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„Aki jó volt hozzám, az
volt az anyám.
Minden pillanatban
gondolt Ő reám.
Ha sorsom megvadult s
látta, hogy elüt
félretolt az útból, s elé Ő
feküdt.
Aki jó volt hozzám, az volt
az anyám.
Ha fáztam, a lelkét
terítette rám.
Átvette terheim, hogy azt
ne én vigyem,
simogatta sebeim, siratta
könnyeim.
Hogyha megbántottam, már bánom azt,
nem sírt Ő sohasem,
szemeim előtt.
Nem hangzott ajkáról
soha, soha vád,
mert Ő a legdrágább kincs,
az Édesanyám!”

Lassan elmondható, hogy községünkben megszűnik a munkanélküliség, hiszen a felnőtt, aktív korú lakosság nagy része el tudott
helyezkedni a környékbeli települések üzemeiben, vagy a helyi
mezőgazdasági vállalkozók által biztosított munkahelyeken. A
kormány által meghirdetett Start munkaprogram pedig lehetővé tette
a helyi önkormányzatok számára a lakosok nagyszámú foglalkoztatását. Mindazoknak, akik még a versenyszférában nem tudtak
elhelyezkedni, vagy életkörülményeik – pl. kisgyermeket nevelnek –
nem engedik meg, hogy más településen vállaljanak munkát,
átmeneti megoldást jelent ez a lehetőség is.

Az önkormányzati mintagazdaság 13 helyi lakos foglalkoztatását
biztosítja évek óta. A kora tavasszal elveteményezett, szépen beművelt
terület bizonyítja a program eredményességét.

Az idén három programban összesen 25 fő tartósan munkanélküli
lakost foglalkoztat önkormányzatunk. Az ezzel járó adminisztrációs
ügyeket a Hivatal munkatársai, az anyagi vonzatát pedig az illetékes
Munkaügyi központ, illetve az Államkincstár fedezi. E munka kapcsán évről-évre szélesíthetjük az elvégezendő feladatok körét, ez
évben például a Béke utcai telken gyümölcsfa telepítésre is sort
kerítettünk, ami ugyancsak a közösség javát fogja szolgálni.
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. március 26. napján soros ülést tartott.
-A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos polgármester tájékoztatóját.
-Megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi katasztrófavédelmi beszámoló jelentést.
-Határozatot fogadott el a DAREH (hulladékgazdálkodási társulás) társulási megállapodásának módosításáról.
-Az ülésen a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megállapodása és alapító Okirata szintén módosításra került.
-Döntött arról, hogy a Makó-Térségi Víziközmű Kftben lévő önkormányzati üzletrészt eladja 1,8 millió Ftos vételáron.
-Határozatban fogadta el a Kövegy Község Polgármesterének küldendő válaszlevelet, amely a megszűnt
Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos.
-A testület 32.400.-Ft összeggel támogatta a királyhegyesi tagintézményi iskola jótékonysági koncertjét.
-Határozatban nyilvánította ki a Képviselő-testület, hogy
pályázatot kíván benyújtani az alapvető szolgáltatások
elérhetőségének javítása érdekében gépjármű beszerzésére és a pályázat előkészítésével megbízta a polgármestert.
-Zárt ülésen döntött arról a testület, hogy nem vásárolja
meg a Makó-Térségi Víziközmű Kft-ben kimutatott
lakossági kintlévőséget.
2015. április 27-i ülés összefoglalója:
-A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos polgármester tájékoztatóját.
-Megtárgyalta és elfogadta a 2014. december 31. napjával megszűnt Királyhegyesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló tájékoztatót.
-Módosította a testület az önkormányzat 2014. évi
költségvetését és ezt követően elfogadta az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szól határozatait és
rendeletét.
-Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a 2014.
évi ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztatót.
-A testület rendeletet alkotott a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és azok megsértéséből következő
jogkövetkezményekről. A rendelet meghatározza azokat
a cselekményeket vagy mulasztásokat, amelyek
bekövetkezte esetén e rendelet alapján az elkövető
személy ellen eljárás indul és büntetés szabható ki.
-Határozatot hozott arról, hogy az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása érdekében pályázatot
nyújt be terepjáró gépjármű beszerzésére.
- Döntött a testület arról, hogy a PERVIABAU Kft.-t
bízza meg a Petőfi utca, valamint a temető bejáró és

belső út felújításával. A beruházás teljes összege
3.459.036.-Ft, melyet az önkormányzat saját bevételeiből finanszíroz.
-Határozat született arról is, hogy az önkormányzat
pályázik az ez évi nyári gyermekétkeztetésre is, amely a
tavalyi évhez hasonlóan kerül megszervezésre.

A falun belüli belterületi szabadtéri égetés szabályairól a 4/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet
rendelkezik. Betartása nem csak saját élet-és vagyonbiztonságunk érdekében, hanem a környezetünkben
élők érdekében is kiemelten fontos.
A rendelet értelmében a település belterületén kizárólag telken belül illetve az azt határoló közterületen keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető
meg szabadtéri égetéssel, kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (pl.:műanyag, gumi, vegyszer, festék és ezek hulladékai) nem égethető
el.
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos a belterületen!
A település belterületén az avar és a kerti hulladék
nyílt téri égetésére csak szeptember 15. és november
30, valamint február 1. és április 30. napja közötti
időszakban 10-17 óra között engedélyezett.
Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó
helyen és telken belül, szélcsendes időben szabad
égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.
A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól
olyan távolságra kell elhelyezni, hogy az arra veszélyt ne jelentsen. Az égetés gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.
A szabadtéri égetés során tüzet őrizetlenül hagyni
nem szabad és veszély esetén a tüzet azonnal el kell
oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel
a tűz terjedése megakadályozható illetőleg a tűz
eloltható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz
elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs,
hamu lelocsolásáról vagy földdel történő lefedéséről.
Amennyiben a szabadtéri égetésre az e rendeletben
foglaltaktól étérően kerül sor, a tűzvédelmi hatóság
hatósági eljárást indít és a szabálytalanságot elkövetővel szemben tűzvédelmi bírság kiszabására kerül
sor.
A rendeletek teljes terjedelmében az önkormányzat
hirdetőtábláján és hamarosan a honlapján is olvasható.
Benákné Bárdi Ilona
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Április hónapban községünk közterületein
megkezdődtek a park-gondozási munkálatok is.
Eddig több mint 450 db virágos növény kiültetésére került sor és az év folyamán még további
telepítéseket tervezünk. A községi köztemetőben, lakossági kérésre a bejárati dió fasort
kivágtuk,

kivágtuk, mert levelei, ágai rongálták a közvetlen alatta levő síremlékeket. Helyettük 20 db
örökzöld tujafát ültettünk. Beton járda készült a
bejárattól a Hősök sírjáig, mintegy 40 m2 területen. Folyamatos a sírok közötti területek és a
Hősök sírjának gondozása. Anyagi lehetőségeinkhez mérten tervezzük a temető bejárójának
aszfaltozását, kiépítését is még ez évben.

A Béke utcai önkormányzati
telken, a tavasz folyamán 40
db sárgabarack facsemete ültetésére került sor. A területet
betonoszlopokra erősített dróthálóval kerítettük körbe, így
védjük az idegen behatolóktól,
a rongálóktól.
A Kis utcai kertészetünkben az elmúlt hónapban
pedig 40 db szilvafát telepítettünk. A 3-4 éves
gyümölcsfacsemeték megfelelő gondozás mellett 4-5 év múlva hoznak majd számottevő termést, amit közintézményeinknek, a gyermekek
egészséges táplálkozására szántunk. Ezért kérjük a lakosságot, hogy tartsa tiszteletbe erőfeszítéseinket, segítse munkánkat. Ha bármi
rendellenességet, rongálást tapasztal, azt azonnal jelenzze a Hivatal munkatársainak.
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2015.(IV.27.) számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértéséből következő jogkövetkezményekről szól.
Korábban, 2013-ig volt ilyen tartalmú helyi szabályozás,
melyet jogszabályváltozás miatt meg kellett szüntetni.
Most a helyi önkormányzatokról szóló törvény ismét
lehetővé tette helyi szabályok kimondását.
A rendelet azokat a magatartásokat tiltja, amelyek a
helyi közösség nyugalmát zavarhatják, annak érdekét
sértik. A teljesség igénye nélkül néhány kiemelten tiltott
cselekmény illetve mulasztás:
- a kéményseprésre jogosult cég munkatársát nem engedi be ingatlanába
- a vízmérőórát megrongálja, vagy a szolgáltató felé
hamis adatot szolgáltat, illetve a vízfogyasztást eltitkolja
- közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően használ
- a közterületen található növényzetet, berendezéseket,
tárgyakat, játszótéri eszközöket rongálja
- az ingatlan előtti járdaszakaszt (járda hiányában egy
méter területsávot) illetőleg, ha a járda mellett zöld-sáv is
van az úttestig terjedő teljes terület nem tartja tisztán
illetve gyommentesen, valamint téli időszakban a járda
síkosság mentesítéséről nem gondoskodik.
- közterületet beszennyezi, szemetet, hulladékot eldobál,
továbbá szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot
kiönt, kienged, illetve a közterületen szemetet, hulladékot
tárol, állati hullát lerak.
- fát, élő sövényt a járdaszegélytől számítva egy méter
távolságon belül ültet úgy, hogy azok a járdán való
közlekedést akadályozzák, a közlekedés biztonságát
veszélyeztetik
- község belterületén, közterületen állatot tart, legeltet.
- Ebet a község területén felügyelet nélkül hagy, utcára
kienged, póráz és szájkosár nélkül vezet. - Az eb tulajdonosa az állat egészségéről, betegségének gyógyításáról, illetve az eb védőoltásáról nem gondoskodik.
- Az állattartásra szolgáló melléképületek, melléképítmények rendszeres tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
a legyek, rágcsálók, és más kártevők rendszeres irtásáról
nem gondoskodik.
- Az állattartás során keletkezett trágya folyamatos kihordásáról nem gondoskodik vagy a kihordás során a
környezetet szennyezi.
- A tulajdonában vagy használatában lévő belterület ingatlana udvarát, kertjét nem gondozza, elgazosítja és környezetét gyomokkal fertőzi.
Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével
szemben húszezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve
ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható
ki.
Benákné Bárdi Ilona
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2015. április 16-án tartotta üzemátadó rendezvényét a Tudásklaszter Nonprofit Kft. a
Kis utcai ingatlanhoz tartozó kertben. A
konferencián Horváth Lajos polgármester
köszöntője után külföldi és hazai jó gyakorlatokat is bemutattak az előadók.
Megyeri Katalin Stefánia projekt menedzser
összefoglalta a projekt eddigi eredményeit,
mesélt az üzemről és a kertben található
fóliasátorról, Kis Mónika ügyvezető pedig
az üzem rövid és hosszú távú céljait fogalmazta meg.
A cél, hogy az üzemben dolgozó, nem közmunkaprogramban résztvevő hölgyek olyan termékeket állítsanak elő, amely önfenntartóvá teszi azt, így elsősorban helyben termesztett zöldségeket, gyümölcsöket
használnak. A közel 100 résztvevő megkóstolhatta a helyi ízeket felvonultató Kanálka termékcsalád
finomságait, többek között padlizsánkrémet, mézes zellerchipset, pikáns fokhagymát, pepperonettát és
almalekvárt, továbbá lehetőség nyílt megfelelő védőruházatban az üzem helyiségeinek bejárására.
Csernus Anikó

A Nyugdíjas Egyesület 2015. március 26-án tartott évi közgyűlését és az utána a hagyományos
nőnapi ünnepségét. A közgyűlés 9 órakor
kezdődött az elnöki beszámolóval és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásával. Ezen a taggyűlésen
került sor a vezetőség újraválasztására is.
A nőnapi ünnepség 11 órakor kezdődött, az
óvodások színes műsorával, majd átadták a jelenlévőknek az általuk készített ajándékokat. Utána
Horváth Lajos polgármester mondott ünnepi köszöntőt, ezt követően az egyesület férfi tagjai
átadták a jelenlévő női tagoknak, a vendégeknek az
egy-egy szál virágot. Németh János egyéni köszöntővel és virággal kedveskedett az egyesület nőtagjainak.
Az ünnepségen részt vett egy 8 fős apátfalvi
küldöttség is. Vezetőjüknek, Kerekes Gézánét nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntük meg a több
mint tíz éves együttműködést.
Ezt követően Varga Viktor által készített finom őz
és birka pörköltje került tálalásra. Az őzet Varga
Viktortól kaptuk, a birkát pedig Daróczi Gábortól
vásároltuk nagyon jutányos áron. Az ünnepség a
terített asztal melletti evés-ivással, beszélgetéssel
folytatódott, jó hangulatban fejeződött be a délután
folyamán. Köszönet minden adományozónak,
szervezőnek és segítőnek munkájukért!
Tamasi Antal egyesület elnöke

Egy volt szolgálati rendőrautót adományozott a
Csongrád Megyei Rendőrkapitányság a királyhegyesi Polgárőr szervezetnek. Ezután ez a
jármű is segíti járőröző munkájukat.

2015. március 14-én tartotta szokásos évadzáró
taggyűlését a helyi Polgár Szervezet, ahol
emléklapot adtak át az 5, 10, 15 és 20 éves
tagtársaiknak. Köszönet önkéntes munkájukért, a
köz érdekében végzett tevékenységükért!
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A Makói Általános Iskola Művészeti Tagintézményének vezetője,
Szikszai Zsuzsanna kezdeményezésére, nagy sikerű jótékonysági
koncertet tartottak Királyhegyesen az intézmény növendékei és
tanárai. A helyi általános iskolai tagintézmény tanulóinak ez év
szeptemberétől nyílt lehetőség hangszeres képzésen részt venni,
amivel több mint nyolcvan százaléka élt is. A koncerten ők is
bemutatkoztak furulya és zongora darabjaikkal, Perczel Tamás
trombitatanár és Benkő Zoltán zongoraművész hatékony furulyailletve zongoraóráinak köszönhetően. Felléptek még Németh Rozália és Miklós Imre növendékei is. A gyerekek számára példaértékű
„művésztanári tudományból” Nagy Árpád és Benkő Zoltán adtak
ízelítőt. Befejezésként Kálmán Luca néptánc oktató helyi néptánccsoportja aratott nagy sikert a zsúfolásig megtelt művelődési
házban. A rendezvényen részt vett Czellár Mónika, a Makói KLIK
tankerületi megbízott igazgatója is, aki köszöntőjében kiemelte a
művészeti nevelés jelentőségét és a közösségi összefogás nagy
erejét. Ezután Horváth Lajos Királyhegyes község polgármestere
adta át a helyi önkormányzat anyagi hozzájárulását Kincses Tímeának, a Makói Általános Iskola intézményvezetőjének a további jó
együttműködés jeléül.
A zeneiskola a királyhegyesi tagintézmény számára egy elektromos
zongora megvásárlására gyűjtött, ami a koncert bevételéből, valamint a helyi és csikóspusztai vállalkozók nagylelkű adományaiból,
- az iskolai szülői Munkaközösség közreműködésével - összegyűjtött támogatói és egyéb felajánlásokból, valamint a KLIK és a helyi
Önkormányzat hozzájárulásával már meg is valósult.
Az iskolai Szülői Munkaközösség szervező aktív tagjai voltak:
Farkas Beáta, Esser Ágnes, Kozák Ildikó, Zsurzsuczné Horváth
Gabriella, Horváth Zoltánné, Boros Gáborné, Vancsóné Olasz Piroska,
Böngyik Rozália, Szabóné Császár Éva, Szőke Anikó, Dani Jánosné
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Fő támogatók: KLIK Makói Tankerület, Királyhegyes Községi Önkormányzat, Kovács János és fia Kovács
Zoltán csikóspusztai vállalkozók, Kiss
Gyuláné Gizike helyi kereskedő, Boros
Gábor, Borosné Szalma Brigitta helyi
mezőgazdasági vállalkozók, GO-DO
Transz Kft képviselője Kovács Gábor
és Felesége, Ménesi Gábor vállalkozó
és társa, Daróczi Gábor vállalkozó és
Daróci Gáborné helyi kereskedő, Vizi
István és Társai mezőgazdasági vállalkozók, Radvánszki István gyógyszerész, EKKE, Dani János vállalkozó juhász, Miklós Tamás zenész
Adományozók:
Kincses
Tímea
intézményvezető,
Horváth Lajos polgármester, Horváth
Lajosné képviselő, Szirbik Sándorné,
Benákné Bárdi Ilona, Polgárőrség,
Miklós Imre alpolgármester, Zsurzsucz
Csaba, Englerné Buvár Terézia,
Gyöpös Zsolt, Nikotin presszó, Katona
István képviselő, Kádárné Kovács Edit,
Farkas Beáta képviselő, Barna Lajosné,
Böngyik Rozália, Esser Ágnes,
Szikszai Zsuzsanna, Kozák Ildikó,
Vancsó András és Felesége, Suhajda
János, Kozák Istvánné, Dobó Magdolna, Kiss Ferenc (Öcsi), Óvoda,
Suhajdáné Nagy Ildikó, Berceli
Zsoltné, Csikota Antal, Antal Ferenc,
Szekeres Edit, Fekete Ágnes, Dombi
József, Szekeres Istvánné, Kávai
Anikó, Mátó Mihályné, Borsos
Istvánné, Hajdu Róza, Tóth János,
Stranszky Jánosné, Kissné Katona
Gabriella, Romek Jenő, Sarró Mária,
Bringye Jánosné, Tóth Orsolya, Kozma
Brigitta, Farkas Ferencné, Go-kart,
Sajtkukac, Silver SE, Gera Angéla,
Szőke Anikó, Nacsa Gábor, Kozma
Sándorné, Makói tanárok, Tamasi Éva,
Tan Ever Mustafa,Varga Tibor, Duál
autócentrum KFT., Tóth Lászlóné,
Nagyné Muzslai Irén, Szalma Gyuláné
és mindenki aki belépőjegyet, tombola
tárgyat hozott, vásárolt.

Délmagyarország című
megyei napilap fennállásának 105. évfordulóját
ünnepli idén. Ez alkalomból Csongrád megye valamennyi településén facsemetét ültettek a Föld
napján, április 22-én.
A facsemete előtt tábla
jelzi: "A fát a 105 éves
Délmagyarország ültette
2015. április 22-én a
következő 105 évre."
Községünkben a Játszótér
sarkán található ez a fa.
A

2015. március 21.-én, szombaton délután Földeákon vendégszerepelt, a Bazsarózsa Nóta
és népdalkör meghívására.
A Térségi Népzenei Találkozóra
együttesünk egy Katona sorral,
valamint egy Alföldi dalcsokorral készült. Dalkörvezető: Horváth Lajosné. A siker ezúttal sem
maradt el. Köszönet helytállásukért!

Kedves Gyerekek! Tisztelt Lakosaink!
Ez évben is a Krónika újság júniusi számában
Tablót készítünk a királyhegyesi ballagó
diákokról. Kérjük, az érintettek jelezzenek
szerkesztőségünkben, mert csak így tudjuk
hiánytalanul számba venni ballagóinkat!
Englerné Buvár Terézia
Fényképeket a következő címre várjuk:
englerneterez@citromail.hu

a Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda munkatársai
Horváth Lajosné önkormányzati képviselő közreműködésével.
Az ingyenes egészségügyi szűrések típusai voltak:
- vércukor és koleszterinszint mérés,
- testsúly, testmagasság és testtömeg index meghatározás
- érszűkület vizsgálat,
- 45 év feletti nők részére csontsűrűség vizsgálat,
- 45 év feletti férfiaknak prosztata megbetegedésre rizikó
szűrés, vérvétellel és kérdőívvel.
Községünkben a szűrővizsgálatokat 44-en vették igénybe.
A szűrések az”EGÉSZSÉG-FEJLESZTÉS ÉS PREVENCIÓ MAKÓN
ÉS KISTÉRSÉGÉBEN” című pályázat keretében valulhatott meg.
ŐSZRE JÖJJÖN EL ÖN IS, TEGYEN TÖBBET
EGÉSZSÉGÉÉRT!
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A Honvédelmi Minisztérium
Nemzeti Rendezvényszervező Hivatalának felhívására községünk is csatlakozott a március
15.-i országos ünnepi rendezvénysorozatához.
Az 1848. március 15-i események és a ’48-as hősök tiszteletére 2015. március 15-én (vasárnap) a Kossuth utcában megemlékezést tartottunk. Ünnepi
beszédet mondott Miklós Imre
alpolgármester. Az országos
kezdeményezésre, ezután közösen elszavaltuk Petőfi Sándor
csodálatos költeményét a Nemzeti Dalt. Köszönet és elismerés
mindazoknak, akik ezt a délutánt
a tiszteletadásnak szánták!

+

Mándoki Gergő
született: 2015. 03. 11.
szülei: Telek Anikó és Mándoki Tibor

Budai Csongor Zsolt
született: 2015. 03. 02.
édesanyja: Budai Alexandra

Az óvodai mindennapok programok nélkül
is programok! Mindennap van valami csoda,
van kacagás, van barátság és van öröm. Van
sok érdekesség, van sok kézművesség, van
vers, mese, ének, tánc. És van sok kis
gyerek, aki örömmel jön az oviba. A kicsik
bátortalanabbul, a nagyobban vagányabbul,
a lányok hullámos hajjal és sok csattal, a
fiúk kis autókkal. De minden gyerek, ha
reggel álmosabban is, de vidáman és
örömmel. Mi óvó nénik és óvodai dolgozók
ezért kelünk fel, ezért teszünk, hogy a
gyerekek mindennapjai programok nélkül is
programok legyenek tavasszal, nyáron,
ősszel és télen!
Ha egy mese tetszik, megtapsolják, ha egy
mozgásos játék jó, beleadnak mindent, ha
egy tulipánfestés élvezetes, beleélik
magukat. Ha beszélgetünk a Földről,
elvarázsolódva hallgatják, de sorolhatnám
nagyon hosszan, aki meg szeretné ezt nézni,
jöjjön el bekukkantani! Készülünk az anyák
napjára, az éves nagy kirándulásunkra,
makói versmondó délutánra, a pizza partira,
a közös főzésre a szülőkkel, a ballagásra.
Németh Angéla

A királyhegyesi óvodások szeretettel
meghívják a község lakosait
2015. május 30.-án, a helyi
Művelődési Házban tartandó

Ballagó Tanévzáró ünnepélyükre
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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

Királyhegyes község Búcsúja a
hagyomány szerint
május első vasárnapja,
ami az idén május 3.-ára esik.

Kedves gyerekek!
Királyhegyes Község Önkormányzata szeretettel
meghív Benneteket és Szüleiteket a

PROGRAMOK:
09:00-09:45 óra: Ünnepélyes megnyitó
Köszöntőt mond Horváth Lajos polgármester
Gyerekműsorok

09:45 órától egész nap: Ingyenes euro Banjee Jumping, óriás csúszda,
óriás trambulin, kézműves foglalkozások, lufi hajtogatás, arcfestés
Délben: Hamburger parti !!!

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

9

