, házalókat látnak a községben. Az ilyenfajta jelzések nagyban segítik a rendőrség
bűnmegelőzési munkáját.
A balesetek többségében a község
külterületén emberi mulasztásból,
nem odafigyelésből következnek
be, okaként a relatív gyorshajtás
és az előzés szabályainak be nem
tartása említhető. A jövőben a
körzeti megbízott kiemelt feladatnak tekinti a járművezetés személyi feltételeinek maradéktalan betartatását, ittas vezetők és gyorshajtók kiszűrését.
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RENDŐRSÉGI
FOGADÓÓRA
KIRÁLYHEGYESEN
A Királyhegyesi Körzeti
Megbízotti Irodában rendőrségi
fogadóórát tart Kakas Árpád
rendőr fzászlós, mint illetékes
körzeti megbízott.
A fogadóóra ideje:

minden hónap páros hét
kedden
13 órától 15 óráig
A körzeti megbízott telefonos
elérhetősége:

0620/9-183-800
06-62/260-080
Ezek a telefonszámok egyben az
apátfalvi rendőrőrs számai,
amelyeken a hét többi napján az
őrsöt fel lehet hívni. A
mobilszámon

Jelen beszámoló a tavalyi évi Királyhegyes-Kövegy Körjegyzőségi
Hivatal
2012.01.01-2012.12.31-ig
terjedő időszakról ad tájékoztatást a
királyhegyesi hivatalra vonatkozóan. Ezen időszak alatt a hivatal főállású polgármesterrel, körjegyzővel, 1 fő adóügyi előadóval, 1 fő igazgatási főelőadóval, 1 fő pénzügyi főmunkatárssal, 1 fő költségvetési főelőadóval, 1 fő ügykezelővel
látta el feladatait.
Fő feladatkörök:
I. A Képviselő-testület működésével kapcsolatos igazgatási feladatok: A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a körjegyző látja el a képviselő testület, a bizottságok és a képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat valamint a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.
A beszámoló időszakában Királyhegyes Önkormányzat valamennyi
összehívott képviselő-testületi ülés
és bizottsági ülés határozatképes
volt. Képviselő-testületi üléseinek
száma 2012-ben: 20, a tárgyidőszakban hozott határozatok száma:
137. A testület által alkotott rendeletek száma:12. A Településfejlesztési és Szociális Bizottság üléseinek
száma 2012-ben: 8, határozatainak
száma: 35.
II. Általános igazgatási feladatok:
Ügyiratkezelés: Az iratok iktatása
és kezelése az iratkezelési szabályzatnak megfelelően történik elektronikus formában. Az iratszámok
mindkét település együttes adatait
tartalmazzák, mivel azokat a rendszer egységben kezeli. Az elmúlt
évben az iktatott iratok száma körjegyzőségi szinten 3.884 A statisztikai nyilvántartás szerint a hivatalban összesen 630 db határozat
meghozatalára került sor
Anyakönyvi ügyintézés: Az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer 2006.
óta működik, ezen időponttól az anyakönyvi okiratok kiállítása számítógéppel történik, ami lehetővé te-

a települések közötti gyors információ áramlását is. Házasságkötés 2012ben egy volt Királyhegyesen. A határon túli magyarok egyszerűsített honosításával kapcsolatos eljárás új feladat volt 2011. évtől. Tavaly Királyhegyesen 7fő nyújtotta be kérelmét,
közülük még abban az évben 2fő
kapta meg a magyar állampolgárságot és tette le az esküt.
Népesség nyilvántartás: A népesség
nyilvántartás naprakész. A település
állandó lakosainak száma 681 fő. A
népesség nyilvántartási feladatok, így
a lakcímbejelentés is 2012. december 31-étől a járás hivatalok
hatáskörésbe került.
Hagyatéki leltározás: Az összes
hagyatéki irat száma 38 db volt. Külső megkeresésre 30 db adó-és értékbizonyítvány kiállítására került sor.
Hatósági bizonyítvány: Hatósági
bizonyítvány kiadására 38 esetben
került sor. Ezen belül az egészségügyi
szolgáltatásra jogosultság iránt kérelmet benyújtók száma jelentősen megnőtt az elmúlt évben.
Szabálysértési ügyintézés: 2012-ben
az iktatott szabálysértési iratok száma
2 db volt. Áprilistól már a Kormányhivatal hatáskörébe tartoztak ezek az
eljárások.
Szociális igazgatás
Jegyzői hatáskörben történő intézkedések száma: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 46. Aktív
korúak ellátása 86, Ápolási díj 5,
Közgyógyellátás 35, Egészségügyi
szolgáltatásra jogosultság 25, Óvodáztatási támogatás 3, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 3,
Időskorúak járadéka: 3
Bizottsági
hatáskörben
történő
intézkedések száma: Átmeneti segély 32, Lakásfenntartási támogatás: 51. Lakáscélú helyi támogatás 2
Polgármesteri hatáskörben történő
intézkedések száma: Köztemetés 3,
Temetési segély 1, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8, Folyékony
hulladék közszolgáltatás támogatás
21, Gyógyfürdőellátás támogatás 0.
Foglalkoztatást helyettesítő támoga4

tás: 2012. évben új rendelkezések
léptek életbe. Ennek értelmében 1 főnek kellett megszüntetni az ellátást,
mivel a 30 nap foglalkoztatási jogviszonyt nem tudta igazolni, 1 főnek
felmondás, 3 főnek pedig közös megegyezéssel való kilépés miatt. A
jogszabályváltozás miatt 5 fő, 55 év
feletti rendszeres szociális segélyre
jogosult személy visszakerült a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közé,
Vállalkozói és kereskedelmi igazgatás: A vállalkozói igazolványok kiadása évek óta Makón az Okmányirodában történik. A működési engedély kiadása változatlanul jegyzői hatáskör volt. Községünkben 4 kereskedelmi illetve vendéglátóhely üzemel.Vállalkozási telephelyet 13 db-ot
tartottunk nyilván. Nyilvántartásunkban tárgyidőszakban 34 őstermelő
szerepelt.
III. Pénzügyi igazgatás
Adóigazgatási tevékenység
A végrehajtási feladatokat (felszólítások, letiltások) az adófizetési határidők lejártát követően folyamatosan
végeztük évközben és a zárást követően került sor egyéb intézkedésekre.
Költségvetési gazdálkodás: A községi Önkormányzata részére a testületi
előterjesztéshez szükséges anyagokat
valamint az előírt beszámolókat, tájékoztatókat minden esetben határidőre
elkészítette. De ellátta a Csanádpalotával és Makóval kötött intézményfenntartói társulás keretén belül működtetett óvodai és alsó tagozatos
iskolai feladatokkal kapcsolatos ügyeket is. Ez utóbbi intézmény ez év
január 1. napjától már állami fenntartásban működik, fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak az állam
felé nincs. A körjegyzőség munkatársai készítették a pályázati anyagokat, továbbá elvégezték a pályázati
elszámolásokat. 2012. évben 5
START közmunka-minta programot indítottunk el, a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ támogatásával, 31fő foglalkoztatottal.
Benákné Bárdi Ilona jegyző

gyógyszerész

Iskolánk tanulóinak előadása Deszken, a Marosmenti
Fesztivál keretében megrendezett Színjátszó kategóriában
2013. április 12-én, Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül című
színdarabot adták elő iskolánk tanulói a Deszki Faluházban.
A rendezvényen nyolc színjátszó csoport vett részt, leginkább
Szeged térségéből. A többnyire felső tagozatos, művészeti
iskolából érkező színjátszó körök között szépen megállták
tanulóink is helyüket, nagy közönség sikert aratva.
2013. április 17-én, a Szegedi Nemzeti Színházban Ránki
György. Pomádé király új ruhája című zenés darabot tekinthették meg diákjaink. Az ami a mi szegedi gyerekeknek már
megszokott és mindennapi, a mi gyerekeinnek még nagyon
újszerű cvolt és néha idegen, de arra kell törekednünk, hogy
ők is ráérezzenek az igazi színházi élmények ízére..

További rendezvények, események:
- Mészáros Debóra és Tóth Bálint 4.
osztályos tanulók április 23-án Makón Városi és Térségi matematika versenyen vettek
részt, ahol a legjobb 31 kismatematikus közül 19. illetve 18. helyezést értek el.
- Május 7-én, 14:00 órai kezdettel ünnepi
műsorral köszöntötték édesanyjukat, nagymamáikat Anyák napja alkalmából.
- Május 18-án a Szülői munkaközösség és
az iskola nevelői Jótékonysági bált tartanak
a helyi művelődési házban.
- Május 25-én, az Önkormányzat által szervezett
községi Gyermek és ifjúsági napra
Radvánszki István
zenés,
táncos előadással készülnek. Az
gyógyszerész
iskola dolgozói és szülői munkaközössége
szervezésben és lebonyolításban vesznek
részt.
A távolabbi jövőt illetően, a 2013/14-es
tanévre a helyi iskola első osztályába 12 tanulót írattak. be. Fenntartói értesülések és
tájékoztatók szerint, további átszervezésekkel a következő tanévet, az államillag fenntartott Makói József Attila Gimnázium tagintézményeként kezdi meg a királyhegyesi
iskola.

Köszönetünket fejezzük ki
A Deszki Marosmenti Fesztiválra való
utaztatási segítségükért a következő
szülőknek:
Zsurzsucz Csabának, Zsurzsuczné
Horváth Gabriellának, Kerekes
Csillának, Császár Évának és Takács
Istvánnak!

Köszönetünket fejezzük ki
A szegedi Nemzeti Színház
látogatásához nyújtott anyagi
támogatásukért:
- Királyhegyes Község
Önkormányzatának 30 ezer Ft-os,
-Az EKKÉ-nek 20 ezer Ft-os. a
„Királyhegyesért” Közalapítványnak
a 10 ezer Ft-os támogatásért!
Tanulóink a Szegedi Nemzeti Színházban
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ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ
HIRDETMÉNYE
2013-ban megvalósul Magyarországon is az analógról a
digitális földfelszíni műsorszórásra való átállás. Azok
érintettek, akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát
használnak és mind-össze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg egy
helyi televízió mű-sorait látják előfizetési díj nélkül. Aki kábeles
vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTV-n keresztül
televíziózik, annak az átállás során nincs teendője.
Mi szükséges az átálláshoz? Az analóg földfelszíni módon
televíziót néző háztartások hagyományos tévékészülékeit
alkalmassá kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy
a nézők az új digitális technológiával, jobb minőségben televíziózhassanak.
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez
Magyar-országon jó állapotú tető- vagy szobaantenna, koaxiális
levezető kábel, valamint hagyományos analóg vevőegységgel
rendelkező tévé-készülék esetén egy dekóder (jelátalakító)
készülék, úgynevezett, set-top-box szükséges.

Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket vásárolni, mivel a set-topbox segítségével a meglévő régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére.
A legmodernebb tévéknél pedig külön
set-top-boxra sincs szükség, mert azokba
már beépítették a megfelelő digitális vevőegységet.
Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik kábeltelevíziós, műholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni
szolgáltató csomagjára.
Mikor lesz a digitális átállás?
1. ütem: 2013. július 31. – ezen
időpontban érintett Csongrád megye is.
2. ütem: 2013. október 31.
Ezen időpontokig tehát alkalmassá
kell tenni az érintettek készülékeit a
digitális adás vételére.

.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján
minden földtulajdonos, földhasználó kül- és belterületen egyaránt az adott
év június 30-ig köteles a parlagfű elleni védekezésre, ezt követően pedig a
virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának folyamatos megakadályozására.
Az idén az időjárás következtében a növekedés előrehaladottabb, hamarabbi
virágzás várható, ezért az ellenőrzést is hamarabb megkezdjük.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az egyéb allergén növények – pl.: csalánfélék,
pázsitfűfélék, libatopfélék, útifűfélék - irtásáról is gondoskodni kell, kül- és
belterületen egyaránt, így az utcán és a kertekben is!
Ennek elmulasztása szintén súlyos következményekkel jár!
A megjelölt időpont után:
- külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága,
- belterületen a települési önkormányzat jegyzője
elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatósága, illetve a jegyző növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb összege 15. 000,-Ft,
legmagasabb összege 5. 000. 000,-Ft.
A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt terhelő kamat, adók módjára behajtható.
Kérem, hogy minden ingatlantulajdonos illetve használó időben és folyamatosan tegyen eleget a parlagfű
és az allergén növények elleni védekezési kötelezettségének!
Benákné Bárdi Ilona jegyző
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Beleznai Kevin Péter született: 2013.04.08.
anyja: Beleznai Katalin

Filipkó Dávid született: 2013.04.28.
szülők: Balogh Mária és Filipkó Dávid

Édesanyák, nagymamák, dédmamák iránt érzett szeretet, megbecsülés, hála az, amely május első vasárnapján arra késztet valamennyiünket, hogy megemlékezzünk róluk. A helyi óvodában és iskolában is izgatottan
készültek a kisgyermekek, hogy kedves műsorukkal, maguk készítette kis ajándékaikkal örömet szerezzenek
az édesanyáknak, a nagymamáknak.
Március 7-én, taggyűléssel egy-bekötött Nőnapi ünnepséget tartott, ahol Tamasi Antal elnök úr beszámolt
az egyesület elmúlt évi tevékenységéről. Ezen az ülésen hat új tag felvételére is sor került és elfogadták az
ez évi költség-vetés tervezetét is. 10:00 órakor az óvodások ünnepi műsorával folytatódott a napirend. a
férfi ta-gok pedig a hagyományokhoz hí-ven egy szál virággal kedveskedtek a női tag társaiknak. Ezt
követte egy nagyon ízletes marha-gulyás, amit Sarró Mihály (Makó) készített el.
Május 9-én, szintén a helyi óvo-dások köszöntötték a női klubban az édesanyákat.
Május 11-én pedig Térségi Nyugdíjas Találkozón vett részt Makón a Korona vendéglőben küldöttségük.
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2013. április 20-án, a hódmezővásárhelyi
Bokréta népdalkör meghívására a Hegyesi Dalkör a Csúcsi olvasókörben
megrendezésre került Népzenei Találkozón vett részt. Községünket 23 fő képviselte. A dalkör két dalcsokorral készült,
az első egy alföldi „Szánt a babám” kezdetű, a második pedig „Boros dalcsokor”
összeállítással. Az együttes először lépett
fel Hódmezővásárhelyen, mégis nagyon
figyelmes és kedves vendéglátásban volt
részük. Mindezt dalkörünk egy kitűnő
előadással hálálta meg. Legközelebb, a
2013. június 22-i szőregi, Rózsa Fesztiválra kaptak meghívást.

KIRÁLYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZERVEZÉSÉBEN

2013. MÁJUS 25-ÉN 09:00 ÓRAI KEZDETTEL

helyszín: iskola előtti terület - Sportpálya

PROGRAMOK:
09:00-09:45 óra: Ünnepélyes megnyitó – Köszöntőt mond Horváth Lajos
polgármester, Fellépnek: helyi óvodások, iskolások
„Csinnadratta” felvonulás
09:45 -10:00 óra: Nevezések az ügyességi akadályversenyre
4 fős csapatok nevezése (családok is nevezhetnek)
10:00 órától: 10 PRÓBA- JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI VERSENY
12:00 óra: Gyermeknapi szabadtéri Zsúr – hamburgerezés
/14 éves korig a gyermekek az önkormányzat vendégei/
13:00 óra: Eredményhirdetés
Egész nap: ingyenes
euro Banjee Jumpig, óriás csúszda, óriás trambulin

Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
8

