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Sikerekben gazdag,

boldog új évet kívánok

Királyegyháza és a

társközségek

lakosságának!

Királyegyháza Önkor-

mányzatának nevében:

Grím Ferenc 

polgármester

Jókedvet adj!

Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!

A többivel megbirkózom magam.

Akkor a többi nem is érdekel,

szerencse, balsors, kudarc vagy siker.

Hadd mosolyogjak gondon és bajon,

nem kell más, csak ez az egy oltalom,

még magányom kiváltsága se kell,

sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,

ha jókedvemből, önként tehetem;

s fölszabadít újra a fegyelem,

ha értelmét tudom és vállalom,

s nem páncélzat, de szárny a vállamon.

S hogy a holnap se legyen csupa gond,

de kezdődő és folytatódó bolond

kaland, mi egyszer véget ér ugyan –

ahhoz is csak jókedvet adj, Uram!

/Garai Gábor/

Január 7-én, hagyományosan az év

első rendezvényeként, idén is

megtartottuk az iskolai Szülői

Munkaközösség szervezésében a

Szülők Bálja elnevezésű jótékonysági

bált. Nagy örömünkre az iskola

felújításának és kibővítésének

köszönhetően ezúttal már a földszinti

aula adott helyet a táncos mulatságnak.

A jótékonysági rendezvényen nemcsak

a most itt tanuló diákok szülei vettek

részt, hanem évek óta visszajáró

törzsvendégeink az immár felnőtt

„öregdiákok” és a régebben idejáró

diákok szülei is. Szívből örülünk annak,

hogy idén is szép számmal jöttünk

össze, és az adományokból ismét

lehetőségünk nyílik majd hozzájárulni

az iskolás gyerekek gyereknapi prog-

ramjához, valamint a karácsonyi

ajándékozáshoz. Ezúton szeretném

biztatni azokat a szülőket, akiknek gyer-

meke a királyegyházi iskolába jár, és

eddig nem tette meg, jövőre

csatlakozzanak ők is a rendezvényhez,

garantáltan jó célért, jó társaságban, jó

szórakozási lehetőséget tudunk biztosí-

tani mindannyiunk számára. 

Köszönjük a magánszemélyek által tett

felajánlásokat, és a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány

Kuratóriuma által nyújtott támogatást. 

Iskolai Szülői 

Munkaközösség

Szülők Bálja 2012 
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Zadravecz Zsófia 2011. május közepe óta a LAFARGE Cement Magyarország Kft. kommunikációs, majd marketing

kommunikációs vezetője. A mindig mosolygós és nagyon magabiztos fiatal lány a magyar nyelven kívül angolul, németül

és egy kicsit svédül is beszél. Kapcsolattartóként és tolmácsként is közreműködik Frédéric Aubet cégvezetővel való

találkozásaink során. 

Kommunikációs vezető: Zadravecz Zsófia

- Első találkozásunkkor az a kérdés merült föl

bennem, hogy egy fiatal lánynak, aki ráadá-

sul közgazdász, mi köze lehet a cement-

gyártáshoz. 

- Az iparági kapcsolat a korábbi

tapasztalataim során nem volt jellemző. A

tanulmányaim befejezése után PhD ösztöndí-

jasként folytattam pályafutásomat a Pécsi

Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol

tanítottam is. Ebben az időszakban kezdtem

el marketingasszisztensként dolgozni a

Szigetvári Takarékszövetkezetnél. A PhD

tanulmányaim befejezése után az élet úgy

hozta, hogy kutatási területemnek és

érdeklődési körömnek megfelelően város-

marketing referensként dolgoztam a Pécsi

Polgármesteri Hivatalban. 

- Hogyan kerültél a Királyegyházi

Cementgyárba?

- A cég szervezeti kialakításáért felelős HR

vezető keresett meg és a beszélgetésünk

végére felkeltette az érdeklődésemet. Az

ajánlatot alaposan meg kellett fontolnom,

hiszen a városi kulturális és marketing

tevékenység távol áll a cementgyártás

világától. Nehéz volt a döntés, de arra a

következtetésre jutottam, hogy egy új márka

bevezetése, egy cementgyár elindítása, a

termékek piacra dobása, egy új cég, új

csapat elindulása talán csak egyszer adódik

az ember életében. 

- Most, hogy már belemerültél a feladataid-

ba, erre számítottál?

- Azt gondolom, hogy a teljes képet nézve

igen, erre számítottam. A döntésemben

szerepet játszott a kihívás ténye, és az, hogy

már a kezdet kezdetén lehetett tudni, hogy

mik azok a területek, amik az én feladataim

körébe fognak tartozni, így nem ért

meglepetés. Röviden összefoglalva: a

feladataim a belső és a külső kommunikációs

tevékenységek egészére vonatkoznak.

- Mit jelent a gyakorlatban a belső

kommunikáció?

- A belső kommunikáció középpontjában a

munkavállalók állnak, vagyis a szervezeten

belüli információcsere. E tevékenység célja

egy nyertes csapat összekovácsolása, a

hatékony információáramlás elősegítése.

Mindehhez, a megfelelő eszközöket kell

megtalálni. Ilyen eszközök például az

összdolgozói értekezletek, a belső hírlevél

rendszeres megjelentetése, rendezvények

megszervezése, vagy akár az információs

táblák karbantartása. 

- Milyen rendezvények voltak az elmúlt

időszakban? Hogyan kell ezeket

elképzelni?

- A legutolsó belső rendezvényünk a

LAFARGE Karácsony volt. Mivel az első év

nagyon feszített tempóban telt el, úgy gon-

doltam, érdemes lenne megállni és egy infor-

mális estet tartani az összes munkavállaló-

nak. A rendezvényen tartottunk egy vissza-

tekintést az elmúlt évre, a SZONEK Alapfokú

Művészeti Iskola fúvószenekara adott

műsort, majd egy vacsora keretében kötetlen

beszélgetést folytattunk egymással. 

- Érkeztek-e visszajelzések a rendezvényt

követően?

- Igen, nagyon sokan jeleztek vissza a ren-

dezvénnyel kapcsolatosan. Egybehangzóan

pozitívan értékelték a meglepetést, amivel

készültünk, és gazdagítottuk a karácsonyfa

alatt sorakozó ajándékok számát. 

- Milyen feladataid vannak a külső kommu-

nikáció terén?

- A LAFARGE márka megismertetése, a

termékhez, a céghez, a jövőképhez, a cég-

filozófiához kapcsolódó üzenetek

eljuttatása. A külső kommunikáció

meghatározó célközönsége a cementgyár

és a hozzá tartozó bánya környékén élők.

Amely tovább bővíthető a Szentlőrinci

Kistérségre, Pécsre, mint a legközelebbi

nagyobb városra, megyeszékhelyre. E

mellett a külső kommunikáció kiterjed az

ügyfeleinkre, a médiakapcsolatokra, a

beszállítóinkra, intézményekre, kormányzati

szervekre és a többi partnerünkre.

- Hogyan zajlik a kapcsolattartás?

- Találkozókat, eseményeket, rendezvényeket

szervezünk. Meghívjuk például a környező

települések vezetőit beszélgetésekre, a

lakosokat gyárlátogatásokra. A tavalyi

évben a legnagyobb szabású rendezvény

koordinálása is hozzám tartozott. A

gyáravató ünnepség egy kiváló lehetőséget

teremtett arra, hogy a Kistérség települései-

vel is felvegyük a kapcsolatot. Az idei évi ter-

veink között szerepel, hogy informáljuk őket

is, és aktív résztvevői legyünk a közösségi

rendezvényeiknek, amelyekre örömünkre

egyre több meghívást kapunk. 

ZADRAVECZ ZSÓFIA
Született: Pécs, 1983.

Végzettsége: 

PTE Közgazdaságtudományi Kar,

Gazdálkodási Szak Marketing Szakirány

2007



- Tartozik-e még valami a feladatkörödhöz a

külső-belső kommunikáción kívül?

- Igen, idén januártól a marketing operatív

feladataiért is felelős vagyok. Az én

szemszögemből ez azt jelenti, hogy az eddigi

partnerkapcsolatok skálája bővült a vevőinkkel.

Hozzám tartozik az ügyféltalálkozók,

vevőtalálkozók szervezése, valamint a promó-

ciók, akciók, hirdetések, továbbá a márkaépítés

a vevők felé. Folyamatosan bővül azon

ügyfeleink köre, akik bíznak a LAFARGE cement

minőségében, így például 2012 januárjától már

a Királyegyházához közeli tüzéptelepeken is

megvásárolhatóak a termékeink.

- Milyennek látod a Királyegyházával való

együttműködést, a támogatott programokat?

- Nagyon fontosnak tartom, hogy a cég piaci

előrejutásával összhangban a környező

települések is fejlődjenek. Ebben a szellemben

az eddigi tapasztalataim alapján sikerült kialakí-

tani Királyegyházával is az együttgondolkodást.

Ennek eredményeképpen létrejött események,

találkozók, rendezvények megerősítenek abban

is, hogy az itt élők egy nagyon szoros és

egymást segítő közösséget alkotnak. Úgy gon-

dolom, hogy mindenféleképpen támogatandó

az az eszme, hogy a közösségek biztosítsanak

olyan felületeket, amiben a közösség egyes

tagjai is fejlődni tudnak. 

- A napi tevékenységed során mennyire tudod

kamatoztatni az egyetemi tanulmányaid alatt

elsajátított ismereteket?

- Azt gondolom, hogy a marketing szépsége és

egyben a hátulütője is, hogy a termék és a szol-

gáltatás az mindig más. Az egyetem azért volt jó

„iskola”, mert adott egyfajta stratégiai és oper-

atív szemléletmódot, valamint elméleti síkon egy

eszközrendszert, amivel a piaci célokat meg

lehet valósítani. Tovább segítette a látóköröm

bővítését és egyben a mostani tevékenységemet

is az, hogy az Európai uniós ismeretek és

Kommunikációs gyakorlatok című két tematikus

kurzust is elvégeztem az egyetem mellett. 

- Úgy tudom ösztöndíjasként külföldön is tanultál.

Ott milyen tapasztalatokat szereztél?

- Svédországban, a Karlstadi Egyetemen fél évet

tölthettem ösztöndíjas hallgatóként. Mivel a mar-

ketingszolgáltatás és az oktatás is nagyon fejlett

Svédországban, sokat lendített a személyes

fejlődésemen ez a lehetőség, másrészt a svéd

nyelvet is megtanultam. 

- Milyen változásokat hozott az életedbe az új,

az eddigihez képest teljesen más munkahely?

- Azt veszem észre magamon, hogy sok

energiát fektetek be a munkám sikerének

érdekében. Ez megnyilvánul abban, hogy a

munkaidő kinyúlik, napi szinten átlag tíz-tizenegy

órát dolgozom.

- A fiatal korod nem akadályozott-e abban,

hogy elfogadtasd magad vezetőként a

szervezetben?

- Azt gondolom, hogy erről a kollégákat kellene

megkérdezni, de mivel ez egy induló szervezet,

mindenki elsősorban szakmailag próbált

megfelelni a feladatainak, én is ugyanezt tettem.

Az elmúlt időszakban végzett munka és az elért

eredmények azt bizonyítják, hogy egy nyerő

csapat alakult ki, és emiatt elfogadjuk egymást.

A személyiségemből és a kommunikáció

területéből is következik az, hogy számomra

fontos a kollégákkal való jó viszony és nyitott

vagyok a beszélgetésekre. 

- Jut-e időd kikapcsolódásra, hobbira, a család-

dal való közös programokra?

- A szüleimtől már hat éve külön élek. A párom

szerencsére tolerálja a munkatempómat. Ő telje-

sen más területen dolgozik, de volt már vezető

beosztásban, ezért tudja, hogy ez mivel jár.

Közös tevékenységünk a squash, a ter-

mészetjárás, a biciklizés, a piknik és a főzés. 

- Visszatekintve a gyermekkorodra, így

képzelted el a jövődet? 

- Gyermekkoromban virágkötő szerettem volna

lenni. Otthon a mai napig is szívesen készítek

csokrokat, koszorúkat, ez kikapcsol. A virágok és

a természet közelsége nekem az életet szim-

bolizálják. Az irodámat is úgy választottam,

hogy ha kinézek az ablakon, a táj szép-

ségeiben gyönyörködhessek. Ez pihentet és

távlatokat ad. 

Konyári Tímea
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Tehetségkutatás az iskolában
Az idei magyar kultúra napját – rendhagyó
módon – nem szerkesztett kultúrműsorral
és nem is egyszerű versmondó versennyel,
hanem KI MIT TUD címmel, tehetségkutató
rendezvénnyel ünnepeltük. A megméret-
tetésre szabadon lehetett jelentkezni vers,
mese, tánc, zene, ének és a legszélesebben
értendő egyéb kategóriában. A zsűri tagjai
voltak: Csővári Dóra, zenetanár; Hollósi
Tünde, a szülői munkaközösség
képviselője; Kaczor Péter, tanár; Kis Halas
Tiborné, tanítónő és Orsós Szabina a
diákönkormányzat képviselője. Döntésük
értelmében az alábbi eredmény született:

Versmondás 
I. Fata Nóra Lili /4. osztály/, 
II. Vida Henrietta /3. osztály/, 
III. Takács Vanda Vanessza /5. osztály/
különdíjat kapott: Pázmándi Szabolcs /1.
osztály/, Gáyer Zsolt /2. osztály/, Réti
Melani /1. osztály/ és Máté Csanád /3.
osztály/.
Mese
I. Spándli Dominik /1. osztály/
Tánc
I. a 3. osztályos lányok csapata
II. Balogh Emese /8. osztály/
III. Balázs Rodrigó, Csonka Edina, 
Csonka Ferenc trió
Zene
I. Katona Noémi /5. osztály/ és Orsós 

Tamara /6. osztály/ fuvola

II. Moharos Alexandra /8. osztály/ és 
Pásztler Viktória /8. osztály/

Ének
I. Nagy-Halas Nikolett
Jelenet
I. a 7. osztály 
Kiemelkedő teljesítményéért különdíjat
kapott Balázs Rodrigó /7. osztály/

Minden szereplő vendéglátásban részesült,
a helyezettek pedig értékes jutalmakat kap-
tak a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány támogatásának köszön-
hetően. 

Konyári Tímea

Balogh Emese precízen kidolgozott
koreográfiát adott elő

Egy pillanat a 7. osztály jelenetéből

A 3. osztályos lányok bájosan táncoltak

Takács Vanda harmadik helyezést
ért el versmondásával

Nagy-Halas Nikolett szépen, 
magabiztosan énekelt
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Nehéz év elé nézünk
Nehéz, nagyon kemény év lesz 2012.
Jelentős átalakulásokat kell elkez-
denünk, és lefolytatnunk. Nem minde-
gyik átalakítás jelent feltétlenül 2012-
ben változást, hiszen lesznek olyan vál-
tozások, melyek 2013. január 1-jétől
lépnek életbe, de nyilvánvalóan
ezekben az esetekben is az előkészítő
munkálatokat el kell végeznünk idén.
Olyan költségvetést kell kialakítanunk,
amely segítségével könnyebben tudjuk
majd venni az akadályokat.
Biztosan lesznek konfliktusos helyzetek,
nehéz döntések, de amióta elvállaltam
a polgármesterséget számoltam azzal
is, hogy ez a poszt nemcsak sikerekből
áll, hanem vannak és lesznek nehéz
pillanatok és nehéz döntések is.
Alapvetően pozitív beállítottságú
ember vagyok, szeretem megoldani a
nehézségeket, igyekszem megfelelni a
kihívásoknak, és minden esetben
próbálok kompromisszumra törekedni.
Mivel Királyegyházán nincs 2000
lakos, az önkormányzati törvény
módosításának értelmében 2012-ben
hét önkormányzatnak kell társulnia,
hogy megtarthassuk a hivatalunkat.
Ehhez folyamatosan tárgyalásokat foly-
tatok.  

Az általános iskola 2013-ban kerül
állami fenntartásba, és szintén 2013
januárjában jönnek létre a járási hivat-
alok. A közoktatási intézmények
átadásával egyrészt kevesebb kiadás-
sal kell kalkulálnia az önkormányzat-
nak, ám mivel a bevételek egy részét
elviszi a központi költségvetés,
kevesebb lesz a bevételünk is. Hogy a
kettő között milyen lesz az arány, még
nem lehet megmondani, de azzal min-
denki tisztában van, hogy a lakosság
fizetési tűrőképessége véges, az adókat
nem lehet, és nem is fogjuk radikálisan
növelni.  Nem az a célunk, hogy
bármelyik királyegyházi lakost jelentős
adóteherrel sújtsuk, ám mégis szükség
van bevételre. Meglátásom szerint
ahhoz, hogy hosszú távra tudjunk ter-
vezni, nem kell új adónemeket
bevezetni, sőt, a következő években
csökkentenünk kellene a helyi
vállalkozásokra nehezedő adóterheket.
Ennek alapfeltétele, hogy jelentős
cégek települjenek meg a cementgyár
körzetébe, hiszen így az adóbevételeink
növekedhetnek. 
Tavaly több olyan sikeres pályázatunk
volt, amelyek megvalósítása erre az
esztendőre esik. Ezek közé tartozik a

kerékpárút projektünk, az ivóvíz-
minőségjavító program, az IKSZT, a
régi kultúrház felújítása.
Közmunkaprogram pályázaton, amely
februárban indul, 46 embernek tudunk
helyben munkát adni. A Pécsi Vízügyi
Igazgatóság által meghirdetett köz-
munkaprogramban szintén február
elsejétől – 2012 decemberéig szólóan
– további 12 embernek lesz lehetősége
munkára. Az érintett regisztrált
munkanélküliek megkeresése folya-
matban van.
A településünk életének színesítésében
a civil szervezetek szerepe egyre inkább
előtérbe kerül, elmondhatom, hogy
nem csak papíron működnek. Több
olyan szervezet is működik,
Királyegyházán, amely aktívan jelen
van a falu közéletében, és számos
közös programot tudtunk lebonyolítani.
Remélem a gazdasági válság ellenére
is színvonalasan megtarthatjuk
ünnepeinket, hagyományainkat.
A falu lakóitól azt kérem, próbálják
megérteni ezt a nehéz helyzetet, és
türelmesen segítsük egymást.

Grím Ferenc
polgármester

Királyegyházai Polgárőr Egyesület

közleménye

Értesítjük a lakosságot, hogy a Királyegyházai

Polgárőr Egyesület tagsága időközi választást

tartott 2011. november hónapban. A választás

eredményeként a vezetőség a következő

személyekből áll:

Babám Ferencné, elnök

Varga József, elnökhelyettes

id. Gyenis István, titkár

Csókáné Varga Hajnalka, gazdasági vezető

Borza Ferenc, pénzügyi ellenőrző bizottság

elnöke

Aracsi Krisztián, pénzügyi ellenőrző bizottság

tagja

ifj. Pásztler Márton, pénzügyi ellenőrző

bizottság tagja

A vezetőség és a tagok továbbra is a közbiz-

tonságot, a vagyonvédelmet és a katasztró-

favédelemben való részvételt tartják fő

célkitűzésüknek.

Szoros kapcsolatot tartunk a hatóságokkal,

munkánkhoz nagy segítséget kapunk a körzeti

megbízottunktól: Stefák Balázs rendőr-törzszász-

lóstól. El is kel a segítség, hiszen rossz dolog bár-

mikor történhet környezetünkben, ugyanakkor jó

érzéssel tölt el bennünket, hogy a falunkban

működik egy segítőkész egyesület.

Munkánkra bármikor számíthatnak, hívjanak

bennünket bizalommal az alábbi telefon-

számokon: 06703574088  /szolgálati telefon-

szám/ illetve 06702670363 /ügyeleti telefon-

szám/.

Királyegyházai

Polgárőr  Egyesület Vezetősége

Tájékoztatjuk a Tisztelt

Választópolgárokat, hogy Sumony

Községben a 2012. évi időközi helyi

önkormányzati képviselő- és pol-

gármester-választáson mandátumot

szereztek az alábbi személyek: 

Orsós József polgármester

Lusek Ferenc József képviselő

Potkovácz István képviselő

Szép József képviselő

Torma Lászlóné képviselő

Helyi Választási Iroda
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Hagyományápolás 
az óvodában

Hagyományaink, értékeinek megőrzése

és ápolása fontos feladat óvodánkban.

Igyekszünk felkelteni a gyermekek

érdeklődését régmúlt idők megismerése

iránt. Ebben segítenek a csodálatos nép-

dalok, mondókák, népi játékok. Az

óvodáskor igen fogékony időszak, szinte

észrevétlenül plántálhatjuk a gyerekekbe

a magyarság csodás értékeit. 

Sajnos a gyermekek a családban alig,

vagy egyáltalán nem találkoznak a népi

hagyományokkal. Többségük népmesét,

népdalt is ritkán hall. Gyakran a

mindennapi életükből kiszorítják ezeket

az értékeket a tetszetős kivitelben tálalt

műmesék, a fülbemászó, gyakran értékte-

len gépi zene, a televízió, a videó. Hogy

ezt a hagyományt pótoljuk, megpróbáltuk

a népi örökség befogadásának és

újjáélesztésének módszereit átgondolni,

és az óvodai élet mindennapjaiba

szervesen beilleszteni. Óvodáskorban a

magyarság tudatalatti elemeinek beül-

tetése, lassú kifejlesztése a feladatunk.

Ahogyan Kodály Zoltán is vallotta: „A

tudatalatti nemzeti vonások legjobb mega-

lapozója a néphagyomány.”

Ahogyan régen a falusi gyerekek a

szabadban, úgy a mi óvodásaink is az

udvaron találják meg a maguk játékait és

használják fel a természet adta

lehetőségeket. Játszanak homokkal,

növényekkel, terményekkel, amiket szerep

és szabályjátékaikhoz is felhasználnak.

Terményekkel főznek, magokat árulnak a

„piacon”, és falevéllel fizetnek, homokból

várat, alagutat építenek, ágakkal katonás-

dit játszanak, és még sorolhatnám.

Az évszakokat átszövő a hagyományos

programok közül az előttünk álló félévben

a következők színesítik óvodánk életét:

Farsang, mely a szülők számára nyitott, de

lényege a gyermekek önfeledt jelmezes

mulatsága, együttjátszása, a tél elűzése

kiszebáb égetése, tűzugrás.

Húsvétváró, mely az időjárástól függően

a csoportszobában, udvaron nyúl- és

tojáskeresés, locsolás.

Anyák napja, mely a szülők számára nyi-

tott ünnep; az édesanya, nagymama

köszöntése versekkel, dalokkal, táncokkal.

A nagycsoportosok búcsúzója, mely az

iskolába indulók és az óvodában maradó

kicsik, középsősök verses - dalos - kör-

játékos elköszönése egymástól; útravaló

ajándékozás.

A gyermekek születésnapjának megün-

neplése csoportonként hasonló és mégis

"egyéni" módon történik.

A különböző „világnapok”, az állatok, a

Föld, a víz, a madarak és fák napja

alkalmából a gyermekekkel közös

gyűjtőmunkát végzünk, s ennek ered-

ményeként kiállításokat rendezünk a cso-

portszobákban és az óvoda folyosóján.

Nemzeti ünnepeinket is megtartjuk: már-

cius 15-ének megünneplésekor az

identitástudat közvetlen segítője a

Himnusz, a kokárda, a "12 pont" és a

nemzeti színű zászló.  A gyermekek által

készített zászlókkal, kardokkal, ágyú-

golyókkal eljátsszuk a csatát, majd

felvonulunk énekkel, zászlókkal a hősök

emlékművéhez, illetve a Rákóczi-

szoborhoz.

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás

Napján a magyarországi és a határon

kívül élő magyar gyermekek közötti kap-

csolatokkal, közös történelmünkkel,

valamint a Kárpát-medence évezredes

múltjának, kultúrájának alaposabb megis-

merésével fogunk foglalkozni.

A megvalósult eseményekről tudósítani

fogjuk a Helyzet Olvasóit. 

Grímné Hunyadvári Éva

óvodavezető

Lehetőség ebéd előfizetésére

Felhívom a kedves Olvasók figyelmét, hogy

az iskola konyháján lehetőség van ebéd

előfizetésére. Egy adag vendégebéd ára:

626 Ft, nyugdíjasoknak: 559 Ft. 

Kérem, hogy akik élni szeretnének a

lehetőséggel, a tárgyhetet megelőző hét

keddi napján 10.00 óráig szíveskedjenek

jelezni az élelmezésvezetőnél az

óvodában, hogy mely napokon kívánják

igénybe venni az étkezést. 

Étlap 
Február 13-17-ig

Hétfő: palócleves, lekváros bukta

Kedd: daragaluska-leves, 

töltött káposzta, nápolyi

Szerda: húsleves, főtt hús, 

meggymártás, burgonya

Csütörtök: zellerkrémleves, rántott csirke

comb, rizibizi, 

tejfölös uborkasaláta

Péntek: rántott leves, chilis bab

Február 20-24-ig

Hétfő: lencsegulyás, mákos tészta, 

alma

Kedd: lebbencsleves, rántott hal, 

majonézes burgonyasaláta

Szerda: tavaszi zöldségleves, 

milánói sertésborda, alma

Csütörtök: fejtettbableves csipetkével, 

brassói aprópecsenye, 

savanyú uborka

Péntek: paradicsomleves, 

Budapest ragu, rizs

Február 27-29-ig

Hétfő: burgonyagulyás, 

fánk, sárgabaracklekvár

Kedd: felesborsóleves, sajttal 

töltött csirkemell, hasábburgonya, 

alma

Szerda: gombaleves, pincepörkölt, 

tejfölös uborkasaláta

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kanizslai Karolina

élelmezésvezető
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Környezetbarát takarítás
A mai háziasszonyok a reklámok
hatása alatt a tisztaság fogalmát a

drága vegyszerekkel társítják, és
előszeretettel emelik le a polcról a
különböző tartalmú dobozokat, rend-
szerint többet is a kelleténél. Pedig
ezek – bármennyire is igyekszenek a
gyártók környezetbarát termékeket
előállítani – mindegyikében vannak
olyan alkotóelemek, vegyületek, ame-
lyek károsak a környezetre. Nem árt
tehát ismernünk néhány régi, jól
bevált módszert és természetes
„tisztítószert”, melyek legalább olykori
alkalmazásával óvhatjuk környezetün-
ket.
A citrom friss illata napokig belengi a
szobát. Ehhez nem is kell mást csinál-
nia, mint megmosni egy-két darab cit-
romot, egy tálba, esetleg egy deko-
ratív pohárba, tányérra vagy
gyertyatartóba helyezni őket,
megvárni a hatást. Egy friss citrom
akár 2-3 napig is onthatja magából a
friss aromát, ráadásul utána még

mindig használhatjuk ételbe, italba,
vagy akár további háztartási
teendőkhöz is.
Fényesíti a fémet: 
A fémtárgyak fényesítéséhez és
tisztításához sem kell okvetlenül vegy-
szereket használni! Citromlével
újjávarázsolhatjuk a különböző
fémeket, rezet, krómot vagy bronzot,
evőeszközöket és dísztárgyakat is. A
citrom ugyanis magas savtartalmának
köszönhetően képes a zsíros és más
szennyeződéseket eltávolítani. A
fényesítéshez és tisztításhoz nem kell
mást tenni, mint félbevágni egy citro-
mot és azzal bedörzsölni a fémeket.
Fokozhatjuk a hatást, ha a fél cit-
romokat sóba mártjuk dörzsölés előtt.
Fertőtleníti a mikrót: 
Ki szeret mikrót tisztítani? Senki. A
mikrohullámú sütőben ráadásul
nehezen elérhető helyen is
megtalálhatóak a szennyeződések,
amelyek rászáradnak a falra vagy az
ajtóra. Nem beszélve arról, hogy ezek
micsoda baktériumtenyészetek lehet-
nek. És itt jön képbe a citrom! Nem
kell mást tenni, csak egy citromot
nagyon vékony szeletekre vágni, egy
mikrózható tálba tenni, és forró vizet
önteni rá. Ezután a tálat a
mikrosütőbe kell tenni, és egy percig
magas fokozaton melegíteni, majd
áttörölni a mikrót egy szivaccsal. A
citromos, forró gőz hatására a
rászáradt szennyeződések feloldód-

nak, a baktériumok pedig elpusztul-
nak. Vegyszerek nélkül!
Eltávolítja a szappanlerakódást: 
A fürdőszobában a mosdó és a kád
környékén a szappanlerakódás okoz-
za a legtöbb fejtörést. A
szennyeződést ugyanis csak erős
tisztítószerekkel és fárasztó súrolással
lehet maradéktalanul eltávolítani.
Vagy: citrommal. Turmixoljunk össze
alaposan hat citromot, szőröstül –
bőröstül, majd öntsük az egészet egy
szórófejes flakonba, és fújjuk be vele
a makacs lerakódást. A tömény cit-
rom ráadásul nemcsak a szappan-
maradékot, hanem a vízkövet is
nyomtalanul eltávolítja, és nem
marad utána kellemetlen szag.
Hatásos mosogatószer: 
Ha esetleg elfogyott a mosogatás
közben a mosogatószerünk, akár cit-
rommal is pótolhatjuk. A koszos
edények tisztításához vágjunk félbe
egy citromot, és szórjunk szódabikar-
bónát a vágásra, ezután mosogatószi-
vacsként használhatjuk a citromot. A
citromsavnak köszönhetően a
porcelánok, kerámia- és üvegedények
cseppmentesen tiszták, az
evőeszközök, serpenyők, lábasok és
fazekak pedig zsírmentesek és csil-
logóak lesznek. És a kezünket sem
szárítja ki, mint egyes mosogató-
szerek.

Vasas Csaba

FELHÍVÁS

Felhívom a falu lakosságának figyelmét,

hogy a Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítványt

magánszemélyek is támogathatják

készpénzes befizetéssel,

valamint a következő

bankszámlára történő befizetéssel:

OTP 11731135-20009685.

További felvilágosítást Konyári Tímeától

kérhetnek a következő telefonszámon:

06-309522987

A befizetett SZJA 1 %-ról rendelkezzen idén is a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány javára

Adószám: 18328356-1-02
2011-ben az előző évi személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlása során az

adófizető magánszemélyek egy része a mi szervezetünket jelölte meg kedvezmé-

nyezettként, így az állami adóhatóság a közalapítvány számlájára utalta az Önök által fel-

ajánlott 147 317 forintot. A Közalapítvány Kuratóriuma az egy százalékból befolyt

összeget az alapító okiratban is megnevezett közhasznú tevékenységek egyikére fordítja,

mely tevékenység a vállalás szerint: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

Konyári Tímea

A Kuratórium elnöke
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Hir de té se i ket húsz szó ig in gyen meg je len tet jük.

Le adás: sze mé lye sen Konyári Tí me á nál, il let ve

a 06-30-9522987-es te le fon szá mon.

Vár juk ész re vé te le i ket és hoz zá szó lá sa i kat is.

A 2011/2012. tanévtől már
nemcsak a 2001-es születésű
gyerekek járnak labdarúgó
edzésre, hanem a 2003-as
születésű gyerkőcök is,
iskolánkból szám szerint hat
kisfiú: Tóth Milán, Gáyer Zsolt,
Bogdán Milán, Tóth Laci, Csonka
Feri Sumonyból, Királyegyházáról
pedig Nagy Márk. Tanulóink
szépen fejlődnek, és egyre jobb
eredményeket érnek el. A
gyerekek heti három alkalommal
járnak edzeni a szentlőrinci
sportpályára, a téli időszakban
pedig az Ifjúság Úti általános
Iskola sportcsarnokába.
Utaztatásukhoz nagyban hoz-
zájárul a királyegyházai falubusz,
oly módon, hogy heti két
alkalommal hazaszállítja a főként
sumonyi gyerkőcökből álló cso-
portot. 
A fiatalabbak között Nagy Márk,
Gáyer Zsolt és Tóth Milán tartozik
a szentlőrinci U9-es csapathoz,
ők szeptemberben kezdték el az

edzéseket. Csapatunk a pécsi
regionális utánpótlás bajnokság-
ban játszik, ahol eddig sajnos
elég gyengén szerepeltünk,
aminek talán az is az oka, hogy
gyakorlatilag fél éve kezdtük a
közös felkészülést. Novembertől
már teremben folytatódtak az
edzések, a SZONEK Ifjúság Úti
általános Iskola
sportcsarnokában. A téli időszak
már sokkal jobban indult, mint az
őszi.
Barcson egy négycsapatos tornán
vettünk részt, ahol I. helyezést
értünk el, de az igazi megméret-
tetés Nagybajomban volt, ahol
Kutast (0:1), Marcalit (0:3) és
Kaposvárt (1:3) is sikerült
legyőznünk, és így a döntőbe
jutott csapatunk. A döntőben
pedig a barcsi csapat várt ránk,
akiket három héttel korábban
saját pályájukon 4:1 arányban
győztünk le, most viszont egy 1:0
arányú eredménnyel sajnos
elvitték az aranyat előlünk!

A nagyobbakhoz, az U11-es
korcsoporthoz Tóth László,
Bogdán Milán és Csonka Ferenc
tartoznak. Nagyon szépen
fejlődnek a srácok, sajnos csak
hárman járnak már edzésre, a
többiek abbahagyták.  Velük
Szigetváron voltunk tornán, a
Magyar Gyermeklabdarúgó
Szövetség által kiírt hatcsapatos
megmérettetésen, ahol
Szentlőrinccel döntetlen ered-
ményt értek el a srácok (3:3),
Nagypeterdet 10:0-ra verték, és
Szigetvártól sajnos kikaptak 7:6-
ra. Ez így is nagyon szép ered-
mény, ugyanis a második helyen
végeztek a fiúk.  
Remélem a továbbiakban is
hasonló sikereket fogunk elérni.
Ezúton szeretném megköszönni
Királyegyháza Önkormányzatá-
nak a támogatását, mely segít-
ségével biztosíthatjuk a
gyerekeknek a sportolási
lehetőséget.

Pintér Tibor
testnevelő, edző

UTáNPóTLáS FOCISTáK

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 kérhetnek 

az alábbi telefonszámokon:

06703574088

06702670363

Nagybajomban ezüstérmesek lettünk


