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Erős várunk: a családunk!
Mottónk: "Kétség nem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb

erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak." /Winston Churchill/

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Intézet pályázatot írt ki „Gyermekes

családok közösségépítő üdülésének

támogatása” címen. A pályázat célja

szerint a Nemzeti Erőforrás

Minisztérium támogatni kívánta a

gyermekeket nevelő családok

közösségeinek – kizárólag

Magyarország területén megvalósuló –

együttes pihenését és egyúttal a

pályázó szervezetek közösségépítő, a

családi értékeket pozitívan megjelenítő

és népszerűsítő, az üdülés helyszínén,

az üdülés szerves részeként megvaló-

suló önkéntes tevékenységét illetve pro-

gramját. Kiemelten támogatja a

pályázat a három- és több gyermeket

nevelő családok, a rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményben részesülő

családok, az egyszülős családok,

valamint a fogyatékos vagy tartósan

beteg gyermekeket nevelő családok

közös üdülését, és a nagyszülők

részvételének lehetősége útján a

generációk közötti együttműködést és

kapcsolatépítést.

A Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány Kuratóriuma által ez év

augusztusában benyújtott CSP-CSNY-

11-167 jelű, „Erős várunk: a családunk!”

című pályázatunkat nyertesként

értékelték. Az üdülésre olyan családokat

igyekeztünk kiválasztani, akik

elsősorban megfelelnek a pályázati

előírásoknak – háromgyermekesek,

rendszeres gyermekvédelmi támogatás-

ban részesülnek –, és azon túlmenően

kikértük az óvoda- és az iskolavezetés

véleményét, valamint figyelembe vettük

saját tapasztalatainkat a tekintetben,

hogy kik azok, akik segítenek a

közösségi programok létrehozásában,

a települési, iskolai vagy óvodai ren-

dezvények megvalósításában. 

Szerettük volna, hogy a kirándulás

során a pályázatot elnyert családok

tagjai valódi kikapcsolódásban, gond-

talan ellátásban, szórakoztató, építő

jellegű programokban részesülhet-

nének. 

Az üdültetés költségeire 200 000 Ft-ot

nyertünk, melyből fedezni tudtuk az

utazás, a szállás és az étkezés költ-

ségeinek nagy részét. A további pro-

gramokra szükséges csaknem 150 000

forinttal, a Kuratórium döntése

értelmében a Közalapítvány támogatta

a kirándulást annak érdekében, hogy

akik rendszeresen tesznek valamit a

közösségért – időt, energiát áldoznak e

célra –, ezúttal érezzék jól magukat

családjuk körében. A Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány

Kuratóriuma ily módon – a pályázat

megírásával, a projekt lebonyolításával

és a plusz költségek vállalásával –

kívánta kifejezni köszönetét az üdülésre

meghívott családok közösségi

tevékenységéért. 

/folyt. az 5. oldalon/
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Mikita István gyárigazgatóval nem volt könnyű időpontot egyeztetni: úgy tűnt, mintha mindig úton lenne. az interjúra
egy tárgyalásról érkezett, még gyorsan elintézett egy-két felvetődött problémát, majd készségesen válaszolt kérdéseim-
re.

Gyárigazgató: Mikita István

- A múlt héten Budapesten volt, azelőtt

külföldön. Ennyire szerteágazó a

gyárigazgató feladata?

- A feladataim közé tartozik többek között

a helyi önkormányzatokkal való kapcso-

lattartás és a helyi hatóságokkal való

egyeztetés is, de például a jövőbeni

szabályzásokra való felkészülés

érdekében a Cementipari Szövetséghez

Budapestre kell utaznom. Előfordul olyan

eset is, hogy külföldre utazom, hiszen a

vállalati integrálódás céljából fontosnak

tartom, hogy megismerjem a LAFARGE

céget. A vállalati kultúra elsajátítása

érdekében pedig tréningeken is részt

veszek.

- Már többször tapasztaltam, hogy a

cementgyártásban érintettek kis

hazánkban mind ismerik egymást. Ön

hogyan került kapcsolatba a Lafarge

céggel?

- Maga a cement iparág

Magyarországon három-négy gyárból

áll, melyekben mindösszesen öt-hatszáz

ember dolgozik, így legalábbis a vezetők

nevét biztosan ismerjük egymás között.

Engem is ismeretség útján kértek fel arra,

hogy ezt a gyárat igazgassam, és mivel

az éppen aktuális munkahelyem jogi

kérdések miatt kénytelen volt leállni, és a

termelés bizonytalanná vált, úgy döntöt-

tem, hogy elfogadom az ajánlatot. 

- Milyen tapasztalatokkal rendelkezik a

cementgyártás területén, milyen beosztás-

ban dolgozott régebbi munkahelyein?

- Az első beosztásom a

klinkerkemencéhez kapcsolódott,

hibaelemző mérnök, azután üzemvezető,

majd termelésvezető voltam.

Gyárigazgató 2000-ben lettem

Miskolcon, 2002-től 2004-ig

Lábatlanban, majd 2004-től 2011-ig

ismét Miskolcon. 

- Miért döntött úgy, hogy egész családjá-

val ilyen messzire, Miskolcról Pécsre

költözik? Nem sajnálta elhagyni a

megszokott környezetet?

- Maradni akartam mindenképp ebben

az iparágban, mivel 25 éve dolgozom

már a termelésirányításban, ezt szerettem

volna folytatni. Ha már megadatott ez a

nagyszerű lehetőség, hogy választhat-

tam; a bizonytalan régi munkahelyem

helyett egy új gyár elindítását, üzembehe-

lyezését választottam.

- Hogyan fogadta a családja a változást,

sikerült-e beilleszkednie két kisiskolás gyer-

mekének az új közösségbe? 

- Nehéz döntés volt, a kezdet is nehéz

volt, az első hónapok után talán mond-

hatjuk, hogy kialakult a baráti társaság a

gyerekeknél. Természetesen a változások-

ban, a beilleszkedésben feleségemnek is

nagy szerepe van. Együtt, egy családként

döntöttünk így, és lépésről lépésre fedez-

zük fel új otthonunkat, kötünk barátsá-

gokat. 

- Milyen különbségeket tapasztal a

cementgyártással foglalkozó különböző

cégek között?

- Még az azonos profilú cégek között is

nagy különbségek vannak, melyek

elsősorban a vezetési stílusban

jelentkeznek. A különböző stratégia és

filozófia okán az egyik érezhetően

hatékonyabb, míg a másik gyorsabb. A

világ legnagyobb cementgyártója címért

folyó verseny sohasem áll meg.  

- Magyar szakemberként nehezebb-e

együttműködni a külföldi, jelen esetben

francia cégvezetéssel? Van-e különbség a

mentalitásban, a munkaszervezésben?

- Nekem ez megszokott, nem esik

nehezemre az együttműködés. Inkább

általánosan lehetne elmondani, hogy egy

nemzetközi vállalat, vagy egy hagyo-

mányosan magyar cég felfogása

egészen más, például a munkavédelmi

előírások tekintetében is. Ebben az előbbi

sokkal szigorúbb előírásokat jegyez.

Jómagam, látva a munka során felmerülő

esetleges kockázatokat, egyet is értek.

Egy magasban végzett munka magában

hordozza a veszélyforrásokat, és az én

célom az, hogy munkatársaim ugyanúgy

térjenek haza, mint ahogy megérkeztek

reggel a munkába. 

MIKITA ISTVÁN
Született: Sajókeresztúr, 1959.

Végzettsége: okleveles gépészmérnök,

Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc
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- Milyennek tartja a királyegyházi cement-

gyárat a technológia és az építészeti

megoldások szempontjából?

- Az építészet az egy csoda. Láttam már sok

gyárat, ilyen építészeti megoldást még nem

láttam soha, de más szakemberek, akikkel

eddig beszéltem, is állítják, hogy funkció és

látvány szempontjából is egyedülálló. A fő

berendezéseink a ma elérhető legjobb tech-

nológiát tartalmazzák. Természetesen néme-

lyik alárendelt berendezés tökéletesítése az

eljövendő idők feladata lesz, de ez

alapvetően a cementgyár működését nem

akadályozza. 

- Gyakran láthatunk Lafarge feliratú

kamionokat közlekedni a környéken. Ők már

a kész termékeket szállítják eladásra? Milyen

kapacitással folyik a termelés?

- A Lafarge feliratú kamionok nyár közepén

szállították ki az első zsák cementet, azóta

fokozatosan egyre többet szállítunk, de ez a

mennyiség még messze van a gyár max-

imális kihasználhatóságától. Mivel a Lafarge

egy nemzetközi háttérrel rendelkező

világcég, ezért lehetőség adódik a cement-

gyártás egyik legfontosabb alapanyagának,

a klinkernek az exportjára is. Mint ahogy az

ismeretes, jelenleg még a próbaüzem folyik,

ami azt jelenti, hogy az engedélyekben leírt

kibocsátási határértékeket és üzemeltetési

paramétereket kell méréssel igazolnunk,

hogy a beruházás valóban ezek szerint

valósult meg. Ennek a végső fázisában

vagyunk, a mérések megtörténtek, jelenleg a

zárójelentések összeállításán dolgozunk.

Előzetesen az már látható, hogy a kibo-

csátások tekintetében minden az előírt

határértékek alatt teljesült. A porkibocsátás,

köszönhetően a beépített zsákos szűrőknek,

a határértéknek mindössze néhány száza-

lékát teszi ki. 

- Mennyire kiélezett a verseny hazánkban a

cementgyárak között, hol áll a királyegyházi

gyár az ország többi cementgyárához

képest?

- A hazai építőipar nehéz helyzetben van.

Ennek hatása a mi gyárunkat sem kerüli el, és

extra erőfeszítést is igényel tőlünk, hiszen

ezen a piacon újak vagyunk. Amivel mi

versenyezni tudunk, az a megvalósult modern

technika által nyújtott kedvező

energiafelhasználás, illetve az előállított

termék minősége, melyre kiemelt hangsúlyt

fektetünk. 

- A gyárlátogatások során tapasztalhattuk,

hogy az automatizált, zárt láncú

technológiának köszönhetően, alig-alig lát-

tunk dolgozókat a gyár területén. Hány

munkavállaló szükséges konkrétan a gyártási

folyamatokban, várható-e, hogy a jövőben

bővül az alkalmazottak létszáma?

- Jelenleg 130 fő alkalmazottal üzemeltetjük a

gyárat. Az esetleges bővülés a piaci

igényektől függ, hiszen a vevőink határozzák

meg a szükséges és legyártandó cement

mennyiségét. Amennyiben nagyobb

mennyiségű cement értékesítésére lesz

lehetőségünk, úgy a beszállítói kör is bővülni

tud, alapanyag-beszállítókkal és karbantartó

személyzettel. A közvetlen üzemeltető

létszámnál jelentős bővülésre már nem számí-

tunk, figyelembe véve a nagyfokú automa-

tizáltságot. 

- Folyik-e még építkezés, szerelés a gyár

területén, vagy minden szempontból száz

százalékosan befejezték a munkálatokat?

- Jelenleg a próbaüzem során feltárt

hiányosságok pótlása, befejezése folyik,

illetve a gyár körüli rekultiváció és

erdőtelepítés van még hátra.

- Marad-e szabad ideje, van-e hobbija?

- Korábban a sport volt a hobbim.

Röplabdáztam, de ma már a szabad időmet

a családommal töltöm, a gyermekeimmel

kirándulunk, igyekszünk felfedezni Pécset és

a Mecseket. 

Konyári Tímea

A 7. és 8. osztályosok részére október 25-

én Mikita István gyárigazgató tartott

előadást a cementgyár működéséről. A

pályaválasztás előtt álló tanulókat

elsősorban az érdekelte, hogy milyen szak-

mákkal lehet elhelyezkedni a

cementgyárban, de kíváncsian nézelődtek

a vezérlőteremben is, és elámultak a

hatalmas méretű épületek, valamint a mo-

dern technológia láttán. A legérdekesebb-

nek azonban a legtöbben a laborban

működő robotot tartották, melyet volt

szerencsénk munka közben is megfigyelni.

Pályaválasztás
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Megható és felemelő élményekben volt részünk

Mohácsra kirándultak a nyugdíjasok

november 12-én, szombaton az
időjárás kegyeibe fogadta a
királyegyházi nyugdíjas klub tagjait,
hiszen a vártnál sokkal kellemesebb,
szép napsütésben indulhattunk
útnak. Ezúttal Mohács városába
kirándult a csoport, nem véletlenül,
hisz sokukat személyes élmények
kötik ehhez a helyhez. Először a
Fogadalmi Templomhoz mentünk,
majd a városnéző séta során ki-ki
elmesélte mikor járt itt legutóbb,
mennyi változást tapasztal ahhoz
képest. különösen érdekes volt
Mihálovics Józsefné, Irénke beszá-
molója, aki „mohácsi lány” volt, így
megmutatta, hová járt iskolába,
merrefelé laktak annak idején, és
hol ismerkedett meg – természete-
sen a duna-parton – a férjével.  ős
Ferencné, Joli néni arról mesélt,
hányszor jöttek vendégségbe dr.
Máthé Győzőné, Erzsi néniékhez, és
persze ebédre halászlé volt, va-
csorára sült hal, mert a duna-parton
ez volt az elvárás a házigazdáktól.
Erzsi néni pedig sorolta, melyik
épület mi volt az előtt, mi mikor és
hogyan épült, úgy tűnt, mindent tud
a város történetéről. 

a piacon természetesen mindenki
azonnal vásárlásba fogott, volt, aki
sütni való tököt, volt, aki az unoká-
nak ajándékot vett, de a legtöbben

nem tudtak ellenállni egy jó
fokhagymás lángosnak sem. 
a lángosnál nagyobb vonzereje
csak a dunának volt. a parton
álldogálva, a kőfalra könyökölve a
szemek a folyó vizére tapadtak,
mintha senki sem akart volna
tovább indulni. 

utunk másik célja a sátorhelyi
Emlékpark megtekintése volt. a szín-
vonalas idegenvezetésnek
köszönhetően nagyon sok ismerettel
gazdagodtunk. a megrázó történel-
mi eseményeket, történeteket
hallgatva, a helyszín adta felemelő
hangulatban a csoport a
tömegsíroknál a Himnusz
eléneklésével tisztelgett az elesett
hősök emléke előtt. az a közös
vélemény fogalmazódott meg itt,
hogy minden magyarnak legalább
egyszer el kell jutni e helyre, mert ott
az ember mintha a bőrén érezné a
régmúlt események hatását.  
Hazautazás előtt siklóson, a
Fontányi Pincészetben vacsorázott a
csoport. az egyébként mindig vidám
és nótás kedvű társaság hangulatát
a nagyon kedves vendéglátás, a
házigazda által szolgáltatott

hegedűszó és finom bor csak tovább
fokozta. 
a kirándulás költségeit a
királyegyháza Felvirágoztatásáért
közalapítvány a laFarGE cement
kft. támogatásának köszönhetően
fedezte. 

konyári Tímea

A kiránduló csoport Mohácson a
Fogadalmi Templom előtt

A Sátorhelyi Emlékparkban megrendülten hallgattuk
az idegenvezető színes és érzékletes előadását
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Erős várunk: a családunk! 
/folyt. az 1. oldalról/ a kiránduló
családok október 28-án érkeztek
Mattyra, ahol túrát tettek a dráva
árterében, a Mattyi-tó körül, és ellá-
togattak a Mattyi Madár
Emlékparkba. délután a Harkányi
Gyógyfürdőben pihenhették ki a
hosszú séta fáradalmait, már amen-
nyire ezt az apróbb gyerekek felü-
gyelete mellett megtehették. Este a
szálláshely elfoglalása és a vacsora
elfogyasztása után a tábortűznél
beszélték meg élményeiket. 
a második napon délelőtt a siklósi
vármúzeumot tekintették meg, sétát
tettek a városban, majd ebéd után
villány felé vették útjukat, ahol a
túravezető segítségével a táj szép-
ségein túl a méltán híres magyar

borvidékek egyikének, a villányi
Borvidéknek termékeivel is ismerked-
hettek. a kirándulásból a szálláshely-
re érkezve ezúttal nem volt mód
pihenésre, mert várta már a csopor-
tot egy néptáncos, aki  magyar és
horvát táncokat tanított az
érdeklődőknek.
a harmadik nap délelőttjén sétaha-
józás részesei lehettek a dráván,
majd ebéd után a közelgő Halottak
napja okán sírdíszeket készítettünk a
kirándulások során gyűjtött, nem
védett termések, valamint az otthon-
ról hozott fakarikák, zöld ágak és
gyertyák felhasználásával. az
elkészített díszeket ki-ki megkapta
ajándékba, és hazavihette, hogy
szerettei sírján, emlékhelyén

helyezhesse el. 
a hazaindulás előtt kitöltött anonim
kérdőívekből azt olvastam ki, hogy a
résztvevőknek tetszett a kirándulás, a
legtöbben a várlátogatást, a villányi
túrát és a drávai hajózást emelték ki
a programok közül. amikor azonban
azt a kérdést tettem fel, hogy miért
vennének részt újra egy ilyen
üdülésen, a legtöbben azt vála-
szolták, hogy azért, hogy együtt
legyenek a családdal és a bará-
tokkal.
Bízom benne, hogy lesz még
módunk hasonló programok
szervezésére, és más családokat,
több családot is részesíthetünk
hasonlóan szép élményekben. 

konyári Tímea

„Hányan érjük körbe?” 
Kirándulás a Dráva árterén

A villányi túrán a túravezető nagyon sok
érdekességre hívta fel a kirándulók figyelmét

Ki-ki saját ízlése és ügyessége szerint készíthetett
sírdíszeket a Halottak Napjára készülve

A Siklósi Vármúzeum megtekintése az
egyik legmaradandóbb élmény volt 
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ősz az óvodában

Őszi nap: 

Évről-évre egyre nehezebb dolgunk van,

amikor a szülőket be akarjuk vonni az óvoda

életébe. Ezért mindig igyekszünk új prog-

ramokat, vidám együttléteket teremteni. Az idei

őszi napon, mint minden évben, a gyerekek

verseltek, énekeltek, találós kérdéseket tettek

fel. Majd ezután mindenki az anyukájával,

apukájával együtt tanulhatott táncot, furfangos

mesét hallgathatott, állatokat csoportosíthatott.

Ezek után megnézhettük a Hangoló vidám

bábelőadását. Az őszi napot a konyhás nénik

által készített finom sütemények elfogyasztása

zárta. Nagyon jól éreztük magunkat, jó volt

látni a sok vidám óvodást, és a velük együtt

játszó mosolygó szülőket. Köszönjük a

szülőknek a részvételt, a konyhás néniknek a

sok süteményt, a szülői munkaközösség segítő

tagjainak a támogatást.

Márton nap:

Mi, óvónők és tanítók már augusztusban ter-

veztük, hogy a tavaly megkezdett, és nagyon

jó fogadtatásra talált. Márton napi hagy-

ományt megtartjuk, és megszervezzük a lám-

pás felvonulást. Az óvodás és az iskolás gyer-

mekek lámpást és libás fejdíszt készítettek. A

gyermekekkel megismertettük a Márton

naphoz kötődő hagyományokat. Az első

osztályos gyermekek eljátszották az óvodá-

soknak Szent Márton életét. 

Dalokat, mondókákat tanultuk, és készültünk

az esti lámpás felvonulásra.  Már napokkal

előtte sumonyi és királyegyházi szülőknek is

leírtuk a dalok, mondókák szövegét, hogy ők

is erősíthessék a gyermekek énekét. Nagyon

jó volt, hogy olyan sokan vártak bennünket

először Sumonyban, majd a csobokapusztai

felvonulás után, Királyegyházán is. A

polgárőrök vigyáztak a biztonságunkra.

Gyönyörű volt a sok kicsi lámpás. Jártunkban-

keltünkben elmondtuk:

„Aki Márton napján libát nem eszik, egész

évben éhezik.

Aki Márton napján újbort nem iszik, egész

évben szomjazik!”

Köszönjük a meleg teát és a megvendégelést,

a lámpás felvonulás megvalósításában

segítőknek a támogatást. Jó volt együtt lenni!

Márton, aki a kora középkor legnépszerűbb

szentje volt, szerzetesként szeretett volna élni,

viszont az emberek, látva jóságát (megosztot-

ta köpenyét egy koldussal), szent életét,

püspökké akarták választani. Márton a

megtisztelő cím elől elbújt egy libaólba,

nehogy megtalálják. A libák azonban hangos

gágogásukkal elárulták, így mégiscsak

püspökké választották. A magyar

kereszténység bölcsője, a mai pannonhalmi

néven emlegetett bencés apátság is Szent

Márton tiszteletére épült azon a helyen

(Savaria Sicca), ahol az egyik hagyomány

szerint a szent született. A legújabb kutatások

viszont kétségkívül tisztázták, hogy Márton

szülővárosa Savaria, vagyis Szombathely.

Grimné Hunyadvári Éva

Az őszi napon a közös tánc és játék előtt a
gyerekek előadták a tanult verseket, énekeket

A libás fejdíszeket és a lámpásokat is
közösen készítettük a felvonulásra
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„a Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Ökoiskola lettünk 

a királyegyházi iskola 2011-ben elnyerte
az Ökoiskola címet. Egy ökoiskola
abban különbözik egy átlagos iskolától,
hogy nem csak a tanításban érvényesül-
nek a környezeti nevelés, a fen-
ntarthatóság pedagógiájának elvei,
hanem az iskolai élet minden területén.
Igyekszünk takarékosan bánni az ener-
giaforrásokkal, csökkenteni a
hulladékok mennyiségét, az iskola külső
és belső környezetét esztétikusan alakí-
tani.
Iskolaépületünk környékén lévő ter-
mészetes növényzetet védjük, és újonnan
telepített növényeinket rendszeresen és
szakszerűen gondozzuk.
Felhívjuk diákjaink figyelmét a szelektív
hulladékgyűjtésre, így a tanítás során
keletkező hulladékok közül a papírt,
műanyagot külön gyűjtjük. az iskolában
és otthon elhasznált szárazelemeket
külön erre a célra szolgáló
gyűjtőedénybe tesszük.
Hosszú, havas teleken folyamatosan
etetjük a madarakat.
az alsósok játszótere is természetes
anyagokból készült. a folyosókon, osz-
tálytermekben zöld növényeket
helyeztünk el, barátságossá téve

közvetlen környezetünket.
szeptember hónapban az első osztá-
lyosokkal az óvoda-iskola átmenet és az
ökoiskola tervezett programján belül
ellátogattunk a sumonyi Madárgyűrűző
Táborba. Itt megtekinthettük, hogy
miként fogják be, mérik meg és gyűrűzik
a kis állatokat. a gyerekek nagy
örömére, segédkezhettek a madarak ter-
mészetbe való visszaengedésében. 
az október hónapot az állatok világ-
napjáról való megemlékezéssel kezdtük.
részt vettünk az óvodások ez alkalomból
megtartott játékos bemutató
foglalkozásán, melybe az 1. osztályosok
is bekapcsolódhattak. Ezt követően
Gyimesiné Fekete Tünde tanítónő tartott
bemutatót a nagycsoportos óvodások-
nak illetve az 1. és 2. osztályosoknak az
ünnep nevében. Ehhez kapcsolódóan
rajzpályázatot hirdettünk az alsó
tagozatosok és az óvodások részére
„kedvenc állatom” címmel. Örömmel
vettük a sok érdekes művet. a legjob-
bakat oklevéllel és apróbb tárgyi jutal-
makkal díjaztuk.
az újrahasznosítás jegyében az óvodá-
sok felhívására november elején minden
alsós osztály kupakképet készített,

melyeket az óvoda teraszán nézhettek
meg az érdeklődők.
november 14-én látogatást tettünk a
lafarge cement Magyarország kft.
cementgyárába, ahol Borza norbert
automatizálási mérnök, kovács Mátyás
környezetmérnök és Bagi Zoltán
munkavédelmi koordinátor színvonalas
előadásait hallgattuk meg.
Megismerkedhettünk a gyár épülésének
körülményeivel, betekintést nyerhettünk
a cementgyártás folyamatába, és
tájékoztatást kaptunk arról is, hogy
milyen óvintézkedéseket tettek a
környezetünk védelme érdekében.
Terveink között szerepelnek még az
ökoprogram részeként a következők:
- konyhakert létrehozása, növények ter-
mesztése 
- komposztáló kialakítása
- látogatás a bükkösdi ökoparkba
- valamint a 2. félév folyamán a 3 hetet
meghaladó projektben is az ökológia
kapja a főszerepet

Borzáné Petró krisztina

A madárgyűrűző táborban a gyerekek
segédkezhettek a madarak elengedésében. 

Időközi választás Sumonyban

Sumony Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2011. november 10-én kimondta feloszlását.

A sumonyi Helyi Választási Bizottság az időközi

önkormányzati képviselő és polgármester

választást 2012. január 22-ére 

(vasárnapra) tűzte ki.

A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt

és az ajánlószelvényeket, vagy közismerten:

"kopogtató cédulát" 2011. december 5-e és 8-a

között küldjük meg a választópolgároknak.

A névjegyzéket 2011. december 7 – 11-ig

tesszük közszemlére. A névjegyzékből való

kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe

való felvétel miatt 2011.december 7 – 11 -ig

lehet kifogást benyújtani. A választás költségeit a

sumonyi önkormányzat viseli.

Dr. Balázs János

címzetes főjegyző
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viszonozva korábbi
vendégeskedésünket, ezúttal,
november 5-én, mi hívtuk meg a
szabadszentkirályi nyugdíjasokat egy
kellemes összejövetelre, a két klub
között kialakult jó kapcsolat ápolása
céljából. Palkó Ottó iskolaigazgató
volt segítségünkre abban, hogy
elbüszkélkedhessünk a falu felújított
és kibővített iskolájával. a földszinten
kialakított tágas aulában a
néptánccsoportunk kedves
meglepetés műsorával köszöntöttük,
majd az iskola ebédlőjében vacsorá-
val kínáltuk vendégeinket. 

dr. Máthé Győzőné

sZaBadsZEnTkIrályIak JárTak nálunk

Mindenkit szeretettel várunk december 15-én 17.00 órára

a Templomba karácsonyváró ünnepségünkre

király József plébános

királyegyháza Felvirágoztatásáért 

közalapítvány kuratóriuma

Adventi HAngverseny  

Felhívás

Felhívom a falu lakosságának figyelmét, hogy a Királyegyházai Polgárőr Egyesületet magán-

személyek 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

Szülők Bálja 

A jótékonysági rendezvényt

2012. január 7-én tartja az

Iskolai Szülői Munkaközösség

Belépőjegy: 1500 Ft

Érdeklődni: 

06302949094

/Fata Gáborné/


