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„Határtalanul” jót kirándultunk 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meg-
bízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő a Határtalanul! program keretében
2010 óta évente nyílt pályázatot hirdet a ma-
gyarországi nemzetiségek anyaországaival,
illetve a más országban élő, azonos nyelvet
beszélő közösségeivel kapcsolatos ismere-
tek bővülésének, a magyarországi és külhoni
fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának
elősegítésére.
A programot kezdetben a középiskolás kor-
osztály számára írták ki, de immár két éve Ta-
nulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel,
a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismere-
tek bővülésének elősegítésére az általános
iskolás korosztály számára is elérhető.
A pályázat célja a magyarországi közne-
velési intézményben nappali rendszerű okta-
tásban részesülő, hetedik évfolyamon tanuló
diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukraj-
na, Szlovénia vagy Horvátország magyar-
lakta területeire irányuló tanulmányi kirándulá-
sának támogatása.
A Határtalanul! program célja a magyar-

magyar kapcsolatok építése, személyes kap-
csolatok kialakítása, elmélyítése. A program
a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét ta-
pasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nem-
zeti összetartozás operatív programja. Kere-
tében magyarországi iskolák tanulói az ál-
lam támogatásával osztálykiránduláson
vesznek részt a szomszédos országok ma-
gyarlakta területein, így személyes tapasz-
talásokat szereznek a külhoni magyarságról.
A program keretében 2010 óta megkö-
zelítőleg százezer magyarországi diák vehe-
tett részt a határon túli régiókat célzó tanul-
mányi utakon, 2016-ban a programra 1,9
milliárd forint áll rendelkezésre, melyből
2015-ben 1,29 milliárd forint kerül kiírásra. 
A programban idén azok a magyarországi
diákok vehetnek részt, akik a 2015/2016-
os tanévben a köznevelési intézmény 7. évfo-
lyamán nappali rendszerű oktatásban része-
sülnek és az utazás időpontjában tanulói jog-
viszonnyal rendelkeznek. 
Pályázni a tanulmányi kirándulás megvaló-
sítása céljából kizárólag az utazási- és  szál-

lásköltségekre lehet, ezért a többi felmerülő
költség (étkezés, belépők) fedezetét, az
utazóknak kell hozzátenni. A Királyegyházai
Általános Iskolások kirándulásának több-
letköltségét – a tavalyi évhez hasonlóan – i-
dén is át tudta vállalni a Királyegyháza Felvi-
rágoztatásáért Közalapítvány a LAFARGE
Cement Magyarország Kft.-től és Királyegy-
háza Önkormányzatától kapott támogatá-
soknak köszönhetően. 
A királyegyházai iskola hetedik osztályának
tanulói a bükkösdi, a szabadszentkirályi és a
drávasztárai hetedikesekkel közös projekt-
ben vehettek részt. A pályázat koordinálását,
a program szervezését Dömötörné Nagy
Júlia, a szabadszentkirályi Zsigmond Király
Általános Iskola vezetője végezte, akinek
ezúton is köszönjük munkáját, köszönjük,
hogy közreműködésével mi is eljuthattunk
Erdélybe, és részesei lehettünk a Nagye-
nyed térségi irodalom és történelem hagyo-
mányainak útján című tanulmányi kirándulá-
son átélt élményeknek.

/Folytatás a 4-5. oldalon./
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Tájékoztató 
a tavaszi 

lomtalanításról
A Dél-Kom Nonprofit Kft. ez évben is
megrendezi Királyegyháza, Sumony és
Gyöngyfa területén a lakosság részére
térítésmentes tavaszi lomtalanítási akcióját.
A lomok elszállítását az alábbi
időpontban végzi: 

2016. június 14. (kedd)
A hulladékot az adott napon reggel 6
óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára
úgy, hogy a tisztaság megóvása érde-
kében a szóródó anyagok gyűjtődobo-
zokba vagy zsákokba kerüljenek. 
Az akció során nem helyezhetők ki a
következő anyagok:
• Építési törmelék
• Állati tetemek
• Zöldhulladék
• Veszélyes hulladék (akkumulátor,
gumiabroncs, növényvédőszeres-fes-
tékes dobozok, stb.)
• Elektronikai hulladék (TV, hűtőszek-
rény, stb.)

Önkormányzat

Felhívás
Tájékoztatom a Tisztelt ebtulajdonosokat, hogy „az állatok védelméről és kíméletéről” szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. §
(1) bekezdése értelmében az ebtartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A
2016. évi ebösszeírás céljából a négy hónapnál idősebb ebek tulajdonosainak/tartóinak, az „Ebösszeíró adatlapot” kell kitölteni és
legkésőbb 2016. április 30. napjáig személyesen vagy postai úton eljuttatni a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfél-
szolgálata 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66. címre.
A kitöltéssel kapcsolatban a 73/340-042/23-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől – csütörtökig 800 – 1600 óra
között, pénteken 1200 óráig. 
Az ebösszíró adatlapot ebenként kell kitölteni!
Az ebösszesítő adatlapok leadásának határideje: 2016. április 30.
Felhívom továbbá a Tisztelt ebtartók figyelmét, hogy – adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az eb tartója – az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján – 30.000.-Ft állatvédelmi bírsággal sújtható

Önkormányzat

Ebtulajdonosok figyelmébe
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Bizakodó építőipari várakozások
KSH adatok tanúsága szerint az építőipari ter-
melés 2015-ben három százalékkal bővült
tavalyelőtthöz képest. Az eredmények
hétköznapokban érezhető hatásairól és az
idei évre vonatkozó várakozásokról
Hoffmann Tamással, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. értékesítési igazgatójával
beszélgettünk.

A 2015. évre vonatkozó elemzések a hazai
építőipar kedvező alakulásáról szólnak.
Érezhető volt ez a Királyegyházi Cementgyár
számára is?
Ahogy minden eddigi évben, tavaly is tudtuk
teljesíteni a kitűzött céljainkat az egészség- és
munkavédelem, a fenntartható fejlődés, a
társadalmi felelősségvállalás és nem utolsó

sorban az üzleti célok terén. Komoly infra-
strukturális beruházásokhoz tudtunk szállítani,
például a szegedi ELI lézerközponthoz, vagy
az iparág számára hatalmas sikert jelentő,
beton felületű M0-ás körgyűrű bővítéséhez.
Sikerrel vezettünk be egy hatékony értékesítés
támogatási rendszert, amely szoros és
interaktív kapcsolatot tesz lehetővé ügyfeleink-
kel. Mindemellett a LAFARGE és a Holcim
egyesülésének eredményeként a világ egyik
legnagyobb építőipari cégének lettünk a ma-
gyarországi képviselői. 
Az előrejelzések alapján a pozitív hatások az
idei évben is kitartanak. Mit vár a cég a
2016. évtől?
Bízunk a további fellendülésben. Mindemellett
európai szintű probléma a cementgyárak
jelenlegi alacsony mértékű kapacitáskihasz-
náltsága, amely Magyarországon kiemelt
problémaként jelentkezik. Az általunk is
szorgalmazott gazdaságélénkítő kormányza-
ti projektek (például a CSOK) reméljük, hogy
pozitív hatással lesznek erre a korántsem
kielégítő helyzetre és a lakásépítési szektor-
ban több ingatlan építését teszik lehetővé
alkalmazva azt a tudásbázist, amivel ren-
delkezünk. Összességében készen állunk a
jövő kihívásaira, mind mennyiségi, mind
minőségi tekintetben. Bízunk partnereinkben,
akikkel együtt a hatodik építőipari szezont
kezdjük meg idén, hiszen 2016-ban ünne-
peljük fennállásunk ötödik évfordulóját. 

Hogyan készülnek fel a közeljövő kihívásaira?
Minden téren törekszünk az innovációra: ter-
mékportfóliónk és az ügyféligényeket

figyelembe vevő szolgáltatásaink vonatko-
zásában is. Az idén új vállalatirányítási rend-
szert vezetünk be, amely már rövidtávon is
előnyöket hozhat a napi pénzügyi, logisztikai
folyamatok terén. A piaci igényekhez igazod-
va idén új termékkel nyitunk a prémium zsákos
szegmensben. Igazodva a felhasználók
egyre igényesebb termékfelhasználásához,
egy eddig ömlesztett formában értékesített
cementtípusunkat a Szürke Rapidot zsákos
kiszerelésben is forgalmazzuk az idei évtől.

Konyári Tímea

Hoffmann Tamás, a LAFARGE
Cement Magyarország Kft.

értékesítési igazgatója

Új termék 
a prémium zsákos szegmensben 

a Szürke Rapid

Beszélgetés LAFARGE Cement Magyarország Kft. értékesítési igazgatójával

A befizetett SZJA 1 százalékáról 
rendelkezzen 

a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány 

javára
adószám: 18328356-1-02
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Az idei Határtalanul! című tanulmányi ki-
rándulásra 2016. március 14-18-ig ke-
rült sor. Dömötörné Nagy Júlia, szabad-
szentkirályi tagintézményvezető szerve-
zésében a bükkösdi, a drávasztárai, a
királyegyházai és a szabadszentkirályi
iskolák hetedik osztályosai vettek részt a
programban. A mi projektünk címe:
Nagyenyed térségi irodalom és történe-
lem hagyományainak útján volt, és en-
nek megfelelően Nagyenyed kiindulási
ponttal csillagtúrában közelítettük meg
a meglátogatásra tervezett helyszíne-
ket. 
Március 14-én kora reggel indultunk
Szabadszentkirályról, ahová tanulóinkat

Lasancz József, Ős Gergely és Réti
Dalida (anyuka) segítségével szállítot-
tuk. Magyar területen Baján és Sze-
geden iktattunk be pihenőt, már délelőtt
átléptük a határt, és Románia területén
egy órával előrébb állítottuk óráinkat.
Az első célpontunkon, Aradon, megnéz-
tük a vértanúk tiszteletére állított emlék-
művet, melyet a város szélén egy foci-
pálya mellett találtunk, és útközben
megfigyelhettük, hogy az aradi vár má-
ra gyakorlatilag az enyészeté lett, alig-
alig volt észrevehető nyoma az elha-
nyagolt területen. Az emlékműnél a cso-
port nevében a királyegyházi gyerekek
két vers elmondásával tisztelegtek a

hősök emléke előtt, a szabadszentkirá-
lyi kollégák pedig koszorúztak. 
Aradról az utunk Vajdahunyad várához
vezetett, ahol egy egykori ipartelep tő-
szomszédságában csodálhattuk meg
Mátyás király apjának sasfészkét. A
gyerekek többsége ismerősként köszön-
tötte a látványt, mert egyrészt felkészül-
ten indultunk útnak, másrészt a legtöb-
ben jártak már Budapesten, a Város-
ligetben található Mezőgazdasági Mú-
zeumban, melynek épülete bár kisebb,
de hű mása a Hunyad megyében elénk
táruló eredetinek. 

Vajdahunyad várának szépsége lenyűgözött 
bennünket

Fentről ez a látvány tárult elénk Déva várának felújítása még nem fejeződött be

Az aradi emlékműnél verset is mondtunk Izgatottan készülődtünk a siklón való utazásra

Első nap már élményekkel gazdagon, 
de még frissen vártuk a folytatást

„Határtalanul” jót kirándultunk  
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„Határtalanul” jót kirándultunk  
Déva várához siklóval vezetett fel az út,
a befalazott asszonyt kutatva mindenki i-
gyekezett legyőzni tériszonyát. A vár –
az Európai Unió által támogatott – felújí-
tása már majdnem befejeződött, de saj-
nos, még nem volt minden része látogat-
ható, ennek ellenére maradandó él-
ményt nyújtott a teraszról élvezhető pa-
noráma, és az izgalmas utazás a siklón.
Nagyenyeden a Két fűzfa nevű hostel-
ben kedves fogadtatásban és meleg va-
csorában részesültünk. A kényelmes el-
helyezkedés után az első naptól kezd-
ve minden este Király József plébános
úr irányításával beszélhették át a napi e-
seményeket az érdeklődő diákok és kol-

légák. 
Március 15-én, nemzeti ünnepnapun-
kon, látogatást tettünk Nagyenyeden a
nagy hírű Bethlen Gábor Kollégiumban,
ahol egy kedves kolléga mesélt a gim-
názium múltjáról és jelenéről. Megnéz-
tük a Két fűzfa emlékművet, majd a gim-
názium diákjaival és a város elöljáróival
együtt vehettünk részt a református tem-
plomban az ünnepi Istentiszteleten és a
forradalom és szabadságharc hőseinek
tiszteletére rendezett megemlékezésen,
ahol fellépett az iskola énekkara, és az
ottani szintén hetedikes osztályos gyere-
kek is szerepeltek. Rendkívül megható
és felemelő volt ekkora létszámban,

ilyen helyszínen együtt énekelni a ma-
gyar Himnuszt. Az ünnepség után cso-
portunk képviselői is megkoszorúzták –
a helyi elöljárókkal együtt – a vár udva-
rán található Széchenyi-emléktáblát. A
délutánt Gyulafehérváron töltöttük, ahol
szintén volt bőven látnivaló, alig tudtunk
betelni vele. A város történelmi központ-
ja gyönyörűen fel van újítva, a vár kör-
bejárható, tágas terek, sétányok biztosít-
ják a kényelmes közlekedést. Megte-
kintettük a püspöki palotát, és betértünk
az érseki székesegyházba, ahol nagy
elődeink – köztük: Fráter György és
Hunyadi László – temetkezési helyét
figyelhettük meg. 

Érseki székesegyház Gyulafehérvárott

Csoportkép a Két fűzfa emlékműnél
Nemzeti ünnepen 

a nagyenyedi református templomban

A nagy hírű Bethlen Gábor Gimnázium csengője
A nagyenyedi református templom épülete sajnos,

elég rossz állapotban van

Jó szívvel adtuk át ajándékainkat 
a torockói gyermekotthonban
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Ezen a napon utolsó állomásunkon, Ma-
gyarigenben, a legszebb erdélyi barokk
protestáns templomban hallgathattuk
meg a település és a templom történetét,
és megismerkedhettünk Bod Péter poli-
hisztor tevékenységével, akinek sírem-
léke a templom udvarán található.
A harmadik napon ereszkedtünk le a tor-
dai sóbánya elképesztő mélységébe
egy nagyon kedves és humoros idegen-
vezető segítségével. A Tordai hasadék-
ban nem veszélytelen túrát tettünk, de mi-
vel mindenki fegyelmezetten és dereka-
san helytállt, jutalmul a torockói faluköz-
pontban gyönyörködhettünk. Torockón
átadtuk ajándékainkat a Böjte Csaba
által alapított Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány helyi gyermekotthonában lakók-
nak, akik nagyon közvetlenül, barátsá-
gosan fogadtak minket. Elmesélték, hogy
a Ferences rend elveinek megfelelően a
gyermekek, a legkisebbek is, a tanulás
mellett részt vállalnak a gazdasági
munkálatokban, az állatok gondozásá-
ban, ki-ki korának megfelelő módon. 
A kirándulásunk negyedik napját Kolozs-
várott töltöttük, ahol először a botanikus
kert növényeit tanulmányoztuk. A Há-

zsongárdi temető útjain sétálgatva igye-
keztünk felkutatni nagy magyarjaink sír-
emlékeit. Felkerestük Sárkányölő Szent
György szobrát, majd Mátyás király lo-
vas szobrát és Márton Áron szobrát is
mielőtt betértünk volna a Szent Mihály-
templomba, mely Erdély második legna-
gyobb alapterületű temploma – a bras-
sói Fekete templom után –, Kolozsvár
főterén, a hajdani Nagypiacon áll.
Mátyás szülőházát is felkerestük és a na-
gyon hangulatos ódon utcácskákban sé-
tálgatva volt módunk juhsajtot és juhtúrót
kóstolni és vásárolni. Délután a helyi
modern bevásárlóközpontban adtunk
szabadidőt a gyerekeknek, nehogy ha-
za kelljen vinniük az otthonról kapott
költőpénzt. 
Az utolsó napon a kiadós reggeli után
megköszöntük vendéglátóinknak a min-
dig nagyon finoman elkészített ételeket,
a kényelmes szállást és a kedvességet,
majd elbúcsúztunk. Hazafelé tartva elő-
ször Körösfő népművészetével ismerked-
tünk a kirakodóvásárban található var-
rottasok és fafaragások láttán. Nagyvá-
rad és Ady Endre kapcsolatáról a
szabadszentkirályi tanulók kiselőadá-

sából nyerhettünk közelebbi információt.
Nagyszalontán Arany János emlékmú-
zeumát a Nagyszalonta Önkormányza-
tának a kezelésében álló és a szalonta-
iak által "Csonkatoronynak" nevezett
műemlék épületben kereshettük fel.
Méhkeréknél léptünk ismét Magyaror-
szág területére, élményekkel és sok-sok
új információval gazdagodva az esti ó-
rákban érkeztünk Szabadszentkirályra,
ahonnan ismét a gyöngyfai falubusz, a
Közalapítvány busza és ezúttal Tóth
Béla (apuka) segítségével gondoskod-
tunk a gyermekek hazaszállításáról. 
A frissen szerzett ismereteket az iskolá-
ban rendszereztük, és felkészültünk arra,
hogy továbbadjuk a szülőknek, az isko-
latársaknak és az érdeklődőknek. 
Köszönjük a lehetőséget az Emberi Erő-
források Minisztériumának, a baleset-
mentes utazást a Tom-Túra Kft.-nek, a
gondoskodást a szervezőknek, a több-
letköltségek biztosítását pedig a támo-
gatóknak!

Konyári Tímea 
és a királyegyházai 7. osztály

Körösfői kirakodóvásár 
a varrottasokkal és fafaragásokkal

Utolsó állomásunkon, Nagyszalontán, 
már kissé fáradtan, de nagyon feltöltődve

Dsida Jenő sírja a Házsongárdi temetőben Esténként vetélkedőkön idéztük fel a látottakat

„Határtalanul” jót kirándultunk  



7

2016. március 5-én, szombaton 17 óra-
kor tartottuk a szentdénesi művelődési
házban a nőnapi ünnepségünket. 
Először Vidra Sándor polgármester kö-
szöntötte a hölgyeket, majd az óvodások
léptek fel egy nagyszerű műsorral. Utána
Gregorics Máté és Orsós József verssel
folytatták a rendezvényt.

Aztán megvendégeltek minket itallal, va-
csorával, süteménnyel és egy gyönyörű
virággal.
Azután kezdetét vette élő zenével a nő-
napi bál. Egy kis szünettel megszakították
a bált, mert tombolasorsolás is volt, sok-
sok nyereménnyel! 
Vidám volt a hangulat, mindenki nagyon

jól érezte magát. Köszönjük a Decybell-
Zenekarnak!
Nagyon szépen köszönjük ezt a színvo-
nalas estét Vidra Sándornak és Szent-
dénes Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének!

Varga Mária

Zenés, táncos mulatság volt Köszönjük szépen a kedves köszöntést!

Szentdénesi Nőnap 

Szabó Zsófi művelődésszervező kol-
légánk ötlete volt, hogy szervezzünk egy
nyílt nőnapi mulatságot, ahol Királyegy-
háza hölgyeit megajándékozzuk és
megünnepeljük. Kuratóriumi társaimmal
úgy döntöttünk, támogatjuk az elkép-
zelést, és ennek megfelelően március 5-
ére a kultúrházba hívtuk az ünnepelteket.
Nagy örömünkre a várakozásainknak
megfelelően sokan elfogadták a meg-
hívást, és megtiszteltek minket a megje-
lenésükkel. Grím Ferenc polgármester is
szívesen vette a felkérésünket, és Király-
egyháza Önkormányzata nevében ő

mondta az ünnepi köszöntőt. Minden
megjelent hölgyet megajándékoztunk
egy-egy szelet tortával, és egy-egy
gazdagon virágzó gyökeres primulával,
melyet reményeink szerint a kiskertek
szépítésére ki is ültettek az ünnepeltek.
További ajándéknak szántuk az egész
estés táncos mulatságot, melyhez némi
frissítőt is biztosítottunk. A visszajelzések
szerint mindenki nagyon jól érezte
magát, így terveink szerint jövőre ismét
megszervezzük az ünnepséget.

Konyári Tímea

Kedvesen fogadták 
a szerény ajándékokat az ünnepeltek

A dolgos háziasszonyok is táncra perdültek 
ezen a kivételes napon

Köszönjük Szabó Zsófinak 
az ötletet és a szervezést

A Hölgyeket köszöntöttük 
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A Körbirodalom Gyermekkönyvtár
Fekete István születésének 115. és
halálának 45. évfordulója alkalmából
vetélkedőt hirdetett, melynek témája a
Vuk című meseregény volt. 
Büszkék vagyunk Sziklai Gergő 2. osztá-
lyos tanulónkra, aki a 2. helyen végzett,
valamint Tóth Márk 3. osztályos és
Nagy Zsófia 4. osztályos tanulóinkra,
akik szintén az élmezőnyben, az első

tizenkettő között értek el eredményt. 
Katona Virág 3. osztályos tanulónk, a
Szentlőrinci Alapfokú Művészetoktatási
Intézményegység tanulója abban a
megtiszteltetésben részesült, hogy a
Szentlőrinci Általános Iskolában
megrendezett „Úton a zene” című
nagyszabású koncerten szerepelhetett. 

Konyári Tímea
Katona Virág, az Úton a zene című

koncerten

Büszkeségeink
A királyegyházai iskolások sikerei

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
kuratóriumi társaimmal fontosnak tartjuk,
hogy lehetőséget adjunk a családoknak
otthonaik feldíszítésére az ünnepek előtti
készülődés során oly módon, hogy biz-
tosítjuk az alapanyagokat, a helyszínt és
még ügyes kezű segítőket is a dekoráció
elkészítéséhez. 

Szerencsére mindig akadnak kreatív
helyi önkéntesek, akik lelkesen vállalnak
efféle társadalmi munkát, szívesen nyúj-

tanak segítséget tanáccsal, vagy
tevőlegesen a szebbnél szebb ajtó- és
asztaldíszek elkészítésében. 
A kultúrház épülete kiváló helyszínt nyújt
a különböző rendezvényeknek, így
ezúttal is ezt választottuk, időpontnak
pedig az ünnep előtti hét szombat
délelőttjét, hogy az aktív dolgozók is
odaérhessenek, lehetőleg gyermekeik-
kel együtt. Az elkészítendő díszek
megtervezését és a szükséges esz-
közök, hozzávalók beszerzését Szabó
Zsófi és Hollósi Jánosné végezték, de
természetesen a program létrejöttében
sokan mások is közreműködtek.
Szeretném név szerint is kiemelve
megköszönni azoknak a kedves
résztvevőknek a munkáját, akik –
egyébként rendszeresen is – ezúttal a
húsvéti készülődésben tevékenykedtek:
Dr. Máthé Győzőné, Fata Gáborné,
Hollósi Jánosné, Hollósi Tünde, Kontra
Sándorné, Kozma Ferenc, Kozmáné
Varga Veronika, Mihálovics Józsefné,
Nagy Istvánné, Nincsevics Istvánné!
Külön köszönöm Szabó Zsófi igyekvését
a szervezésben, rendezésben!

Konyári Tímea

Szebbnél szebb ajtódíszek születtek
az ügyes kezek által

Húsvéti hangulatkeltés  

a királyegyházai húsboltban

minden csütörtökön 

14.00 – 18.00 között

Áraink
Sertéscomb: 1.000 Ft/kg

Lapocka: 1.000 Ft/kg
Karaj: 1.000 Ft/kg
Nyak: 1.000 Ft/kg
Oldalas: 800 Ft/kg

Darált hús: 800 Ft/kg
Csülök: 650 Ft/kg

Zsírszalonna: 500 Ft/kg

Rendeljen előre 
kedd 12.00 óráig

a +36303892308 számon
vagy személyesen!

Friss sertéshúst
vásárolhat   


