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A Holcim és a LAFARGE 2014. április 4-én
jelentette be a két vállalat egyesülési szán-
dékát, melyet akkor az illetékes Igazgató-
tanácsaik egybehangzóan jóváhagytak
és mindkét vállalat főrészvényesei támo-
gattak. Az egyesülési folyamat végrehaj-
tását 2015. első félévére tervezték, viszont
a Holcim március 15-ei előterjesztése nyo-
mán az eredeti megállapodás egyes pont-
jainak újratárgyalása vált szükségessé.
A tavaly bejelentett egyesülési projekt meg-
valósítása az illetékes versenyhatóságok
bevonásával, a dolgozói érdekképvisele-
tek tájékoztatása mellett haladt: Európa
tekintetében a LAFARGE és a Holcim
2014 decemberében megkapta az Euró-
pai Bizottság jóváhagyását, a többi érintett
ország döntő többségében is megszület-
tek a versenyhatósági jóváhagyások. Az
Európát érintő tőkekivonások listájának
véglegesítésére is sor került, ennek értel-
mében az Európai Bizottság jóváhagyása
mellett a Királyegyházi Cementgyár a
létrejövő új cég, a LAFARGEHolcim tulaj-
donában maradhat, Magyarországon a
Holcim termelőeszközeinek értékesítésére
kerülhet sor.
Az előrehaladott tárgyalások és a két cég
által felállított Integrációs Bizottság
egyesülést előkészítő munkája ellenére
2015. március 15-én a Holcim Igazgató-
tanácsának Elnöke levélben tájékoztatta a
LAFARGE Igazgatótanácsát a Holcim

Igazgatótanácsának döntéséről, mely
szerint nem kívánják folytatni az Egyesülési
Megállapodás végrehajtását a LAFARGE
és a Holcim Igazgatótanácsainak 2014.
július 7-én jóváhagyott feltételei szerint,
valamint vitatják a javasolt részvénycse-
rével történő egyesülés pénzügyi és cég-
vezetésre vonatkozó feltételeit. 

Pár nappal később a Holcim és a Lafarge
Igazgatótanácsai örömmel jelentették be,
hogy megállapodásra jutottak a két vál-
lalat közötti részvénycserével történő
egyesülés felülvizsgált feltételeit illetően.
Mindkét vállalat elfogadta az új rész-
vénycserearányt, amely 9 Holcim részvény
10 Lafarge részvény ellenében.
A vállalatcsoport élére új, a Lafarge Igaz-
gatótanácsa által javasolt, és a Holcim
Igazgatótanácsa által elfogadott a
tranzakció végrehajtásának időpontjától
regnáló Vezérigazgató kinevezésére kerül
majd sor. Reitzle Wolfgang és Lafont
Bruno nem ügyvezető Igazgatótanácsi
Társelnökök lesznek. A két Társelnök

szoros együttműködésben fog dolgozni
annak érdekében, hogy sikerre vigyék az
egyesülést.
Ezzel a kiegészített megállapodással a
Lafarge és a Holcim egyesülési projektje,
amellyel az iparág legfejlettebb vállalata
jöhet létre, újabb fontos lépéssel haladt
előre. Mindkét vállalat intenzíven folytatja
a tranzakció zárására irányuló munkáját,
és az egyesülés utáni sikeres integráció
előkészítését.
Lafont Bruno, a Lafarge Elnök-Vezérigaz-
gatója elmondta, „Az építőanyag iparág
vezető vállalatát formáljuk, amely ügy-
feleire és az innovációra fókuszál. Az új
vállalat a legjobb klasszis csapatokat
gyűjti egybe az ágazatban, a két egyesült
vállalat erejével. Új üzleti modellt hoz létre,
kiemelkedő pénzforgalom generálási
képességgel, mérsékelt tőkeintenzitás mel-
lett.”
A LAFARGE és a Holcim egyesülése az
iparágon belül páratlan növekedési ala-
pot biztosítana a létrejövő új
LafargeHolcim számára, hiszen az
újonnan létrejövő Csoport fokozott jelen-
létét eredményezi a globális építőanyag-
ipari szektorban, vezető pozíciót jelenthet
a cement-, beton- és adalékanyag-piacon,
valamint új lehetőségeket kínál a termelés
és a kereskedelmi hálózat optimal-
izálásában. A Felek számítása szerint a
tranzakció 2015 júliusában zárulhat.

Újabb lendületet kapott a Lafarge 
és a Holcim egyesülési projektje
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Február 17-én rendezték a nyugdíjas klub
tagjai az idei farsangi bált, melynek során
a jelmezeikkel az előző években tapasz-

talt kreativitásukat is felülmúlták. Nagyon
kedves gesztus volt a falu legidősebbjeitől,
hogy összejövetelükre meghívták a falu
minden civil szervezetének vezetőségét,

így jó alkalom nyílt közös beszélgetésre,
táncra, bolondozásra.  Ezúton is köszönjük
a meghívást, a nagyon kedves fogadtatást

és vendéglátást! 
Dr. Máthé Győzőné, a
nyugdíjas klub vezetője így
fogalmazott: „Egy jó hangulatú
jelmezbált tartottunk. Köszönjük
Grím Ferenc, Polgármester
Úrnak, hogy anyagiakkal támo-
gatta a bált, hogy a ren-
delkezésünkre bocsátotta az új
kultúrházat, így kényelmes, szép
körülmények között szórakozhat-

tunk, és a falubuszt, hogy a mulatság
végeztével mindenki szerencsésen haza-
térhessen! Köszönjük a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítványnak a

sok finom süteményt és üdítőt. Külön
köszönöm Mészárosné Ilikének az ötletes
jelmezeket! Köszönet mindenkinek, aki bár-

milyen módon hozzájárult a bál sikeréhez,
Vendégeinknek pedig, hogy jelenlétükkel
megtiszteltek minket!”

A nyugdíjasok farsangja 

Piroska, madárijesztő, olajmágnás, takarítónő és
nyugdíjas balerina…

A finom vacsora után előbb-utóbb 
mindenki táncra perdült

Mészárosné Ilike évről-évre
káprázatos ötletekkel áll elő Fiona, az egyik örök kedvenc

Piller Pálné, Terikét születésnapja
alkalmából köszöntötték ezen a napon

A siklósi tűzoltóparancsnok osztatlan
sikert aratottA huncut ifjú pár hamar lelepleződött
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Kirándulás határtalanul
A Szentlőrinci Általános Iskola Tagintéz-
ményei: a bicsérdi, a bükkösdi, a király-
egyházi és a szabadszentkirályi iskola a
hetedik osztályosok számára az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Ha-

tártalanul (HAT-14-01) című pályázaton a
„Nagyenyed és térségi irodalom és
történelem hagyományainak útján” című
projekttel 57 főre nyert 5 napos tanul-
mányutat.
A tanulmányút célja volt a magyar irodal-
mi és történelmi hagyományok, értékek
felkutatása Kolozsvár, Nagyvárad, Nagy-
enyed, Torockó és Déva térségében,
kitérve a földrajzi és néprajzi értékekre. A
pályázaton nyert 1,2 millió forint támo-
gatás fedezte az utazás és a szállás egy

részének költségeit.
Dömötörné Nagy Júlia, a Zsigmond
Király Általános Iskola vezetője, mint a
kirándulás főszervezője, elmondta, hogy

a tanulmányút során felmerülő egyéb költ-
ségeket – étkezés, szállás, belépőjegyek
– részben a szülők, nagy részben pedig
az alább felsorolt támogatók fedezték
hozzájárulásaikkal: Hauni Gépgyártó Kft.,

Lafarge Cement Magyarország Kft.,
Matro Kft., Szentkirály Kft., Szentlőrinc-
Ormánság Takarékszövetkezet, Bicsérd,
Boda, Zók, Szabadszentkirály, Gerde,
Cserdi Önkormányzata, a szabadszent-
királyi boltok és a helyi gyógyszertár tulaj-
donosa, Király Pékség és a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány.
Pintér Tibor, a Királyegyházai Általános
Iskola tanára számolt be arról, hogy már-
cius 11-én indultak a hetedikes tanulók az
öt napig tartó túrára. „Szerdai napon, első

utunk Aradra vezetett, ahol megkoszo-
rúztuk az emlékművet. Aradról Dévára
mentünk, a várat és az árvaházat tekintet-
tük meg, majd Nagyenyed következett,

ahol a szállásunk is volt. A következő
napon a Nagyenyedi Kollégiumot tekin-
tettük meg, majd elutaztunk Gyula-
fehérvárra, ahol a Szent Mihály Székes-
egyházat, pénteken pedig Torockón a
falumúzeumot és az árvaházat látogattuk
meg. A gyerekeknek talán a legnagyobb

élményt jelentette Tordán a sóbánya és a
hasadék bejárása. Szombaton Kolozs-
várra mentünk, megnéztük a Házsongárdi
temetőt, a Szent Mihály-templomot,
Mátyás király szobrát és szülőházát.

Vasárnap délelőtt indultunk haza,
útközben Nagyváradon és Nagyszalon-
tán is megálltunk.

… majd Déva várát vettük be

Első nap Aradon koszorúztunk, …

Szédítő magasságokban jártunk

Második nap néztük meg
Nagyenyeden a kollégiumot

folytatás a 4. oldalon

Erdélyben jártak a hetedikesek
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folytatás a 3. oldalról

Kirándulás határtalanul
Az alábbiakban a királyegyházi iskolások
élménybeszámolóiból idézünk:

Balogh Barbara: Nekem az erdélyi
utazásban legjobban a tordai sóbánya
tetszett, mert sok volt a látványosság. Az
első volt a Ferenc József Galéria, ami a só
felszínre juttatásának megkönnyítését szol-
gálta, 917 méter hosszú. Aztán volt még
a Gizella és a Mária Terézia akna.
Utána a Rudolf bánya, aminek a
magassága 40 méter, belső tere trapéz
alakú. A lépcsők 13 emeletnyi mélységbe
visznek le, mindenik emeleten megjelölve
a kiásás évét. A Rudolf bányában hoztak
létre játszóteret gyermekek számára,
Utah-ban gyártott műgyepszőnyeggel

hangszigetelt  bowlingpályákat és futball-
pályát, elektromos fűtéses székekkel ren-
delkező konferenciatermet, minigolf- és tol-
laslabdapályákat, asztalitenisz és billiárd-
asztalok is kaptak itt helyet, valamint a

templom is itt található. A kirándulók csó-
nakot bérelhetnek és fél órás váltásokban,
csónakázhatnak a tó 5-8 méter mély
vizén. Nekem ez egy életre szóló élmény
volt. Nagyon nagy csoda, amit ott kialakí-
tottak a föld alatt. 
Fata Nóra: Az első napon Déva vára tet-
szett a legjobban. 380 méter magasan
voltunk, beláttuk az egész várost. Nagyon
sokat kellett lépcsőznünk, hogy feljussunk
a tetejére. Siklóval lehetett csak meg-
közelíteni ezt a várat, ami 3-4 perc alatt
fölszállított minket, ebbe a siklóba 15-20
ember fért be egyszerre. Nekem ezen a
napon még az tetszett, amikor elmentünk
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyer-
mekotthonába, amit Böjte Csaba hozott
létre. Ott egy Szili nevű gyerek mesélt
nekünk az alapítványról, és ez mindenkit
meghatott, vagy legalábbis engem
nagyon. Elmesélte, hogy egy nevelőnek
11 fiúval kell foglalkoznia.
Második napon ellátogattunk a Bethlen
Gábor kollégiumba, ahol egy tanár bácsi
körbevezetett minket. A kicsöngetést, be-
csöngetést haranggal jelzik. A legtöbb
gyerek, aki elment mellettünk, magyarul

beszélt, ami egy kicsit érdekes volt.
Hadnagy Henrietta: Nekem a legjobban
a Déva vára tetszett. Nem nagyon akar-
tam felmenni, mert a magasságtól én
ugyebár félek, de Tibi bácsi rábeszélt, így

leküzdöttem a tériszonyom, és a kilátás,
az volt a legszebb. 

Mihálovics Márkó: Nekem a legjobban
a tordai sóbánya tetszett. Lenyűgöző volt
az, hogy a föld alatt meg tudtak csinálni
egy ekkora helyiséget, ami sóból van.
Voltak visszhangszobák és folyosók, meg
egy nagyon nagy terem, ami 40 méter
magas, 60 méter hosszú és 50 méter
széles. A terem mellett volt egy nagy urna,
ami több száz méter mélységű volt. Az
urna alján volt egy bányató. Az urna
nagyon széles volt, lehetett vagy 40 méter

hosszú és 40 méter széles. Nagyon jó
volt, hogy be volt építve a terembe a
vidámpark, és az urnában lévő bá-
nyatóban még csónakázni is lehetett. 

Ezen a terepen izgalmassá vált a kirándulás

Később Gyulafehérvárra látogattunk

A tordai hasadékban lenyűgöző 
volt a táj

A sóbányában nem győztünk álmélkod-
ni a magasságok és a mélységek láttán

folytatás a 4. oldalon

Erdélyben jártak a hetedikesek
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folytatás a 4. oldalról

Kirándulás határtalanul
A teremben volt egy körhinta, egy foci-
pálya (kicsi focipálya), néhány pingpong-
asztal, mini golf és még egy mini játszótér
is, padok és egy pult, ahol a jegyeket

lehetett venni ezekhez a játékokhoz. Az
urnában volt egy 5 méter magas sziget,
amire egy híd vezetett a liftből vagy a
lépcsőből, tehát a liftet, a lépcsőt és a
szigetet kötötte össze. A szigeten voltak
figyelő állások fából az őröknek, a sziget
közepén pedig fa építmények voltak,
amik be voltak világítva, hogy lehessen

onnan fényképezni. A sziget szélén pedig
a csónakok voltak. A víz nem volt olyan
hideg, de annál inkább sós, ahogy bele-
raktam a kezemet a vízbe, éreztem, hogy
tiszta sós, és mikor kiszedtem, akkor
rögtön rá is száradt a só. 
Mihálovics Rómeó: Engem az erdélyi

kirándulásban a tordai sóbánya és a tor-
dai hasadék fogott meg a legjobban. A
tordai sóbányában először harang alakú
tárnákat készítettek, de idővel rájöttek,
hogy a trapéz formájú tárnákkal több sót
lehet kinyerni. Az alagút, ami a tárnákhoz
vezet 1km hosszú. A két legnagyobb
tárna: a Terézia tárna a 90 méter
mélységével és 87 méter átmérőjével és a
Rudolf tárna a 42 méter mélységével, 80
méter hosszúságával és 50 méter szé-
lességével. A Rudolf tárnában található
egy óriáskerék, minigolf- és focipálya és
még pingpongasztalok is. A Terézia
tárnában van egy bányató és a közepén
egy kis sziget. A tordai hasadék engem
nagyon megfogott az extrém körül-
mények és a szépsége miatt. A túra alatt
velünk tartott egy német juhász kutya is, aki
valahogy jobban bírta az utat, mint mi.
Három vagy négy hídon mentünk át oda
az úton, és az ösvény, amin mentünk,
egyre keskenyebb, meredekebb, sziklá-
sabb lett.

Sóki Andor László:
Manapság nem termelnek
ki sót ezen a helyen, a tor-
dai sóbányában, hiszen
már a rómaiak idején
elkezdték itt kinyerni a sót.
Nagyon szép a sóbánya,
mert a só néhány helyen
csíkos, de voltak
barlangszerű lyukak is. Itt
láthattunk egyedülálló dol-
gokat, például a világ

egyetlen mozdítatlan sókinyerőgépét,
amit lovakkal működtettek. Láttunk itt
bányatavat, meg egy vidámparkot a bar-
langban. Itt található volt óriáskerék,
minigolf, pingpong, csónakázó tó stb.,
ezekre mind külön kellett fizetni. Nekem
ez tetszett a legjobban az utazáson, per-

sze minden jó volt, de mégis ez tetszett a
legjobban!
A tordai hasadékban két hegy lába
között ment az út. Sok hídon keltünk át,
rengeteg barlangot láttunk a hegyekben.
Eredetileg körbe mentünk volna, de nem
mentünk, mert nagyon lassan tudtunk ha-
ladni. Nehéz volt megmászni ezeket, a
részeket. Volt, ahol egy pár ember meg-
csúszott. Aki bátor volt, az följebb is mert
menni: a barlangokhoz. Útközben láttunk
táblákat, hogy egy-egy ember lezuhant a
hegyről mászás közben, két fiatalemberre
pedig bányászás közben ráomlott a
mennyezet, és ott helyben meghaltak. Ide
fűződnek legendák, hogy hogyan alakult
ki ez a hasadék. Most nem tudom őket,
de azt igen, hogy elhelyezkedése miatt
sokszor mentette meg a magyarokat. 

Tóth László: A kiránduláson legjobban tet-
szett nekem a siklózás Déva váránál, ahol
több mint 370 méter magasra mentünk.
Az is nagyon jó volt, amikor megnéztük a
tordai hasadékot, és nagyon látványos
volt a Székelykő is. Megnéztük a Böjte
Csaba által alapított árvaházat is, ahová
vittünk a gyerekeknek ajándékokat. A
sóbánya 120 méterrel a föld alatt volt, ott
kipróbálhattunk sok mindent: csó-
nakázhattunk, óriáskerekezhettünk, gol-
fozhattunk és pingpongozhattunk is.

Konyári Tímea

Csoportkép a szoborcsoport előtt

Kolozsváron a botanikus kertben
gyönyörködtünk

Felkerestük Mátyás király szülőházát

Erdélyben jártak a hetedikesek
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2015. március 5. napján lépett hatályba az
54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott
Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ).
A rendelet alapján, ha jogszabály másként
nem rendelkezik a lábon álló növényzet, tar-
ló, növénytermesztéssel összefüggésben és
a belterületi ingatlanok használata során ke-
letkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, hasz-
nálója a tűzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb tíz hektár egybefüggő területen
irányított égetést végezhet. A katasztrófavé-
delmi hatósági engedély nem mentesíti az
érintettet az egyéb engedélyek beszerzése
alól. Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom
alól a katasztrófavédelmi szerv állománya,
ha tevékenysége a károk csökkentésére, a
tűz terjedésének megakadályozására, sza-
bályozására irányul. Ha jogszabály más-
ként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdono-
sa, használója köteles a területet éghető hul-
ladéktól és további hasznosításra nem ke-
rülő száraz növényzettől mentesen tartani.
A tervezett tarló-, nád-, gyep- égetés helyét,
időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt
legalább 10 nappal kell benyújtani az
engedélyező hatóságnak. A hatóság a
kérelmet annak beérkezésétől számított 5
munkanapon belül bírálja el. 
Az irányított égetés végzésére vonatkozó
kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordináták-
kal vagy helyrajzi számmal megadott
helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett
befejezésének időpontját (év, hónap, nap,
óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy
nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadály-
ozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbter-
jedésének megakadályozására készenlét-
ben tartott eszközök felsorolását.
Az irányított égetés során betartandó
tűzmegelőzési szabályok:
A tűz nem hagyható őrizetlenül és veszély
esetén, vagy ha az irányított égetést befe-
jezték, azonnal el kell oltani. Az irányított
égetés csak úgy végezhető, hogy az a
környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen. Az irányított égetés befejezése
után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni
és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarás-
sal, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak
az alábbiak szerint végezhető:
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg
történő felgyújtása tilos, az égetéshez csak
a tarlómaradványok használhatók fel, a
szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon
álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. A
tarlót vagy az érintett szakaszokat a
tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3
méter szélességben körül kell szántani, és
az adott területen az apró vadban
okozható károk elkerülése érdekében vadri-
asztást kell végrehajtani, a fasorok, facso-
portok védelmére a helyi adottságoknak
megfelelő, de legalább 6 méteres
védősávot kell szántással biztosítani.
Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen
szakaszosan végezhető és csak az egyik
szakasz felégetése után lehet a másik sza-
kasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarló-
égetés során tűzoltásra alkalmas kéziszer-
számmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondos-
kodni és legalább egy traktort, ekével a
helyszínen készenlétben kell tartani.
Új előírás, hogy a szabadtéren keletkező
tüzek megelőzése érdekében a vasút és a
közút mindkét oldalán annak kezelője
köteles a szélső vasúti vágánytengelytől
mérve legalább 4 méter széles, a közút
szélétől mérve legalább 3 méter széles
védősávot kialakítani. A védősávot éghető

aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A
folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól
mentes állapotban tartásról a védősávval
érintett terület tulajdonosa, kezelője,
haszonbérlője köteles gondoskodni.
A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet értelmében
általános jelleggel TILOS a hulladék nyílt téri
égetése. A tilalom kiterjed a lábon álló
növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék
(növényi hulladék) égetésére is. 
Szentdénes Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a köztisztaságról
szóló 7/2002.
(VI. 19.) ÖK. számú rendeletének 12.§ ren-
delkezik a kerti hulladék égetésének
szabályairól.  A rendelet értelmében a kerti
hulladékot (avar, falomb, kaszálók,
nyesedék, egyéb növényi maradvány)
elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.
Kerti hulladékot égetni csak abban az eset-
ben szabad, ha hasznosítása más módon
nem lehetséges. Kerti hulladékot csak
megfelelően előkészített állapotban, szára-
zon szabad elégetni a vagyoni és személyi
biztonság figyelembevételével. Kerti hul-
ladékot csak munkanapon - és csak szél-
mentes időben – 14-17 óra között szabad
elégetni. Az égethető kerti hulladék nem tar-
talmazhat semmilyen más kommunális,
illetve szervi eredetű hulladékot, gumit,
műanyagot, vegyszereket.
Királyegyháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és
megszegésük jogkövetkezményeiről szóló
6/2014. (VII.8.) önkormányzati rendelete,
Gyöngyfa Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és
megszegésük jogkövetkezményeiről szóló
5/2014. (VII.8.) önkormányzati rendelete
és Sumony Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és 

Tájékoztatás a szabadtéri tűzgyújtás 
és tűzmegelőzés szabályairól

folytatás a 7. oldalon
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megszegésük jogkövetkezményeiről szóló
5/2014. (VII.8.) önkormányzati rendelete
szabályozza a kerti hulladék ártalmat-
lanításával kapcsolatos magatartásokat. 
A rendeletek alapján a településeken a
kerti hulladék égetésével összefüggően, aki 
a) június 1. és október 1. között kerti hul-
ladékot éget,
b) az a) pontba nem eső időszakban hét-
köznap 6 és 18 óra között kerti hulladékot
éget,
c) az égetés teljes időtartama alatt nem
tartózkodik a helyszínen, valamint a szük-
ségesnél tovább végzi az égetést,
d) kerti hulladéknak nem minősülő hul-
ladékot éget,
e) vasárnap vagy ünnepnapon végzi az
égetést, közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást valósít meg.

Beák Laura
jegyző

Farsangi kupaTájékoztatás a
szabadtéri

tűzgyújtás és
tűzmegelőzés
szabályairól

A királyegyházai női amatőr kézilabda-
csapat felkészülési tornát rendezett
február 22-én.

A meghívott két csapat a Pécsi Garleo és
Mohács csapata volt. A tornán a
vendégek nagyon jól érezték magukat,
régi barátokkal együtt  elevenítettük fel a
kézilabda szép emlékeit.
A tornára nagyon sok néző érkezett, és
lelkesen szurkoltak csapatunknak. Na-
gyon kemény, szoros meccsekre került
sor! A pécsi csapatot egy góllal, nehéz
küzdelemben sikerült legyőzni, a Mohács
csapatától pedig két gólos vereséget
szenvedtünk.
Így a második helyezést értük el.
Csapatunk most először játszott ilyen
felállásban, mivel fiatalokkal bővült a lét-
számunk.
Az új csapattagok a meccsek alatt - a
szülőkkel együtt - szívvel-lélekkel szurkoltak
társaiknak a kispadról. Nagy odaadással
készülnek minden edzésen a most
következő húsvéti kupára, és elköte-

lezettségük példa értékű minden felnőtt
számára.
Reméljük, kitartásuk meghozza gyümöl-

csét, és jövőre átveszik a nagyok
szerepét, hogy büszkén viselhessék
Királyegyháza mezét, bármerre is jár-
janak. Dicséret illeti Mikó Izabellát,
Kozma Lilit, Takács Grétát és a már  felnőtt
csapatban játszó Kószó Nikolettát.
Köszönet a szülőknek: Mikó Józsefnek és
Kozma Ferencnek és feleségének, hogy
segítik a csapat munkáját.
Külön szeretnénk megköszönni a Király-
egyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány segítségét, és hogy kiállnak a csa-
patért jóban, rosszban.
Szeretettel várunk minden kedves szur-
kolót a 2015. április 4-én megrendezésre
kerülő Húsvéti kupára, melyet a
szentlőrinci sportcsarnokban tartunk 10
órai kezdettel.

Kiss Jánosné
edző, csapatkapitány

folytatás a 6. oldalról

A csapat apraja-nagyja 

GYEREKEK! 
Tervezzetek logót:

iskolások az iskolának, 
óvodások az óvodának!

Téma:
az egészség,
a természet

és a sport szeretete.

A rajzokat 
a tavaszi szünet után várjuk 

az iskolában 
és az óvodában.
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Gazdaságot látogattak az óvodások 
Tudjuk jól, hogy a gyerekek szeretik az
állatokat, mindenre kíváncsiak, nyitottak,
így a környezettudatos magatartásra és
az állatokkal való gondos foglalkozásra
is már egész kicsi korban érdemes felhívni
a figyelmüket. A pozitív minta, a köve-
tendő példa a leghatékonyabb pedagó-
giai eszköz a gyermeknevelés terén. Az
óvodai nevelés programját szeretnénk
kiegészíteni a helyi lehetőségek kiaknázá-
sával, ezért örültünk nagyon annak, hogy
megnézhettünk egy helyi gazdaságot. 
Január végén a Süni csoportos gyere-
kekkel elsétáltunk az Ős családhoz.

Előzetesen megbeszéltük a házigazdá-
val, hogy szeretnénk, ha tudna bennünket
fogadni, hogy megnézzük az állatállomá-
nyát. Ősné Simon Zsuzsanna nagy sze-
retettel fogadott bennünket a délelőtt
folyamán. Szívesen látott a háza táján
minket, és nagy örömmel mutatta meg a
gyerekeknek a teheneket, a bikaborjúkat
és üszőket, a vágásérett hízókat, illetve a
baromfikat. Lehetőséget biztosított arra is,
hogy a gyerekek megetessék a szarvas-
marhákat szénával. A gyerekek számára

ez óriási élmény volt, nagy örömmel fog-
ták a szénát és dobálták be a tehenek-
nek. Megbe-
széltük, hogy mi-
lyen állatot lá-
tunk, hány lába
van, mi borítja a
testét, milyen
hangot ad ki,
miért haszonállat
az ember szá-
mára. Megmu-
tatta Zsuzsa
gazdaasszony

a fejőházat is,
elmesélte, hogy
hogyan fejik a
teheneket, illetve
azt is, hogy
milyen gépekkel
etetik, és melyik
géppel takarítják
ki. 
Mikor már min-
den kérdésre
kaptak választ

az érdeklődő ó-
vodások, a házi-
gazda annyira
kedves volt hoz-
zájuk, hogy min-
denkit megkínált
finom, friss házi
tehéntejjel is. Aki-
nek ízlett, annak
töltött újra és új-
ra. 
Jóindulatát, ked-

vességét az is mutatja, hogy minden gyer-
meknek önzetlenül adott egy csomag

tehéntejből készült házi túrót, amit ő
készített.  Táskába tettük, és úgy küldtük
haza a családoknak, akik vélhetően ve-
lünk együtt örültek a kedves ajándéknak. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni az óvo-
dai dolgozók nevében, hogy segítették a
munkánkat és együttműködtek velünk,
hogy gyermekeink tudástára új
ismeretekkel gyarapodott. Sikeres
gazdálkodást kívánunk a jövőre nézve!

Kiss Hajnalka
óvónőNagyokat kortyoltunk a friss, finom tejből

Kíváncsiak voltak a gyerekek a bocikra

Az óvodások rengeteg kérdést tettek fel az állatokkal 
kapcsolatosan


