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Húsvét: processio, hímes tojás és csokinyuszi

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe
húsvét, hisz e napon ünnepli Krisztus feltámadását. Húsvétkor ér véget a negyven napig
tartó böjt, a hústól való tartózkodás, innen
származik az ünnep magyar elnevezése is.
Húsvét az egyházi év mozgó ünnepeinek is
középpontja. Ezt a napot előzi meg hét héttel
farsang vasárnapja és követi ötven nap múlva
a pünkösd. Megünnepléséről már a 3. századból vannak adataink, azonban az ünnepet nem mindenütt tartották egy időben. Bár
a niceai zsinat i.sz. 325-ben a többségben
levő nyugati vélemény alapján
elhatározta, hogy húsvét ünnepe
a tavaszi napéjegyenlőség
(március 21.) után következő
holdtölte utáni vasárnap tartassék –
amely mindig a március 22-e és
április 25-e közötti időre esik –, ez
az időpont húsvét megünneplésére
csak a 8. század óta vált általánossá.
Hazánkban az 1092-ben tartott
szabolcsi zsinat szerint akkoriban négy
napig tartottak húsvétot, majd a nagyszombati zsinat 1611-ben három napra,
XIV. Kelemen pápa 1771-ben pedig két
napra csökkentette. X. Pius pápa 1911-ben
húsvét második napját is törölte a kötelező
ünnepek sorából, de nálunk továbbra is megtartották. – Az erdélyi reformátusok ma is
háromnapos húsvéti ünnepet tartanak. Húsvét
ünnepének szertartásai közül már a középkorban kiemelkedett a föltámadás megjelenítése,
amely az ünnep reggelén történt. A húsvéti
szertartásokhoz tartozott az étel, a húsvéti
bárány megszentelése. Emellett már a 10.
században említik a sonkaszentelést is.
Szokásban volt még a kenyér-, a 12. sz. óta
pedig a tojásszentelés. Ezekkel a liturgikus cse-

lekményekkel mutatnak összefüggést a
naphoz fűződött hiedelmek, szokások is. Egy
1665. évi vallomás elmondja, hogy „... az is
régi bévött törvényünk, hogy minden húsvét
napján határt kerülénk, azaz processiót járánk”. A Székelyföldön a római katolikus vidékeken még a századforduló táján is szokásban volt, hogy a legények és fiatal házasok a
templom megkerülése után végigvonultak a
falun énekelve, imádkozva, majd megkerülték
a határt, miközben bő
termő

esztendőért, békéért imádkoztak. A határkerülés után, amikor már hajnalodni kezdett, a legények színes szalaggal,
cifra papírossal és hímes tojással díszített
fenyőágakat tűztek kedveseik kapujára,
ennek neve hajnalfa volt. Csíkménaságon
megszentelt pimpót ástak el, hogy a határt ne
verje el a jég. Ünnepélyesen, a pap részvételével ment végbe a zalaegerszegi határkerülés, amelyet az 1850-es években még tartottak. Nyilván a húsvéti határjárásra vonatkozik az a határozat is, amelyet a római katolikus szokások tiltása céljából 1596-ban hoztak Veszverésen, hogy „húsvét ünnepén ne járjanak többé feszülettel a vetések körül”. A
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szokás, amely más európai népek körében is
ismert volt, kereszténység előtti képzetek
továbbhordozója: a körüljárt terület, a tavaszi
vetések megvédése a gonosz, a fagy, a
jégverés stb. ellen. Országszerte szokásban
volt húsvétkor a hajnali keresztjárás vagy
Jézus-keresés, amely után többfelé – pl.
nagypénteken – a patakra mentek mosakodni, hogy frissek, egészségesek legyenek.
Számtalan hiedelem fűződik húsvét vasárnapján szentelt ételekhez is, amelyeket
Zalában a nagyszombati körmenetre is
magukkal vittek. Mint sok szentelményt,
ezek maradékait is mágikus tárgyként
használták. A szentelt sonka csontját
kiakasztották a gyümölcsfára, hogy
sokat teremjen. A Székelyföldön a
húsvéti étel morzsáját is megőrizték, s
nyáron a verebek kártevése ellen
kereszt alakjában meghintették vele
a gabonaföldeket, miközben ezt
mondták: „távozzatok innen
kártékony madarak”. Az Ipoly
mentén egy-egy szentelt tojást – hasonlóan a
karácsonyi almához – ketten ettek meg, hogy
ha eltévednek, jusson eszükbe, kivel ették a
húsvéti tojást. Köszöntő szokások is ismeretesek voltak húsvétkor. Húsvét második napja
hétfő, a városokban és ma is szokásos húsvéti
locsolás, másutt a húsvéti korbácsolás ideje.
Húsvét hétfőjén és fehérvasárnap, húsvét
vasárnapját követő vasárnap volt szokásban
a komatálküldés. Az Ipoly mentén a leányok
ilyenkor azoknak a legényeknek küldtek tojást,
akik farsangkor táncba vitték őket. A gyermekek húsvéti megajándékozása (nyuszi által
hozott édesség, tojás) újabb eredetű városi
szokás.
/forrás: Magyar Néprajzi Lexikon/

Iskolai felvételi eljárás

Tájékoztatom a kedves Szülőket, hogy a
Királyegyházai Általános Iskolában a tanköteles tanulók első évfolyamra történő
beiratkozásának kijelölt időpontja: 2014.
április 28., 29. és 30. napja.
A beiratkozás eljárásrendjét a Baranya
Megyei Kormányhivatal hirdetménye tartalmazza.
A Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye
(OM: 201052, 7953 Királyegyháza,
Petőfi Sándor utca 63.) az alábbi felvételi
körzetből köteles felvenni a tanulókat.

Az Nkt. 4. §-a 1. pontjának c) alpontja szerinti általános iskolai nevelés-oktatás:
Királyegyháza, Sumony, Gyöngyfa és
Szentdénes községek közigazgatási
területe.
Az Nkt. 4. §-a 1. pontjának d) alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai
nevelése-oktatása: Szentlőrinc város,
Királyegyháza, Sumony, Gyöngyfa és
Szentdénes községek közigazgatási
területe Bár Szentdénes község közigazgatási területe a Királyegyházai Általános
Iskola Tagintézményének felvételi körzeté-

be tartozik, a szentdénesi tanulók a közlekedés megoldatlansága miatt a Szentlőrinci és a Szigetvári Tankerületek közötti
megállapodás értelmében jelenleg a
Nagypeterdi Általános Iskolába járnak.
Kérdéseiket feltehetik személyesen az
intézményünkben, a www.oktatas.hu weboldalon, illetve a szonek.kirisi@gmail.com
címre írt levelükben.
Szeretettel várjuk az iskolánk leendő
polgárait és a kedves szülőket!
Palkó Ottó
igazgató

Ezzel a levéllel szeretnénk segíteni a következő tanévre szóló erkölcstan, hit- és erkölcstan közötti választást.
Miért jó, ha gyermekük számára a római
katolikus hit- és erkölcstan tanórát választják?
A tananyag átfogja az egyházi évet, foglalkozik a Bibliával, szentek életével. Ezeken
az ismereteken keresztül a gyerekek műveltsége bővül, más tantárgyakban jól fel tudják
használni a tanultakat (pl. magyar, történelem, művészetek). Igazi példaképet választhatnak. Megismerhetik az egyházi művé-sztet. Segítséget kapnak a valódi és a talmi értékek közötti eligazodásban. Képesek lesznek jó döntéseket hozni. Az embert egész
életén át foglalkoztató kérdésekre kaphatnak válaszokat az Egyházon keresztül.
(Miért élek? Mi a feladatom? Miért történnek a dolgok? Hová tartok? Milyen vagyok? Milyenek a körülöttem lévők? Egye-

düli lény vagyok, vagy társas? Mit jelent a
közösség? …..) Megnyílik a szemük, és észreveszik Isten gondoskodó szeretetét az
életükben és a világban. Megtanulják értékelni az életet annak minden örömével és
problémájával.
Főbb témakörök: Jézus élete, önismeret,
emberi kapcsolatok, közösség és környezet.
Ezeket az ismereteket sok-sok játékkal, változatos módszerekkel adják át hitoktatóink
a gyermekeknek. A hit- és erkölcstan óra a
diákok órarendjébe bekerül, lehetőség szerint az erkölcstannal azonos időpontban,
heti 1 órában. A hit- és erkölcstanra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a többi
tárgyra. (a hiányzásokat igazolni kell, e nélkül igazolatlannak számít a mulasztás, a tantárgyat az iskolai pedagógiai programban
meghatározottak szerint kerül értékelésre az
erkölcstannal megegyező módon)

Továbbra is fontosnak tartjuk az iskolai hitoktatás mellett a plébániai hitoktatást, ahol a
szentségekre való felkészítés, közösségépítés folyik az élménypedagógia eszközeivel. A közösség az a hely, ahol a gyermek szabad lehet, rengeteg élményhez juthat, kapcsolatokat építhet, barátokat szerezhet, megtanulhatja a helyes konfliktuskezelést, közösen gondolkodhat, tapasztalatokhoz juthat.
A jó közösségnek megtartó ereje van. Nem
kell kitalálni az utat, amelyen menjen, hiszen
az Egyház felmutatja a Krisztusban való
igaz, boldog életet.
Minden gyermeket szeretettel várunk! Nem
feltétel, sem az Egyházhoz tartozás, sem
hogy megkeresztelt legyen a kisdiák.
Krisztus mindenkit üdvözíteni akar!
A jövő évi találkozás reményében:
Pécsi Egyházmegye Hitoktatási Iroda

Tisztelt Szülők!

Levél a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegyétől

„Mutasd meg képességeidet” vetélkedő

A Szentlőrinci Általános Iskola EGYMI Tagintézménye (Szentlőrinc Kodolányi u. 13.) vetélkedőt szervezett „Mutasd meg képességeidet”
címmel a járás SNI-s tanulói számára. Iskolánk négy tanulóval vett részt a játékos délutánon: Erdősi Vivien, és Bogdán Roxána, 3. osztály; Sztojka Dániel, 4. osztály; Majorosi Bence, 5. osztály. A vetélkedőn szentlőrinci, bükkösdi, bicsérdi, szabadszentkirályi tanulók is részt
vettek, hat csapatot alkotva 31 fő létszámmal.
A feladatok változatosak, ötletesek voltak. Auditív, vizuális, finommotorika, testi nevelés, mozgás, logikai gondolkodás és következtetés,
valamint a memóriafejlesztéssel kapcsolatos játékok megoldására volt lehetőség a délután folyamán.
Tanulóink élményekben gazdagon, vidáman tértek vissza a jó hangulatú vetélkedőről.
Bárány Sándorné
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Nemzeti ünnepünkön

Közös készülődés, közös megemlékezés

Plakátokon hívtuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy a királyegyházai óvodások iskolások, valamint a Királyi Lovas
Klub közreműködésével ünnepséget és
felvonulást szervezünk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hőseinek
emléke előtti tisztelgés jeleként március
14-én és 15-én.
Az óvodások és a Királyegyházai
Általános Iskola ötödik osztályos tanulói
zenés ünnepi műsort adtak március 14én délelőtt a Rákóczi-szobor előtti téren.
A műsorban felsorakoztattuk nemzeti jelképeinket, és a nemzeti öntudatot erősítő ünnepélyes költeményekkel, a Bánk
bán című opera dallamaival, valamint
díszes öltözékkel, kellékekkel és mozgásos produkcióval készültünk. Ezúton is
köszönjük Gyenis Istvánnak, hogy a
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díszlethez rendelkezésünkre bocsátotta
a család hintóját, melyet a hatodik osztályos gyerekek Hollósi Mercédesz tanítónő irányításával dekoráltak, valamint
köszönjük Nagy Évának, hogy az ünnepségekhez rendszeresen ellenszolgáltatás nélkül technikai segítséget nyújt számunkra.
Március 15-én délelőtt minden helyi
lakos számára szemet-lelket gyönyörködtető látvány volt a Királyi Lovas Klub
színes, zenés felvonulása. Lóháton, lovas
kocsival és autóval is csatlakoztak a menethez, és végigjárták a falu összes utcáját. Köszönjük a Polgárőrségnek, hogy
aktív részvételével ezúttal is biztosította a
rendezvényt!
Március 15-én este a lovas klub tagjai
bált rendeztek, mely alkalmat megra-

gadva köszönetemet fejeztem ki nekik
azért, hogy a települési rendezvényeken mindig szívesen és nagyon jól
szervezetten bonyolítják a fogathajtó
versenyeket, ezzel szórakozási lehetőséget biztosítva a helyi lakosoknak és a
vendégségbe érkezőknek egyaránt.
Más helyi civil szervezetekkel együtt
mindenben számítani lehet a klub tagjaira, legyen az önkéntes munka,
tereprendezés, vagy épp a szüreti vagy
a most aktuális ünnepi felvonulás. A
legjobb az, hogy nemcsak kérésre
tevékenykedik a kis közösség, hanem
önálló ötleteikkel gazdagítják Királyegyháza programjait és szépítik környezetünket.
Konyári Tímea

Az óvodások nemzeti színű zászlót lobogtattak
a műsor alatt, majd letűzték a járda mellé azokat

Az általános iskola ötödik osztályos tanulói
készültek irodalmi műsorral

A hintót a Gyenis családtól kaptuk kölcsön,
a dekorációt az iskolások készítették

A Királyi Lovas Klub felvonulása március 15-én

Aktív a Királyi Lovas Klub

Nemzeti ünnepünkön

A Lovas Klub számára is megkezdődött

hogy március 15-e még mindig a

Richárd személyében. Ezúton mégegysz-

kérést nemzeti ünnepünk, március 15-e

Számunkra ezzel nem ért véget a nap,

A szervezők nevében remélem, mindenki

az új év. Március elején kaptunk egy felméltó megünnepléséhez. Tagjaink mindjárt nagy lelkesedéssel, és jobbnál jobb

ötletekkel el is kezdték a készülődést. En-

nek eredményét a falu apraja-nagyja meg
is láthatta.

Az ünnep délelőttjén, tíz órakor elsütöttük
az ágyút, s elindult a menet: élén lo-

vasainkkal, mögöttük pedig az iskolások

által feldíszített hintóval, lovas kocsikkal,
valamint mobil hangosítással. A felvo-

nulók sorát ezúttal is polgárőreink zárták,
vigyázva a felvonulás biztonságára.
Menetelés közben huszárunk és a huszárlányok kokárdát, kis zászlókat, virá-

gokat osztottak szét a falu lakói között. A

visszajelzések azt igazolják számunkra,

Magyarok legszebb ünnepe.

este nyolc órakor kezdetét vette a bálunk,

melyet az általános iskola aulájában tar-

tottunk meg. Igen nagy volt az
érdeklődés, így a szervezés is sok plusz
munkát és erőfeszítést kívánt. Az elnök,
Mihálovics Gábor megnyitó beszéde

után megnézhettek a résztvevők egy képes összeállítást a Királyi Lovas Klub elmúlt másfél évének legszebb pillana-

taiból, amit a számunkra Mihálovics
Rómeó, Mihálovics Márkó készítettek .

Mindezek után jöhetett a talpalávaló,
amiről a Gigantic együttes gondoskodott.

Nagy figyelem vette körül a tombolahúzást, hiszen a fődíj egy póniló volt, ami
az est folyamán gazdára is talált Hollósi

er gratulálunk hozzá.

jól érezte magát, és jövőre is eljön
közénk!

Köszönetet szeretnék mondani a sok felajánlásért: Gyenis Istvánnak és családjának, Göndör Lászlónak, Hollósi Richárdnak és családjának, Hollósi Mercédesz-

nek, a Kósa családnak, a Gerdei Lovas
Egyesületnek, Götz Gábornak, Mihálovics Gábornak és családjának. Valamint

nem utolsó sorban köszönjük Palkó
Ottónak, hogy évről évre biztosítja a
helyszínt a számunkra. Külön köszönet a

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának a támoatásáért.

Ormódi Melinda

A huszárleányok férfiasan ülték meg a lovakat

A csákó és a nemzeti lobogó
igazán ünnepélyessé tette a menetet

Az esti bálon nem maradhatott el a vonatozás sem

Fergetegesen jó volt a hangulat,
köszönhetően a jó szervezésnek
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Téli közfoglalkoztatás

Intézményünket megtisztelő felkérés érte:
részt vehettünk az Önkormányzatok által
foglalkoztatott dolgozók téli, az alapkompetenciák felújítását, megerősítését
célzó, országos szervezésű képzés végrehajtásában. A képzés deklarált célja
éppen a munkaerőpiacon kisebb eséllyel
elhelyezkedni tudó, a mindennapi munka
világából már régebben kiesett, de korántsem elveszett, munkaképes korú személyek munkavállalási esélyeinek javítása érdekében az alapkompetenciák –
az írás, olvasás, számolás – felelevenítése
és újraértelmezése volt. A téli közfoglalkoztatás keretében megvalósuló képzést
a Türr István Képző és Kutató Központ
szervezte, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pedagógusainak, valamint
lehetőség szerint munkanélküli pedagógusok bevonásával.
A kezdeti nehézségek ellenére – amelyek
a rendelkezésre álló idő rövidsége, valamint a kezdeti felszerelés- és taneszközhiány okozott – kollégáim sikeresen
megbirkóztak a feladattal: rendes, mindennapi tevékenységükön túl, szabadidejükben, képesek voltak nem csak egy, de
két, teljes csoport folyamatos tevékenységét naprakészen megszervezni, koordinálni, a szükséges méréseket, modulzárókat elkészíttetni, javítani, értékelni.
Hozzáteszem: mivel emberi erőforrásaink
végesek, nem lettünk volna képesek a
két, egymással párhuzamosan folyó
képzést megszervezni, ha Sumony község
polgármestere, Orsós József, a község
lakóinak érdekében, nem egyezett volna
bele, hogy a sumonyi képzés a délutáni
órákban történjék.
Ezúton is köszönetet mondok a képzést
biztosító Önkormányzatok polgármestereinek, Grím Ferencnek, Dörömböző

Bélának, Orsós Józsefnek és Vidra Sándornak
azért, mert a rendelkezésükre álló erőforrásokat okosan csoportosítva, biztosították a
célcsoport számára a
képzésen való részvételt,
megoldották az emberek
szállítását, gondoskodtak a helyiségekről, a szükséges infrastruktúráról.
Köszönöm kollégáimnak, Kaczor Péternek, Konyári Tímeának, Pintér Tibornak
és Presits Viktóriának, hogy olyan módon
tudták megszervezni a képzésben való
részvételt, hogy iskolai munkájuk teljes és
hiánytalan elvégzése mellett erre is
maradt energiájuk.
És köszönöm a képzés résztvevőinek, a
„tanulóknak” is, hogy – a kezdeti idegenkedés ellenére – a végére közösséggé kovácsolódott csoportok munkájában
tevékenyen közreműködtek, remélhetőleg hasznos információkat szereztek,
amelyet további életpályájuk során, akár
a könnyebb elhelyezkedés érdekében
majd hasznosítani is tudnak.
A számszerű adatok a téli közfoglalkoztatás keretében lezajlott alapkompetencia képzésről:
A képzés időtartama: 2013. december
02. - 2014. március 24. (73 nap, 438
óra)
1. csoport, Sumony: csoportlétszám 20
fő, tanúsítványt szerzett 17 fő (a kimaradt
3 fő munkavállalás miatt távozott a csoportból)
2. csoport, Szentdénes: csoportlétszám
20 fő, 10 fő szentdénesi, 8 fő gyöngyfai
és két királyegyházai lakos, itt mind a
húsz hallgató tanúsítványt szerzett.
Palkó Ottó

A sumonyi csoport

6

Megkérdeztem néhány tanulót, hogyan vélekedtek a
képzésről, a tananyagról a szervezésről, íme a
válaszok.

A szentdénesi csoport

Szőke Katalin (Sumony): Kifejezetten jól
éreztem magam a képzés során, köszönhetően annak is, hogy megértő tanáraink voltak. A társaság is jó volt úgy, ahogy volt, mindenki adta magát. Örülünk, hogy az önkormányzattól kaptunk
tűzifát és termet. A tanáraink jól megszervezték az oktatásunkat, kényelmes
volt nekem különösen, mert tudtam a családomról is közben gondoskodni. Sokat
kaptam ettől a tanfolyamtól, mert kicsit fel
lett frissítve a tudás bennünk, jó volt ismét
kicsit diáknak lenni. De nekem ez segített
kicsit abban is, hogy könnyebben átvészeljem a gyászomat. Másrészt az anyagiakban is segítség volt. Köszönöm!
Berta Józsefné (Szentdénes): Én nagyon
jól éreztem magam, nagyon jó volt az
egész társaság és a szervezés! Nagyon jó
volt feleleveníteni a rég tanultakat! Ezúton
szeretném megköszönni, hogy foglalkoztak velünk!
Orsós Mária (Gyöngyfa): Az oktatás
tananyaga, ismétlése mindenképpen
előnyünkre válik a mindennapi életünk
tapasztalatai és tudásunk gyarapításához.
E tanfolyamon szerzett tanulmányi ismétlés segítséget adhat akár egy sikeres
teszt eléréséhez, amin egy tanfolyam
kezdetéhez egy belépőt szerezhetünk.
Sosincs késő tanulni! Jó volt együtt lenni
egy olyan csoportban, ahol különböző jó
tulajdonságú személyiségeket ismertünk
meg egymás között előítéletek nélkül.
Úgy gondolom, hogy ennél jobban
megszervezni e tanfolyam működését velünk, mint Önökkel nem lehetett volna,
mert jó tanítók voltak, mi meg jó diákok
voltunk! Köszönjük szépen!
Konyári Tímea

Királyegyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ
munkakör
határozatlan idejű munkaviszony betöltésére
Foglalkoztatás jellege:
- teljes munkaidős (heti 40 óra)
- munkaszerződéssel
A munkavégzés helye:
- Királyegyháza községi Önkormányzat intézményei, és Királyegyháza község közigazgatási területe.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- az intézmények épületeinek karbantartása, kisebb javítások elvégzése, állagának megóvása,
- gépjármű vezetése, üzemképes állapotban tartása,
- egyéb intézményi technikai feladatok elvégzése.
Munkabér:
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség
- B kategóriás jogosítvány,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- jó szervező és önálló problémamegoldó képesség, rugalmasság,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent:
- karbantartói területen szerzett tapasztalat,
- több irányú szakképesítés (villamos, lakatos, gépipari),
- királyegyházai lakhely,
- érettségi.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok
másolata,
- vezetői engedély másolata,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő naptól tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 15.
- postai úton, a pályázat Királyegyháza Községi Önkormányzat címére (7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66.) történő
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni „általános karbantartó”,
- személyesen, a fenti címen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan Grím Ferenc polgármester nyújt további információt, a 30/8569168-as telefonszámon.
A pályázat olvasható a www.kiralyegyhaza.hu oldalon.
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Bowlingozni voltunk

Régóta terveztük mi szülők, hogy elvisszük a hatodik osztályos gyerekeket – azaz a sajátjainkat – Szentlőrincre, egy jó
kis bowlingozásra. Megkerestük a megfelelő időpontot, ami
március 29-re esett. Már csak a gyerekek utaztatását kellett
megszervezni, ami ilyen szülői kollektívával nem volt nehéz
feladat, ugyanis rájuk mindig lehet számítani. A gyerekek
élvezték a kikapcsolódást, hamar eltelt az a két óra. Öröm
volt látni a gyerekek őszinte mosolyát. Bízom benne, hogy
nem ez volt az utolsó alkalom, és lesz még lehetőségünk
egy-egy jó kis kikapcsolódásra. Köszönet még egyszer
Hollósi Tündének, Ormódi Melindának és Hollósi
Richárdnak.
Fata Gáborné

nagyon jól érezték magukat a gyerekek

ThermoProtect Kft.

Nanotechnológia Királyegyházáról

Cégünk fő profilja épület hőszigetelés a
legmodernebb eljárás alkalmazásával,
amely kerámiatartalmú bevonat
felvitelt, festést jelent.
Olyan újdonságot szeretnénk mindenkivel megismertetni, amely kézzelfogható bizonyítéka egy manapság sokat
hallott és egyre több hétköznapi tárgyban is megtapasztalható technológiának, ez pedig a nanotechnológia. A
gyógyszer- és vegyipar folyamatosan
állítja elő a szemmel nem látható
működési elvű újdonságokat. A kerámiatartalmú hőszigetelő bevonat
szintén egy ilyen példa. Vállalkozásunkat is e technológia hívta létre.
Foglalkozunk teljes körű külső-belső
festéssel, mázolással is. Szakembereink
nagy gyakorlattal bírnak és megbízható, kiváló minőségű munkát végeznek, akár egyedi igények alapján.
Célunk magas színvonalú szolgáltatás
nyújtása leendő ügyfeleink részére.
Szolgáltatásunkat elsősorban Baranya,
Somogy és Tolna megye területén
nyújtjuk. Más megyékből érkező érdek-

lődés esetén kérem, keressen a
megadott elérhetőségek egyikén
telefon: +36 30/790-6655, vagy:
www.thermoprotect.hu illetve:
http://facebook.com/thermoprotect
Mit is csinálunk? Hőszigetelünk egy
kerámia tartalmú bevonattal, de festünk
is ha csak az kell. Mi is ez a bevonat valójában? Egy olyan új hőszigetelő anyag, amiből elég 1-2 mm a falra és
ugyan úgy hőszigetel, mint a hungarocell vagy a kőzetgyapot. Kérheted
kívülre, de belülre is.
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Hogyan csináljuk? A lehetőségektől
függően egy speciális festékszóró
berendezéssel felfújjuk a falra vagy
glettvassal felkenjük.
Mennyi ideig tart? Egy családi ház
átlagosan 3-4 nap alatt elkészülhet.
Na de mennyire jó? Minden tulajdonságát együttvéve kiemelkedő a hagyományos szigetelésekhez viszonyítva.
Mibe kerül ez neked? Nem többe, mint
a hungarocelles hőszigetelés, sőt akár
olcsóbb is lehet!
Kotoucs Viktor
ügyvezető
Hirdetéseiket húsz szóig ingyen megjelentetjük.
Leadás: személyesen Konyári Tímeánál, illetve
a 06-30-9522987-es telefonszámon.
Várjuk észrevételeiket és hozzászólásaikat is.

