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IV.   M A J Á L I S   K U P A
elnevezésû barátságos futball kupára 2012. május 5-én 10.00 órától 

Szervező: Fata Gábor /Királyegyháza SE/

Ugyanezen a napon kerül sor a hagyományos 

CS A L Á D I   M A J Á L I S
programokra is, melyek szervezője ezúttal:

a KEFE
Mindkét programot a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány finanszírozza

a LAFARGE Cement Magyarország Kft.  támogatásának köszönhetően

Mindenkit szeretettel várunk Királyegyházára
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Bernáth László: „A logisztika alapproblémája az, hogy a dolgok rossz helyen vannak. A mi feladatunk, hogy ezen a
legjobb tudásunk szerint azzal segítsünk, hogy megadjuk mi, mennyi, mikor, hova és milyen költséggel érjen el.”

Beszerzési és logisztikai vezető: Bernáth László

- Azt gondolhatnánk, hogy a beszerzéssel a
Királyegyházi Cementgyárban nem lehet sok
gond, hiszen a Bükkösdi Bányából folya-
matosan érkezik az alapanyag. Vagy mégsem
ilyen egyszerû ez a feladat?
- Ha ez így lenne, akkor igazán nagy szükség
nem is volna a beszerzési osztályunk
munkájára. Igaz a cementgyártás folyamatát
tekintve a bükkösdi bányából érkező
alapanyag teszi ki a végső termék, a cement
nagy százalékát. Emellett azonban szükség
van adalékanyagokra, kötésszabályozókra,
illetve olyan összetevőkre, melyekkel a
cementgyártás során biztosítjuk a kibocsátási
értékek határértéken belül maradását. Ez per-
sze csak magához a cementhez kapcsolódó
munka. Emellett foglalkozunk a tartalék-
alkatrészekkel és a gyártási segéd-
anyagokkal is. Továbbá biztosítanunk kell a
cementgyártás folyamatában az égéshez
szükséges tüzelőanyagok beszerzését is. Így
mindent összevetve a beszerzés
tevékenysége a Bükkösdi Bányánál jóval töb-
bet jelent. Egész Európában vannak beszál-

lítóink, egy-egy tartalék-alkatrészünk akár még
Kínából is érkezhet.
- Logisztikusként az alapanyagokkal vagy a
kész termékekkel adódik több problémája?
- Jelenleg arra törekszünk, hogy a szükséges
anyagokat beszállítóink a gyárba szállítva
értékesítsék, de természetesen vannak
anyagok, amik szállítmányozását nekünk kell
megoldanunk. Nagyobb összpontosítást
igényel a késztermékek eljuttatása a
vevőinkhez. A jelen piaci körülmények között
jelentősen oda kell figyelnünk a költségek
csökkentésére, ezért tökéletes tervezésre,
fuvarkapacitásunk maximális optimalizálására
van szükség. Napról napra nő vevőink
száma, így jelenleg a megrendelések kiszol-
gálása élvez prioritást.
- A logisztikát inkább helyhez kötött, belső
munkának gondolom, a beszerzés pedig
cégen kívüli kapcsolatépítést, kapcsolattartást
igényel. Nem kell ehhez kettészakadni?
- Mindkét területnél szükség van arra, hogy
tisztában legyünk a külső piaci tényezőkkel,
szükséges a partnereinkkel való
kapcsolattartás, legyen az vevő vagy beszál-
lító. Bennem a két terület nem a szétszakadást
jelenti, sokkal inkább úgy gondolom, hogy
ugyanazon folyamatnak az eleje és a vége.
Ez a folyamat nem más, mint maga a cement-
gyártás. 
- A munkájának melyik területe szerez több
örömet, sikerélményt, melyik nehezebb?
- Mindkét területnek megvan a maga szép-
sége és árnyoldala is. A változások okozhat-
nak meglepetéseket. A mostani munka
fókuszában a kiszállítási logisztika áll, ahol
jelentősebb átalakulások vannak folyamat-
ban. Amíg ez azonban növekedést jelent,
addig ez örömteli teher. Sokszor elgondo-
lkodom azon, hány vonat, teherautó mozdult
meg a munkánk hatására. Éppen a múlt héten
léptük túl a rekord 2000 tonnás napi
ömlesztett anyag kiszállítást. Ehhez naponta
több mint száz teherautónak és négy-öt vonat-
nak kell megfordulnia a gyár területén, és ez a

szám reményeink szerint tovább fog nőni.

Mindennek tükrében a teljes logisztika

irányítása már önmagában sikerként

könyvelhető el.  

- Milyen tapasztalatokkal rendelkezett, mielőtt

a LAFARGE munkatársa lett?

- Pályafutásom kezdetétől a beszerzéssel,

illetve logisztikával foglalkoztam. Eleinte a

gépgyártásban, majd hosszabb időt

elektronikai iparban, majd később az autói-

parban töltöttem. Helyét tekintve leginkább

Pécsett, mivel pécsi gyökereim vannak, de volt

szerencsém hosszabb-rövidebb időt tölteni

külföldön is: Angliában, az Egyesült Államok-

ban és Kínában is. Nem mondom, hogy min-

dennel találkoztam már, de az elmúlt közel 10

év alatt rengeteg megoldásra váró problémá-

val álltam szemben szinte kivétel nélkül sikerrel

a végén. Eddigi munkatapasztalatom alapján

kezdve a sort egy új beszállítóval való

kapcsolatteremtéstől, annak auditálásáig,

esetleges anyaghiányok megoldásán

keresztül, vagy éppen szállítási problémák

kezeléséig, ami például az autóiparban

jelentősen költséges lehet, amennyiben az

egy leállást kockáztat a vevőnek, de

ugyanakkor egy új beszerzési rendszer

bevezetése több kontinensen rengeteg új

tapasztalat megszerzésére adott lehetőséget. 

- Mekkora változást hozott az életébe a

Királyegyházi Cementgyár?

- Mindenekelőtt örömömre szolgált, hogy 

visszaköltözhettem Pécsre, hiszen előtte körül-

belül egy évet vidéki helyszínen dolgoztam.

Előző munkáim sok utazással jártak, sajátos

életmódot követelve. Jelenleg kevesebb időt

kell úton lennem, de ezt továbbra is elenged-

hetetlennek tartom, hiszen fontos a személyes

kapcsolattartás. A másik fél megértéséhez

szükséges látni, hogy az hogyan mûködik,

ezzel talán új tapasztalatokhoz is juthatunk. A

cementgyár minden tekintetben új kihívás, új

gyár, új iparág, minden új, úgyhogy sok

kitartásra van szükség.  

BERNÁTH LÁSZLÓ
SZÜL.HELY, IDÕ: 

PÉCS, 1979.04.13.



- Nehéz-e megfelelni a nemzetközi cég
elvárásainak? Érték-e meglepetések? Van-e,
ami nagyon különbözik az addig tapasztal-
taktól?
- Szakmai pályafutásom száz százalékban
nemzetközi cégnél, mondhatjuk „multinál” telt,
így sok hasonlósággal találkoztam. Azonban
túlzás nélkül állíthatom, hogy eddig még nem
volt tapasztalatom olyan céggel, amely ilyen
sok figyelmet szentel a biztonságra, mint a
LAFARGE. Ezzel új szemléletet hoz
Magyarországra, amit remélem sikerül elter-
jeszteni szélesebb körben a hazai ipari
életben, de talán idővel otthonunkban is
egyaránt.  
- Milyennek látja a munkatársakkal való kap-
csolatát? Alakul-e közösség, barátság a
munkahelyen?
- Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó,
ütőképes csapat jött össze, tele jó
szakemberrel. Mindegyikőnk vállán nagy
teher belépni egy olyan területre, ahol
jelenleg a felvevőpiac problémákkal küzd,
úgyhogy hibázni nincs idő, sem lehetőség. Ez
nyilvánvalóan feszültséget okoz az emberek-
ben vagy körülöttük, de a problémák
megoldásában csak akkor tudunk
győzedelmeskedni, ha összefogunk és egy
csapatként lépünk fel. Természetesen kol-
légáim között jó pár barátot is tisztelhetek,
ami nem hátráltat, inkább segít a munka
elvégzésében. 

- Mik a közeli és távolabbi céljai a karrier
tekintetében? Van-e lehetőség előrelépésre?
- Egy új gyár beüzemelése rettentően nagy és
komplex feladat. Megtisztelő, hogy részt
vehetek benne, és egyelőre ez kellően elég
feladatot és kihívást nyújt ahhoz, hogy ne a
következő lépésen gondolkodjak. A
LAFARGE világméretû szervezetében tapasz-
taltak alapján azonban nem meglepő, hogy
egy kolléga, aki eddig tegyük fel személy-
üggyel foglalkozott, holnaptól a termelés
színeiben tûnik fel, vagy akár egy másik
országban teljesít szolgálatot. Nincs kizárva
semmi, de egyelőre a jelenlegi feladatra kon-
centrálok. 
- Mit tudhatunk meg magánéleti terveiről?
- A családalapítás gondolata az utóbbi
időben egyre többet foglalkoztat. Erre az
elmúlt sûrû évek miatt még nem került sor, de
természetesen van kivel megosztanom min-
dennapjaimat. Pécset és környékét tartom
ideális környezetnek számomra. Születésem
óta kisebb kihagyásokkal itt élek, a szívem
mindig is idehúzott. De csodálatos adottsá-
gokkal rendelkezik az egész régió. Nemcsak
hangulata és kultúrája, hanem földrajza is
széppé teszi. A Mecsek örök szerelmem,
elég jól ismerem is, hisz jó pár kilométert
megtettem már itt kerékpárral és gyalogosan
is. Lenyûgöző helyekkel büszkélkedhet e
környék, amit az itt élő emberek többsége
talán nem is ismer. A Mecsek hallatán az

Állatkert vagy a TV-torony jut eszébe, és talán

fogalma sincs azokról a gyönyörû helyekről,

amit ez a hegység rejt magában. Mindenkit

csak bíztatnék, hogy fedezze fel, nem kell

messzire menni. Amint mondtam, a helyi

kultúra, földrajz csodálatos, de ebből megélni

nehéz, így különösen örültem, amikor meg-

tudtam, hogy egy ekkora beruházás települ a

vidékre, felpörgetve kicsit a manapság stag-

náló vagy egyes vélemények szerint lefelé

ívelő gazdaságot. Úgy gondolom a

közvetlen alkalmazottakon kívül jó pár

környékbeli vállalkozásnak segít közvetetten,

hogy egy ilyen gyár mûködik a közelben. Ez

összhangban van cégünk filozófiájával is,

mely szerint a szükséges forrásokat lehetőleg

a környékről merítsük.  

- Van-e hobbija?

- Korábban több zenekarban játszottam

gitáron, aztán ez az időhiány miatt szépen

lassan elmaradt, maradt helyette a sport.

Szeretek kerékpározni a Mecseken, annak

ellenére, hogy ezt bizonyos körök be akarják

tiltani. Ezzel nem értek egyet, az erdő min-

denkié, aki nem tesz kárt benne. Igyekszem

minden héten futballozni egy kisebb társaság-

gal, de arra már volt példa, hogy a

munkahelyi teendők miatt került a „focinapló-

ba” hiányzás.

Konyári Tímea
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A látogatás alkalmával először prezentációval egybekötött előadáson ismerkedhetnek a cementgyártás
folyamataival, majd bejárásra kerül sor a gyár területén, külső helyszíneken is.

Királyegyháza lakosságát május 21-én 14.00 órára
Sumony és Gyöngyfa lakosait pedig május 22-én 14.00 órára 

várjuk szeretettel

Kérjük, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat jelezzék telefonon: 06309522987, 
illetve személyesen a királyegyházi iskolában Konyári Tímeánál.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. cégvezetése
szeretettel várja gyárlátogatásra

Királyegyháza, Sumony és Gyöngyfa lakosságát!
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Tavasz az oviban
„Sidiridi, sidiridi, szép légy, 
jó légy, keléses ne légy! 
Ha valahova küldenek, fuss! 
A kezeid jó mosogatók legyenek! 
A lábaid jó futók legyenek! 
A fejed ne fájjon! 
Sidiridi, váltsd ki magadat!”

Nagyon vártuk már a tavaszt,
kidíszítettük az óvodát virágokkal,
veteményeztünk a gyerekekkel az
óvodaudvaron lévő kertünkben,
hajtattunk ágakat, és megfi-
gyeltük, hogy bomlanak ki a
rügyek. Csatával játszottuk el és
éltük át az 1848-as szabad-
ságharcot.  Megemlékeztünk a víz
és a föld világnapjáról, sokat
beszélgettünk arról, hogyan
óvhatjuk, védhetjük környezetün-
ket. Eközben ránk köszöntött a
tavasz.
A gyerekek számára a nyuszi
várás volt a legizgalmasabb
esemény, már napokkal húsvét
előtt verseket, énekeket tanultunk,
és gyakoroltuk a „vesszőzést”.
Ajándékot készítettünk a
szülőknek. A fiúk izgalommal
készültek a locsolásra, közösen
választottunk locsolóverset. A
nyuszi érkezését megelőző napon

takarítottunk, díszítettük a termün-
ket. A gyerekek füvet szedtek, és
fészket készítettek a nyuszinak. A
nagyobbak ügyesen segítettek a
kicsiknek a fészek készítésében,
díszítésében. 
Az „ovihúsvét” napján már a

reggeli érkezéskor izgatottan
figyelték a gyerekek az udvart,
hogy vajon megjött-e már a
nyuszi. Felderítők indultak
időnként, hogy jelentsék, megjött-
e a nyuszi, és indulhatunk-e az

udvarra fészket keresni.
Amikor az őrszemek jelentették,
hogy itt járt a nyuszi, mint a
méhraj, úgy rajzottak az izgatott
és kíváncsi gyerekek öltözködni.
Aztán egymást megvárva indul-
tunk ajándékot keresni. Nagyon
jó volt látni a sok izgatott, boldog
gyermeket, amint felkutatták, és
megtalálták az ajándékaikat.
Mindenkinek jutott ajándékcso-
mag, homokozó játék és labda,
mely meglepetésekről a szülői
munkaközösség gondoskodott a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány támogatásának
segítségével. Köszönjük
A délelőtt folyamán a fiúk
meglocsolták az óvoda összes
lányait és asszonyait, majd
megvesszőzték a kislányokat.
Egész nap illatoztunk.
Szeretettel várjuk óvodánkba
azokat a két és fél, három
esztendőt betöltött gyermekeket
is, akiket eddig még nem írattak
be szüleik.

Grímné Hunyadvári Éva
vezető óvónő

Sikerélmény koronázta a kutatást, 
minden fészekben volt ajándék

A homokozóban hamar gazdára találtak 
a kis vödrök, lapátok és gereblyék is
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Mészárosné Lovas Ilona festményei Szentlőrincen
Mészárosné Lovas Ilona fest-
ményeit tekinthették meg az
érdeklődők 2012. március 23-tól
egy hónapon át a Szentlőrinci
Művelődési Központban. Szívesen
fogadtam el azt a megtisztelő
felkérést, hogy én nyissam meg a
kiállítást, mert ily módon
lehetőségem nyílt arra, hogy a
meghívott és megjelent
nagyszámú érdeklődő előtt
Ilikének is elmondhassam: példa
értékűnek tartom tevékenységét,
szorgalmát, kitartását és az élet
dolgaihoz való hozzáállását.
Szinte hihetetlen, hogy a sokféle
maga vállalta tennivaló mellett
még van ideje és energiája
művészi alkotásokat létrehozni,
szebbnél szebb, technikájában és
témájában is igen változatos
képeket festeni. Jól ismerhetjük
már a régebbi falunapi kiállításról
is a csendéleteit és a jellegzetes,
lovakat ábrázoló műveit, de a
mindig új élményt nyújtó és
gyönyörködtető tájképeivel sem
lehet betelni. Az utóbbi időben
ismét új témába, az aktfestésbe
vágott bele, és a kiállításon
láthatóan tetszést aratott ezzel is.
Ilikétől tudom, hogy iskolában
ugyan nem tanulta a festészetet,
de rendszeresen vett részt
festőtáborokban, ahol mindig
festőművészek irányították a
munkájukat, és tanácsaikkal,
véleményükkel segítették a
technikai fejlődését is. Elmondása
szerint az aquarellképek alkotása
könnyedebb folyamat, az
olajfestésről viszont így nyilatko-
zott: „az olajfestésbe belefáradok,
belepusztulok, belehalok”. Akkor
mégis miért csinálja? Mert szereti,
mert az alkotás öröme élteti.
Nem volt meglepő, de annál
inkább megható, milyen sokan
eljöttek a megnyitó ünnepségre,

nemcsak a családtagok, rokonok,
de a közeli és távolabbi jó
barátok, kedves ismerősök,
köztük Grím Ferenc, polgármester
és a királyegyházi nyugdíjas klub
tagjai is megtisztelték a
rendezvényt. A vendégek elismerő
szavakkal fejezték ki véleményüket
a festményekről és a művész
munkásságáról. Dr. Erős Zoltán,
háziorvos a megnyitó után

megszólított, mert szükségesnek
tartotta elmondani, évtizedek óta
ismeri már Ilikét, és nemcsak a
művészi fejlődését értékeli nagyra,
de azt a tulajdonságát is, hogy
mindig kedves, mosolygós,
mindenkivel megértő és türelmes,
ami a mai világban igencsak ritka
és megbecsülendő. 

Konyári Tímea

A kiállítás hangulatát Nagyfenyvesi Veronika és
Török Viktória játéka alapozta meg

Majdhogynem szűkösnek bizonyult a
kiállító terem, olyan sok volt az érdeklődő



6

A Polgárőrség életéből 
Királyegyházán szorgalmas életet élnek
polgárőreink. 
Szinte nincs olyan nap, amikor ne adnánk
szolgálatot, de sajnos van is rá szükség!
Egyre többen keresnek fel bennünket
különböző problémákkal, főleg fémlopás,
kerékpárlopás ügyében. 
Nemrégiben sikerrel is jártunk, megtaláltuk a
Nyaka Gyula portájáról ellopott vasat, mire a
tulajdonos örömében anyagi támogatással is
jutalmazta egyesületünket, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni! 
Nem sokáig kellett tétlenkedni, mert másnap a
Szentdénes és Királyegyháza között lévő
kanálisparton tarlótüzet észleltünk, melynek
eloltásához a tûzoltóság közremûködését is

kérnünk kellett.  
Nagy segítségünkre van a szentlőrinci
rendőrőrs és a falurendőrünk is, akivel napi
szinten szoros együttmûködésben vagyunk.
Egy ilyen közös szolgálat során sajnos kisebb
baleset is történt, akció közben egy kutya
megharapta az egyik polgárőrünket, akit
orvoshoz kellett vinni.
Nem veszélytelen, amit vállaltunk, de van
értelme.
Mindenkinek bármikor segítünk, bármikor felk-
ereshetnek bennünket. 
Telefonszámunk: 06703316062
Minden polgárőrnek köszönjük az önzetlen
segítséget!

Polgárőrség vezetősége

Bolhapiac
Első ízben volt bolhapiac

Királyegyházán, 2012. március 31-

én. Kotoucs Viktor ötletét a KEFE

segédkezett megvalósítani, a

helyszínt és az árusításhoz szük-

séges sörpadokat az iskola biztosí-

totta. Az eladásra kínált portékák

között megunt ruhadarabok, bizsuk

és gyermekjátékok is fellelhetőek

voltak, ki-ki kedvére válogathatott.

Tájfutóink eredményei
2012. április 13-án, Kaposváron, 

a városban rendezték meg a 

Kaposvár Rövidtávú Tájékozódási Futó Bajnokságot. 

Balogh Barbara a női 12C kategóriában harmadik, 

Balogh Emese a női 16B kategóriában második, 

Nagy Lajos pedig a férfi 60B kategóriában első 

helyezést ért el.

KT

A tarlótűz oltásához a tűzoltóság
segítségét is kértük
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
REFERENCIA- INTÉZMÉNY KIALAKÍTÁSA A SZONEK KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2011 őszén, a SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye pályázatot nyújtott be az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez a „Referencia-intézmények orszá-
gos hálózatának kialakítása és felkészítése” címû, TÁMOP – 3.1.7-11/2 jelû pályázati felhívására. A projektet az
Európai Szociális Alap támogatásra érdemesnek ítélte. Támogatás aránya: 100 %, 
Projektkezdés dátuma: 2012. 05. 01.; Projektzárás dátuma: 2012. 12. 31. 

A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre.

„A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékû, mûködésében koherens, befogadó, gyermekközpontú
pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási
intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.”

A projekt célja, hogy a SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye – intézményi fejlesztési terve alapján
– felkészüljön nevelési-oktatási gyakorlatának továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítse más
közoktatási intézmények értékelvû szakmai fejlesztő tevékenységét.

A pályázatban azokra a fejlesztési tevékenységekre igényeltünk támogatást összesen 3 millió Ft értékben, amelyek szükségesek a
referenciahelyként való mûködéshez, az erre való felkészüléshez:
• Továbbképzésekre, felkészítésekre (50%)
• Innovációs tevékenységet végző pedagógusok fejlesztő tevékenységére (5%)
• Eszközbeszerzésekre (25 %)
• Egyéb általános költségekre, szolgáltatás igénybevételére 10%
• Projektmenedzsment díjazására 10 %

Referencia területek:
1. Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely
2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana 

szempontjából mintaközvetítő előminősítést is szerzett. 

SZENTLÕRINCI KISTÉRSÉGI BÖLCSÕDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS
ISKOLA,  ELÕKÉSZÍTÕ SZAKISKOLA, EGYSÉGES

GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 

(SZONEK)

Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ
(SZONEK)
E-mail: szonek@szentlorinc.hu
www.szonek.hu
www.ujszechenyiterv.hu

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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ERDEI ISKOLÁBAN VOLTUNK

Az iskolában a Föld – víz – levegő címû
projektben veszünk részt, ezért indult a
negyedik és a hetedik osztály április 17-én
erdei iskolába. 
Első megállónk a Biokom vállalatnál volt.
Elmesélték,  hogy ott mit csinálnak.
Felmentünk egy házba, ahol az emberek
iszonyatos mennyiségû hulladékot válogat-
nak szét. Bementünk az irodaházba, és
csináltunk hulladékbőrből karkötőket.
Szegény Julcsi beragadt a vécébe, de a
hősies Tibi bácsi kimentette. 
A Biokom után mentünk az Ökokuckóba.
Ott szét kellett válogatni külön-külön a
fémeket, a papírokat, a veszélyes
hulladékokat, a mûanyagot, a komposztot,
az üveget és a szemetet. Csináltunk tejes-
dobozból pénztárcát. Miután végeztünk,
lehetett játszani. 
Délután Siklósra mentünk a termálfürdőbe.
Ott volt két csúszda. Az igaz, hogy én nem
vagyok valami bátor, de le mertem csúszni
mindkettőn. Volt egy olyan medence, amely-
ben a víz forró volt, de volt sodrófolyosó is.
A csúszdákon mindenféle pózban csúsztam
le, egyszer „rockandrollosan” is. 
A szálláson kipakoltuk a cuccokat, fönt
beszélgettünk, zenét hallgattunk, benyito-
gattak hozzánk a fiúk. Miután megva-
csoráztunk, jöttek a feladatlapok. Na, ott
már kezdtem félni, de összeszedtem
magam, jól sikerült a megoldásom, és
választhattam ajándékot. 
Az este borzalmasan telt: a Julcsi egy-
folytában röhögött, a fiúk megint benyito-
gattak. 
Végre eljött a másnap, amikor a villányi

Templom-hegyen túráztunk, kerestünk és
gyûjtöttünk ammonitesz lenyomatokat, utána
felmentünk a kilátóra, onnan pedig a
Bormúzeumba. 
Ebéd után a siklósi várat néztük meg, sok
érdekes dolgot láttunk, például ágyúkat,
harci eszközöket, páncélokat, beleértve a
lovak páncélját is. Voltak borok, bútorok,
edények is. Egy teremben üvegen
lépkedhettünk, és az üveg alatt kődarabok
voltak, fent a falon pedig képek. Aztán volt
egy vetítőterem, ahol a vár történetét
mesélték el. 
Este, ahogy a szállásra értünk, megint jöttek
a feladatlapok, de csak a Pista bácsi
prezentációja után. Persze vacsoráztunk is.
Megint eljött az este. A tanárok mondták,
hogy lehet jönni karaokézni, és lehet sütit
enni. Én először lefeküdtem, de átjöttek a
fiúk bulizni, ami nem volt baj, mert már

jóban voltunk velük. Akkor én is buliztam, és
a fiúk azt mondták, hogy jöjjünk át hoz-
zájuk. Amikor jöttek a tanárok, átmentünk a
mi szobánkba, és úgy tettünk, mintha alud-
nánk. Akkor én mondtam a Timi néninek,
hogy éhes vagyok, erre készített nekem
vajas, szalámis kenyeret, megettem, és
máris aludtam. 
Utolsó nap jó volt a Dráván hajókázni,
integettünk a horgászoknak, láttunk sok kor-
moránt és a fészküket is. Lehetett venni
nyalókát meg innivalót, és meg lehetett
nézni a hajó fotóalbumát.  Az volt a rossz
benne, hogy a hajó orrába csak a nagyok
mehettek, a negyedikesek pedig csak
hátra. 
Örültem, hogy hazajöhetek, de azért hiá-
nyolom az erdei sulit!

Stálenberger Mirjam
4. osztályos tanuló

A TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” címû nyertes
pályázatunkban vállalt feladatainknak eleget téve ebben a tanévben is szerveztünk három hetet meghaladó projektet
a királyegyházi iskolában, ezúttal: FÖLD – VÍZ – LEVEGÕ címmel. A projekt keretében szervezett erdei iskola
élményeiről az alábbiakban egy negyedik osztályos tanuló számol be fogalmazásában.


