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Legyünk méLtók 1956 emLékéhez!
Október 23. A terror és elnyomás elleni hősi küzdelem emléknapja. Nemzeti ünnepeink sorában ez az az ünnep, mely leginkább a

tömegekről, a nagybetűs NÉP-ről szól. 

Ha március 15-ére gondolunk, akkor Kossuth, Széchenyi, Szemere, Petőfi és a márciusi ifjak jutnak eszünkbe, augusztus 20-án államala-

pító Szent István királyunkat ünnepeljük, de október 23-a kapcsán igazán a tömeget, az utcát, a népet láthatjuk magunk előtt. A népet,

mely nemet mert mondani a kommunista terrorra, a szovjet megszállásra, a félelem és a megfélemlítés hatalmára. 1956 októberében a

fegyvertelen nép erősebb volt minden elnyomásnál. Ezeken az őszi napokon egyértelműen elvált egymástól a jó és a rossz.

A magyar nemzet vissza akarta kapni saját

életét, a lehetőségét annak, hogy maga

döntsön a saját sorsa felől. 1848 már-

ciusában is a fiatalok, az egyetemisták

akarták talán legjobban a változást, és nem

volt ez máshogy 1956-ban sem. Már

október 16-án megalakult az

egyetemistákat és főiskolásokat tömörítő

szervezet, a MEFESZ. Néhány nap múlva

a vidéki értelmiségi ifjúság már Szegeden,

Pécsen, Sopronban és Miskolcon

szervezkedett demokratikus jogokat

követelve. Október 23-án Debrecenben

vonultak a diákok az ottani pártszékház elé,

Budapesten pedig kora délután a Bem-

szobornál gyülekezett a tömeg, ahol

felolvasták a Magyar Írók Szövetségének

kiáltványát, Sinkovits Imre elszavalta a

Nemzeti Dalt, valaki pedig kivágta a

Rákosi-címert a nemzeti lobogóból, ezzel

megteremtve a forradalom egyik jelképét, a

lyukas zászlót. Az emberek ezután a

Parlamenthez vonultak. Itt már 200.000

fősre duzzadt a tömeg. Az este békés

véget is érhetett volna, de a Rádiónál több

tragikus véletlennek és a kommunista rend-

szer és elnyomás logikájának

köszönhetően éles fordulat következett. A

karhatalom tüzet nyitott a fegyvertelen

tömegre, innen pedig nem volt többé visz-

szaút. Kitört a felkelés. Október 28-ára

pedig sok-sok áldozatot követelve, de

tulajdonképpen győzött a nemzeti,

demokratikus forradalom. Néhány napig

úgy tűnhetett, hogy a nemzet önerőből

képes a vesztes világháború, több mint egy

évtized zsarnoksága után felemelkedni,

nemzeti egységet és szabadságot

teremteni. Sajnos 1956. november 4-én

bebizonyosodott, hogy a világpolitika

főszereplői mást akarnak, a nemzetközi

egyensúly fenntartásának szüksége mást

diktál. Újabb több évtizedre függést, elnyo-

mást és megannyi hazugságot. A szabad-

ságharc leverése után több száz embert –

köztük a forradalom vezetőit – kivégeztek,

több mint 20 000 felkelőt börtönbüntetésre

ítéltek vagy internáltak, és 200 000 ember

hagyta el az országot a büntetés és a

reménytelenség elől menekülve.

1989-re azonban végre eljött az idő,

amikor Magyarország ismét szabaddá,

függetlenné válhatott. Végre méltó módon

emlékezhetünk 1956 hőseire, akik hittek

egy jobb és szebb jövőben, hittek a saját

szabadságukban és a következő

nemzedékek szabadságában is. Nekünk

pedig most már az a feladatunk, hogy

méltók legyünk 1956 emlékéhez.  

Kaczor Péter

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola

Tagintézményében október 21-én a nyol-

cadik osztály szereplésével, a nemzeti

jelképeinket felsorakoztatva ünnepélyes

keretek között emlékeztünk meg ’56

hőseiről. 

Az ünnepség legszebb pillanata volt, amikor az iskola diákjai és
tanárai együtt énekelték Bródy János: Ha én rózsa volnék… című  dalát. 
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Frédéric Aubet, a királyegyházi cementgyár új vezetője, a LAFARge Cement magyarország kft. ügyvezető igazgatója
a gyár területén lévő hipermodern épületben, a már-már puritánnak mondható irodájában válaszolt kérdéseimre.

„…a cég által biztosított hozadékot élvezzék a helyiek.”

Francia vezető a cementgyár élén

- Befelé jövet tapasztaltam, hogy a külső

portát megszüntették. Ez azt jelenti, hogy

bárki bármikor beléphet a gyár területére?

- A portaszolgálat nem szűnt meg, csak áthe-

lyeztük közvetlenül az irodaépület mellé, a

recepciót pedig az épület földszintjére. A

gyár természetesen nyitott, a biztonsági szol-

gálat feladata az épületek és a vagyontár-

gyak védelme, nem a bejövetel megakadá-

lyozása. Kifejezetten szívesen mutatjuk meg

mindenkinek ezt a gyönyörű gyárat, hogy a

saját szemével is bárki meggyőződhessen

róla, hogy a gyár működésével kapcso-

latosan nincs miért aggódniuk.

- Köztudott, hogy bár már működik a gyár,

még nem teljes kapacitással üzemel. Mikorra

remélhetjük a termelés felfutását?

- Az a célunk, hogy 2013-ra már jelentősen

megnöveljük a magyarországi piaci

részesedésünket. Ez azonban nem azt jelenti,

hogy a gyár teljes kapacitását kihasználja.

Magyarországon negyven évvel ezelőttre

tehető legutóbb a mostanihoz hasonló

visszaesés az építőiparban. 2007-ben még

évi 4,5 millió tonna cement termelésére volt

szükség, de sajnálatosan ez a volumen 2010-

re 2,5 millió tonnára, 2011-re pedig

várhatóan 2 millió tonnára csökken. 

- A Lafarge Csoportnak 78 országban van

érdekeltsége. A világ más tájain is ilyen válsá-

got tapasztalnak?

- Európa gazdasági életében a többi

országban is érezhetően nagy a depresszió,

de Ázsiában, Afrikában, Közép-Keleten, a

fejlődő országokban ez nem jellemző: Az

ottani piacon nagyobb a kereslet, így a

termelési mennyiség is jellemzően magasabb.

- Miben különbözik a Lafarge a

cementiparban szereplő többi cégtől?

- A leghangsúlyosabb az, ahogyan a Lafarge

a többi céghez képest kezeli a biztonság, az

egészség- és környezetvédelem kérdését. A

fentiek mellett azonban számunkra

kiemelkedően fontos az emberek fejlődése és

a tudásuk bővítése. Ennek a hozzáállásnak

eredményeként már szinte nem is nevezhetjük

magunkat francia cégnek, hiszen a legtöbb

gyáregységünket nem francia származásúak

igazgatják, hanem a helyiek közül emeltük ki

a tehetségeket. Ilyen szempontból jómagam

kivételnek számítok.

- Hogyan lehet valakiből országmenedzser a

Lafarge cégnél?

- A Lafarge cégpolitikája az, hogy a legalkal-

masabb embereket választja ki az ilyen pozí-

ciókra, nem lehet erre jelentkezni. Ahhoz,

hogy valaki elnyerjen egy ilyen pozíciót

egyrészről nagyon sokat kell dolgozni.

Másrészről a szempontok között nagy

hangsúllyal szerepel a Lafarge-módszer

szerint az, hogy nem egyénileg kell nyerni,

hanem a partnerekkel közvetlen kapcsolatban

kell együttműködni és sikerre vinni az egyes

projekteket. A csapatmunka előrébb való az

egyéni érvényesülésnél. A Lafarge teljesen nyi-

tott, átlátható módon köti az üzleteket, és ez a

módszer igaz minden tevékenységére. A jó

vezetőnek törődnie kell az embereivel, hogy

a csapat vele együtt fejlődjön. 

- Szívesen jött-e Magyarországra, hogy érzi itt

magát?

- Nagyon örültem, hogy ide jöhettem, több

okból is. Egyrészt szakmailag ez egy hatal-

mas kihívás, hiszen nem mindennapos dolog

egy új cég, különösen egy új cementgyár

beindítása. Közép-Kelet-Európában dolgoz-

tam korábban, ezért annak is örültem, hogy

nem kellett sokkal messzebb mennem, marad-

hattam a régióban. Szeretem felfedezni az

itteni kultúrát, a történelmet és nem utolsó sor-

ban a nyelvet. Megérintett, hogy az emberek

mennyire nyitottak, mennyire melegen

fogadják a máshonnan érkezőket. A szakmai

professzionalizmust kiemelkedőnek tartom itt

Baranyában. 

- Összehasonlította-e a Lafarge többi cement-

gyárát a királyegyházival?

- Nem ismerem az anyacég összes gyárát, de

az eddigi ismereteim alapján azt mondanám,

hogy a királyegyházi bizonyosan a legszebb.

Építészeti szempontból mindenképpen ezt a

gyárat szeretem a legjobban, büszke vagyok

rá, ide minden reggel jókedvűen lehet bejön-

ni, gondolom és remélem, ezzel nem vagyok

egyedül.

- Milyen hosszú távra rendezkedett be orszá-

gunkban?

- Én személy szerint Pécsett lakom, de a csalá-

dom Bécsben él, ahol a három gyermekem

francia iskolába jár. Huszonegy éve dolgo-

zom már, de eddig még két-három évnél töb-

bet nem töltöttem egy helyen vagy egy

munkakörben. Most már szeretnék kicsit

hosszabb távra tervezni, szeretném látni a

szeretném látni a munkám gyümölcsét. 

FRÉDÉRIc AuBEt
szül.: 1966.08.11., Rouen, Franciaország;

diplomái: 

gépészmérnök – Lille Egyetem, 

Üzleti szak – London
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- A csapatmunka szellemében kikkel osztja

meg a felelősség terhét a gyár irányítása

tekintetében? Könnyen ért-e szót a magyar

alkalmazottakkal?

- A Menedzsment tagjai: Mikita István,

gyárigazgató, Hoffmann tamás, értékesítési

igazgató, Bernáth László logisztikai és

beszerzési vezető, Fenyvesi Eszter HR

vezető, Konyicska Károly, pénzügyi igaz-

gató, és Zadravecz Zsófia, kommunikációs

vezető. A munkaszervezés és a

munkamenet tekintetében nincsen

problémám, a vezetőségben többen ren-

delkeznek már multinacionális céges

tapasztalatokkal. Úgy vettem észre, hogy a

magyar munkavállalók többnyire megfontolt

döntéseket hoznak, nem reagálnak olyan

gyorsan, inkább átgondolják, megrágják a

problémákat. Számomra különös, hogy

sokan igen messziről járnak be dolgozni, és

nem igazán értem, miért nem költöznek

közelebb.

- Tudja-e, hogy jelenleg hány királyegyházi

és szentlőrinci alkalmazott dolgozik a

gyárban? Miért szűnt meg nemrégiben

néhányuk munkahelye?

- A gyárban jelenleg 130 munkavállaló

dolgozik. Ebből 13 munkatársamnak

állandó lakhelye Királyegyháza és 26-an

élnek Szentlőrincen. A munkavállalók több

mint 39%-a él a kistérségi településeken,

úgy, mint Bükkösdön, Helesfán,

Királyegyházán, Sumonyban, Szabadszent-

királyon és Szentlőrincen. A gyár biztonsági

szolgálatának létszámát a porta beljebb

helyezésével és a védőkerítés

megépítésével párhuzamosan szűkítette az

ezzel megbízott alvállalkozó cég, mivel az

építkezés befejezésével nincs már szükség

akkora terület őrzésére.

- Hogyan kívánják alakítani a gyár

Királyegyházához fűződő viszonyát?

- A környezetünkkel egészen szoros

együttműködést szeretnék kialakítani, hogy a

cég által biztosított hozadékot a helyiek

élvezhessék. Szeretném fenntartani az

előző években jól kialakult támogatási rend-

szert, szimpatikus, hogy segítjük többek

között a Királyegyházi Nyugdíjas Klub

kirándulásait, szívesen szponzoráljuk a

gyerekek táboroztatását és minden olyan

programot, amely erősíti a helyi közösséget,

és közelebb hozza egymáshoz az

embereket. Első közös projektünk a 2011-es

Falunap volt, amely megmutatta, hogy a

királyegyházi közösség él és fejlődik. Máris

együtt keressük a lehetőséget arra, hogyan

lehetne a királyegyházi tehetségeket támo-

gatni, felkarolni.

- Hogyan telik egy átlagos munkanapja,

van-e kapcsolata a fizikai dolgozókkal is?

- Az én tevékenységem az irodai munkán túl

a partnerekkel és a vevőkkel való

találkozókból, tárgyalásokból áll. Reggel

többnyire nyolc óra előtt érkezem, és este

általában nyolc óra körül távozom, de

előfordul, hogy este tízig, tizenegyig is

dolgozom. Az interjú előtt épp egy összdol-

gozói értekezletet tartottunk, amelyet

szeretnék rendszeresíteni. A Lafarge is azt

támogatja, hogy a vezetés részéről direkt

kapcsolat alakuljon ki a dolgozókkal.

Hetente teszek gyárlátogatást, melynek

során megfigyelem a tevékenységeket, mi

történik a gyár területén, figyelek a bizton-

ságra, és – amennyire a nyelvi akadályokat

le tudjuk küzdeni – beszélgetek az

emberekkel. Véleményem szerint minden

dolgozó ismeri az arcomat. 

- Mit üzen a Helyzet olvasóinak?

- Úgy látom, hogy a partnerség elkezdődött,

bizakodva várom a folytatást, melynek során

reményeim szerint gyümölcsöző kapcsolat

elébe tekinthetünk. Szívünk csücske a szá-

munkra három legfontosabb érték: a bizton-

ság, az egészség- és környezetvédelem,

melyek együttese személyes

meggyőződésem szerint megalapozza a

környezettel való harmonikus együttélést. 



4

néptáncosaink gerdében vonultak

„gólyahír” 

meghívást kaptunk a gerdei nyugdíjas
szervezőktől az október 15-ei szüreti
felvonulásra, melyen összesen több
mint nyolcvanan vettünk részt.
gerdében menettánccal vonultunk fel,
és négy helyen is megálltunk, hogy a
kisbíró és a Bíró kihirdethesse, mi
történt a faluban az év eddigi sza-
kában. minden megállónál táncoltunk

is egyet mielőtt tovább indultunk volna.
mindenki nagyon szépen volt
felöltözve, a helyi iskoláskorú kislányok
kékfestő szoknyában, fehér blúzban,
fehér köténnyel, a fiatalok cifra kasmír
öltözékben voltak, mi pedig a szokásos
fehér viseletünkben tarka kendővel és
vastag berlinerrel kiegészítve. 
négy lovas kocsival hajtottunk át

Varjasra, majd Szabadszentkirályra,
ahol a hangos zeneszóra kitódultak az
emberek az utcára, és mosolyogva,
integetve fejezték ki tetszésüket. A
szervezők nagyon ötletesen oldották
meg a hangosítást: egy személyautó
vontatta utánfutón benzines aggregá-
torral fejlesztettek áramot. gerdébe 
visszatérve nagyon finom vacsorával
vártak bennünket. köszönjük minda-
zoknak, akik segítségünkre voltak:
gyenis Istvánnak, hogy a ren-
delkezésünkre bocsátotta lovait, ifj,
gyenis Istvánnak és Rolandnak a na-
gyon fegyelmezett fogathajtásért, grím
Ferenc Polgármester Úrnak, hogy a
falubusszal elszállított minket. köszönet
a színes fejkendőkért gyenis Istvánné
Bözsikének és nagy Istvánné
marikának, a berliner kendőkért pedig
tóth gyuláné marika néninek, Spohn
Lászlóné Bözsi néninek, ózdi tiborné
marcsinak, Csőnyi Rózsikának, Ős
Ferencné Jolánkának, nagyfenyvesiné
Lovas klárinak és Rugási Péternek. 

mészáros Lászlóné

Ikrek születtek királyegyházán:
egészen pontosan a Szigetvári
kórházban adott életet két egészséges
babának a királyegyházi Vinczéné
molnár éva október 21-én délelőtt. A
képen az újszülött ikrek, Vincze Balázs
és László a büszke apa kezében, mel-
lettük mosolyog a kimerült, de boldog
édesanya. 

Az öltözékünk kiegészítése és a lovas
kocsi a segítőinknek köszönhető

VÉRADÁS Királyegyházán
a Polgármesteri Hivatalban

2011. november 18-án

12.00 – 14.00

Magyar Vöröskereszt
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Leblanc győző szórakoztatta az Időseket

Az idén is nagy lelkesedéssel
készültünk az Idősek köszöntésére
október elején az Idősek Világnapja
alkalmából. Az ünnepséget október
8-án, szombaton, ezúttal az előző
évekhez képest sokkal kényelme-
sebb körülmények között rendezhet-
tük meg a felújított iskolaépület
földszinti aulájában, melyet aka-
dálymenetesen közelíthettek meg a
kedves vendégek. Leblanc győző
operaénekes és partnere tóth éva
fergeteges hangulatot varázsoltak
az élő kívánságműsorral. A
kívánságlistát előre kiosztottuk és
begyűjtöttük az érkezőktől, annak

érdekében, hogy minél több dal
előadására jusson idő. A közönség
természetesen a legtöbb számot
együtt énekelte az
előadóművészekkel, akik rendkívüli
közvetlenségről és lenyűgöző ének-
tudásról tettek tanúbizonyságot. Az
előadás technikai hátterét – az isko-
la berendezéseinek használatával –
grim gergő biztosította a művészek
szerint profikat meghazudtoló
módon.  hollósi mercédesz
tanítónő irányításával az iskolások
ajándékokat készítettek, melyeket
az óvodásokkal közösen adtak át
az előadás végén. kis halas

tiborné tanítónő segítségével
versekkel is köszöntötték a gyerekek
a meghívott vendégeket. A műsor
után az iskola konyháján Bedő
Istvánné és munkatársai által
készített finom töltött káposztával
láttuk vendégül az ünnepelteket. A
vendéglátásról királyegyháza
Önkormányzata, az ajándékokról
és a műsorról a királyegyháza
Felvirágoztatásáért közalapítvány
gondoskodott a Lafarge Cement
magyarország kft. hozzájárulásá-
val.

konyári tímea

Leblanc Győző: "Próbáljunk meg
mosolyogva, egymást szeretve, lélekből élni!"

A hírességek után a gyerekek is
köszöntötték az ünnepelteket

Az iskolások és az óvodások együtt
adták át a kedves kis ajándékokat

A közönséget magával ragadta
a színvonalas előadás
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Szívében magyar maradt

A messziről jött ember

Szeptember 20-án két kedves ember

látogatott el hozzánk, a Nyugdíjas

Klubba. Az egyik Földvári Laci bácsi volt,

akinek kedves egyéniségét mindenki

ismeri és tiszteli a faluban, hisz ren-

dezvényeken is hallhattuk már szép

versmondását. Magával hozta közénk

idegenbe szakadt testvérét, Földvári

Sándort, aki 1956-ban 19 évesen indult

el Kisharsányból szerencsét próbálni.

Elmondásuk szerint heten voltak testvérek,

nehéz sorsuk volt, és a jobb megélhetés

reményében indult el Sándor. Útjának

végső állomása Kanada lett, ahol letele-

pedett és új hazára lelt. Olasz szár-

mazású feleségének haláláig, 48 éven át

éltek boldog házasságban, két fiú gyer-

mekük közül az egyik orvos, a másik sza-

kács lett. A gyerekek magyarul nem tanul-

tak meg, mert Sándornak ritkán akadt

lehetősége magyar beszédre

környezetében, bár elmondta azt is,

hogy az ott élő magyarok évente

szerveznek Magyar találkozót.

Elmondása szerint otthon a lakásban

rendszeresen énekel magyar nótákat, így

nem felejti el a magyar nyelvet. Szívében

magyar maradt. A klubba is énekelni jött,

és nagyon örült a közös nótázásnak. Laci

bácsi még egy szép verssel is ked-

veskedett nekünk. Az est nagyon jó

hangulatban telt el. Búcsúzóul Sándor 50

dollárral járult hozzá a klub kiadásaihoz,

hálája jeléül, hogy olyan jól érezhette

magát köztünk, magyarok között!

Dr. Máthé Győzőné

Rendőrségi felhívás
A Szigetvári Rendőrkapitányság felhívja a

tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az elmúlt

időszakban megjelentek területünkön

olyan házaló személyek, akik idős,

egyedülálló embereket keresnek meg

azzal, hogy kicserélnék a házuk régi,

öreg, rozsdás ereszcsatornáját. Az

elkövetők kistehergépkocsival, felszerelés-

sel, többen érkeztek Az egyezség

megkötését követően meg is kezdték a

munkálatokat, majd miután végeztek, a

megbeszéltnél jóval nagyobb összeget

követeltek erőszakosan, a gyenge

minőségű munkájukért cserébe. A vevők

általában megijedtek a fenyegető szavak

hallatán és kifizették a magasabb

vételárat, mely összegek elérték a félmillió

forintot is.

Eddigi eseteknél az ereszcsatorna csere

mellett a szennyvízcsatorna tisztítás, illetve

egy esetben homlokzatfestés is előfordult,

mint látszatmunka.

Az ügyben sikerült felderíteni egy

elkövetői kört, de a bizonyítékok azt

mutatják, hogy több utazó bűnözői cso-

port is ugyanilyen alibivel csapja be,

illetve károsítja meg az időskorúakat.

Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy lakásuk-

ba csak olyan személyeket engedjenek

be, aki az Önök által előre megrendelt

szolgáltatást jött elvégezni, vagy arcképes

igazolvánnyal tudja magát igazolni. 

Kérjük, hogy ismeretlen házaló személlyel

soha ne kössenek üzletet, mert az ő célja

nem a szakszerű munka elvégzése,

hanem aránytalanul magas összegek

megszerzése látszatmunka után. Ha ilyen,

meg nem rendelt munkát vállaló szemé-

lyek jelentkeznek házuknál, vagy

lakókörnyezetükben, kérjük, azonnal

értesítsék a rendőrséget a 107, vagy 112

hívószámon.

A közös nótázás és a magyar szó
boldogsággal töltötte el vendégünket
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A Sumonyi CkÖ hírei 
Október 1-jén, az idén immár másod-
szor rendezett családi estet a Sumonyi
Cigány kisebbségi Önkormányzat.
ezúttal is nagyon jól sikerült a
rendezvény, köszönhetően az emberek
magatartásának. A településen köztu-
dottan nem túl jól sikerült falunap után
nagyon sok munkával, szervezéssel
lehetett csak elérni, hogy mindenki jól
érezze magát. A meghívott családok
visszajelzéseiből tudjuk, hogy igenis
szükségük van olyan szórakozásra, ahol
zártkörű rendezvényen, családias hangu-
latban, ilyen jól érezhetik magukat.
ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
támogatásért a Sumonyi halastó
vezetőségének, továbbá a sumonyi

Vegyesbolt vezetőjének, Végh Anikónak,
Sumony település képviselő-
testületének, Bagó norbertnek, torma
Lászlónénak, Barhács Jánosnak és
Szabó Lajosnak. 
Véradást idén már harmadszor rendezett
a Sumonyi CkÖ képviselő-testülete
Orsós László elnök vezetésével. ezúttal,
október 8-án közel harminc fő jelent-
kezett véradásra. A véradóknak a
magyar Vöröskereszt szervezete a szoká-
sos ötszáz forintos vásárlási utalványon
kívül még ajándéktárggyal is ked-
veskedett. A CkÖ még vendéglátással is
készült, halászlét főztünk és sörrel kínál-
tuk az önkéntes véradókat. Füredi
Béláné a magyar Vöröskereszt Szigetvári

kirendeltségének vezetője elmondta,
hogy szeretne még az idén további
ajándékokat is kiosztani a településen,
erre keresi a lehetőségeket. 
ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot,
hogy Sumonyban megalakult a helyi
Vöröskereszt Alapszervezet, melynek
elnöke dr. Valkai István János, titkára
pedig torma Lászlóné. A szervezet fő
célja a lakosság segítése többek között
élelmiszer- és ruhaadományokkal,
valamint rendkívüli esetekben, például
természeti károk (árvíz, tűz, stb.) esetén.

Sumonyi CkÖ 
képviselői

Sumonyban mindig sokan
jelentkeznek véradásra

A családi esten nagyon jól
éreztük magunkat

A Sumonyi CKÖ együttműködik a
település Képviselő-testületével

A véradással segítünk beteg
embertársainkon
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A királyegyházi iskola hetedik és nyol-
cadik osztályos tanulóit kísértük el
október 7-én Pécsre a Szivárvány
gyermekházba a szokásos évente
megrendezésre kerülő pályaválasztási
kiállításra. A gyerekeket előre felkészítet-
tük arra, mi mindent tudhatnak meg
ezen a napon a kiállításon megjelenő
középiskolák életéről, és ők nagyon jól ki
is használták a lehetőségeiket, rengeteg
információval gazdagodva tértünk haza.
A tapasztalatokat osztályfőnöki órákon
feldolgozzuk, és további kérdésekre
kaphatunk választ a nyílt napokon, illetve
az iskolánkba látogató, immár
középiskolás volt tanítványoktól. 

kt

PáLyAVáLASztáS

királyegyházán újabb tevékenységek
kezdődtek a település építése, szépítése
érdekében. kezdetét vette a szeméttelep
rekultivációja és a régóta tervezett tó
építésének folyamata. első lépésként a

tómeder mélyítése folyik, jól láthatóan,
hatalmas, nagy teljesítményű munka-
gépekkel.

grím Ferenc
polgármester

RekuLtIVáCIó éS tóéPítéS 

Felhívás
Felhívom a falu lakosságának figyelmét, hogy a Királyegyházai Polgárőr Egyesületet magánszemélyek is támogathatják

az alábbi bankszámlára történő befizetéssel: OtP 11731135-20009836-00000000

további felvilágosítást takács Árpádtól kérhetnek az alábbi telefonszámon: 06-70-2333167

Királyegyházán családi ház eladó:

1+2 fél szoba, nappali, amerikai konyha

Irányár: 2,5 millió forint

Érdeklődni: 06-20-4898661

Női-, férfi- 

és gyermekfodrászat

Királyegyházán

Kedden és csütörtökön:

9.00 – 17.00

Szombaton: 

igény szerint

tel.:30/435-4946

Kaszás Lívia


