
Királyegyháza . Sumony . Gyöngyfa . Szentdénes 2015./XI. évfolyam 4. szám

Mottó: �Mama, ez a legjobb, amikor így
ülünk: így, egymás ölében�(Juli, négy éves) 
Anyának lenni nem fenékig tejfel. Mégis
olyan jó!
Na, most, hogy is van ez? Milyen, amikor
reggel hozzád bújnak? És az, amikor egy-
mást védik? Amikor egymást tanítják? Mi-
lyen, amikor átéled, hogy már maguk is
meg tudják oldani a felmerülő problémá-
kat?
És milyen, amikor éjjel bújnak hozzád, és
képtelen vagy kialudni magad? Ha mar-
ják egymást álló nap? Ha csúfolódnak?
Ha akkor is segítséget kérnek, amikor nem
kéne? Ha nincs egy szabad perced sem?
Igen, ez is, az is jelen van az anya életé-
ben. Hol ebből van több, hol meg abból.
Hol jól bírja az ember lánya, mert amúgy
is méla természettel áldotta meg az ég,
meg az élete más területein minden rend-
ben van, hol rettentő rosszul bírja, mert a-
lapjáratban is lobbanékony, de még az
ág is húzza. Szinte nincs olyan anya, aki
ne kívánná, hogy legalább egy napig
gyerek nélkül legyen, hiszen a gyerekek
jelenléte – még, ha azok áldott jó kölkök
is – folyamatos készültségi állapotban tart-
ja a szülőket. Gyerekmentes órákat kívánni
nem bűn. Amilyen öröm a gyerekzsivajtól
hangos hajlék elhagyása, épp akkora bol-
dogság visszatérni oda, feltöltődve, mege-
rősödve.
Az anya élete folyamatos egyensúly-
keresés: a saját szabadsága és a család

kiszolgálása között. A lelki kötődés-kötés
és az elengedés közt.  Az ösztönök és a
kért-kéretlen tanácsok közt. Micsoda mű-
vészet megtalálni a harmóniát! Az első
gyereknél ez még többnyire nem sikerül,
bár vannak kivételek. De van, aki a ne-
gyedik után sem képes erre, talán azért,
mert ő maga sem élte meg gyermekkorá-
ban. Így adjuk át kudarcainkat generáci-
óról generációra. Igazi hős az, aki ki tud
lépni ebből a körforgásból, meg tudja törni
az átkot. Aki bántalmazó családból jött,
de ő maga már nem terrorizálja gyerekeit.
Aki túlóvó családból jött, de ő maga már
nem �kebelezi be� gyerekeit. Aki csonka
családból jött, de a sajátjában meg tudja
tartani a békét. Talán ez a legnehezebb
feladat: levetni azt, amit magunkkal hor-
dunk, de meggátol abban, hogy elég jó
szülők legyünk. Fél siker, ha felismerjük, mi
az, amitől meg kellene szabadulnunk. A
további út lehet magányos megoldás-
keresés, de lehet, hogy tapasztalt barátok,
sorstársak vagy járatos szakember segít-
ségével jutunk előre. Ha önmagunkkal
megbékélünk, ha hitelesen adjuk át érté-
keinket gyerekeinknek, biztosak lehetünk
abban, hogy nagyon nagy hibát nem
követtünk el: ők is elég jó szülők lesznek.
Kérdezzük meg unokáinktól!

Sződi Judit
Forrás:

http://www.babanet.hu/publ/anyanakl
enniszody.htm

Dsida Jenő: Hálaadás 
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 

Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 

- itt e földön senki sem szerethet jobban! - 

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg

szenvedését! 

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 

Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Anyának lenni… 
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Helyi önkormányzatok, intézmények, la-
kosok bevonásával alakított ki biciklis pi-
henőt a LAFARGE Cement Magyaror-
szág Kft., a cementgyár és a két érintett

település önkormányzatainak támoga-
tásával tavaly megépült Királyegyháza-
Szentlőrinc kerékpárút mellett. A Király-
egyházi Cementgyár számára kiemelt
fontosságú az egészség- és munkavé-
delem, valamint a helyi közösségek támo-
gatása.  A bicikliút és a pihenő kialakításá-
val az egészséges életmódra és a bizton-
ságos közlekedésre szeretnék közösen
felhívni a figyelmet. 
Pályázati forrásból a Királyegyházi
Cementgyár támogatásával valósult meg
tavaly ősszel a Királyegyházát Szent-
lőrinccel összekötő kerékpárút építése,
amellyel a helyi és környékbeli lakosok
biztonságos közlekedését szeretnék

elősegíteni. A szabadidős tevékenység
támogatására és a Föld Napjához kap-
csolódóan, a LAFARGE Cement Magyar-
ország Kft. önkéntesség keretében fákkal

és betonpadokkal dí-
szített biciklis pihenőt
alakított ki a kerék-
párút mellett, Király-
egyháza és Szent-
lőrinc települések ön-
kormányzataival, in-
tézményeivel és la-
kosaival együttmű-
ködve. 
A Föld Napját kö-
vető április 23-i ünne-
pélyes átadásra a

betonpadok öntése és a facse-
meték ültetése után került sor. A
pihenő betonpadjainak öntését a
Concrete Crew pécsi tervező-
csapata, a fásítást pedig az Első
Pécsi Lions Klub közreműkö-
désének köszönhetően a gyári
dolgozók segítségével valósítot-
ták meg. A betonpadok öntését
és a fák ültetését a szentlőrinci és
királyegyházi iskolások biciklis
kirándulása is színesítette, akik a
napsütéses időben az új bicikli-
úton megtett kilométerek után első-
ként foglalhatták el a pihenőt.
A Királyegyházi Cementgyár az

e s e m é n y -
hez kapcso-
lódva rajz-
pályázatot
is hirdetett, a
szentlőrinci
és királyegy-
házi iskolá-
sok, óvodá-
sok számá-
ra. A legjob-

ban sikerült rajzokat alkotóik az átadó
ünnepségen már a betonpadokon láthat-
ták viszont. A betonpadok egy részét az
átadóra előre elkészítették és az óvodá-
sok, iskolások által rajzolt motívumokat az
öntés során speciális gumiformák segít-
ségével örökítették meg. Az így kapott
felület a gyerekek örömére minden beton-
padot egyedivé tesz.
�A bicikliút és a hozzá kapcsolódó pi-

henő is a LAFARGE környezettudatos és
helyi közösségeket támogató filozófiáját
illetve a környékbeli családok egészséges
életmódját hivatott támogatni. A beruhá-
zás az ökológiai lábnyom csökkenté-
séhez is hozzájárul és reméljük, hogy a
későbbiekben kellemes, árnyékos pihe-

nést tesz lehetővé az arra kerekezők
számára. A biciklis pihenő kialakítását a
cementgyár munkatársai önkéntes munka
keretében végezték, ezzel is hozzájárulva
a LAFARGE Csoport célkitűzéséhez,
amely 2020-ra, világszinten egymillió
önkéntes munkaóra elérése a helyi
közösségek javára.� – foglalta össze az
esemény hátterét Zadravecz Zsófia, a
Királyegyházi Cementgyár marketing
kommunikációs vezetője.

Tavaly kerékpárút, most betonpihenő épült 

Vida Henrietta rajzának motívumai díszítik 
a királyegyházi iskola betonpadját

A pihenő kialakítása önkéntes
munkában már hetekkel ezelőtt

elkezdődött

Az iskolások mindkét településről kerékpárral
érkeztek pedagógusok és szülők kíséretében

folytatás a 3. oldalon
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A tavaly Királyegyházán is útjára induló
önkéntes programban a szervezők min-

den munkavállalót oly módon ösztönöz-
nek a részvételre, hogy a tevékenységet a

munkaidő ke-
ret terhére vé-
gezhetik a
dolgozók. A
LAFARGE ön-
kéntes prog-
ramjának cél-
ja, hogy az át-
meneti pozitív
hatások he-
lyett a helyi
kezdeménye-
zések ösztön-

zőjeként a közösség fenntartható, folya-
matosan megvalósuló önkéntes tevékeny-
ségét is támogassa. A helyi közösségek
fejlesztése olyan problémák kezelésében
is segítséget nyújthat közép és hosszú
távon, mint a munkanélküliség leküzdése,
az egészségügy fejlesztése, vagy a fiat-
alok hosszú távú támogatása, beillesz-
kedése a felnőtt társadalomba. Az így
megvalósuló, valódi közösségfejlesztés a
gyár, a munkavállalók és a helyben élők
számára egyaránt értékeket teremt, és
hűen tükrözi a LAFARGE filozófiáját.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
LŐRINC-MED Nonprofit Kft. Eszterházy
Egészségközpontban (7940 Szentlőrinc,
Eszterházy u. 1.) 2015. május 18-án, 19-én
és 20-án 09:00 és 17:00 óra között a Pécsi
Tudományegyetem Klinikai Központ
Radiológiai Klinika üzemelte-tésében álló
mobil szűrőkamionnal az Országos
Egészségpénztár (OEP) által finanszírozott
mammográfiai valamint diagnosztikus
mellkasröntgen szűrővizsgálatokra kerül
sor.
Az érdeklődők a mammográfiai vizsgá-
laton a Radiológiai Klinikától kapott
meghívóval valamint 30 éves kor felett
háziorvosi beutalóval; a mellkasröntgen
vizsgálaton kizárólag háziorvosi beutaló-
val vehetnek részt. A beutalók, meghívók
mellett szükséges a TAJ kártya bemutatása. 
A szűréseken való részvétel előzetes
jelentkezéshez kötött. A jelentkezésre
2015. május 7-én, 8-án, valamint 11-15-ig
11.00 – 19.00 óráig lesz lehetőség
személyesen az Eszterházy Egészség-
központban vagy telefonon: a 73/570-
310-es telefonszámon. 

Önkormányzat

Tavaly kerékpárút, most betonpihenő épült 

SZŰRŐVIZSGÁLAT

Minkét település polgármestere megtisztelte jelenlétével a ren-
dezvényt

folytatás a 2. oldalról
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Kisdiák Fesztivál 2015  
Március 23-án léptek fel a királyegyházi ta-
nulók a Szentlőrincen megrendezett Kistérsé-
gi Kisdiák Fesztiválon. A fesztiválon a kis-
térség intézményeinek tanulói csillogtathatják
meg tehetségüket, egyfajta megmérettetés és
nagyszabású találkozó ez a rendezvény a
különböző településeken tanuló diákok és
tanító pedagógusok között. A megszokott
vers, zene, tánc, színdarab mellett, lehetőség
van egyéb, szokatlan kategóriában is meg-
mutatkozni, ki-ki tehetsége legjavát hozhatja
ide. A zsűribe az oktatási intézmények
delegálhatnak pedagógusokat, a zsűri

elnöke ezúttal Balatoni Ferenc volt. 
A királyegyházi iskola tanítványai is készültek
a szereplésre tanítóik segítségével. Legna-
gyobb létszámban a néptáncosaink jelentek
meg Tóth Réka tanárnő felkészítésével, a
Kisvirágok csoport mellett a kisebbekből létre-
jött Gyöngyvirágok csoport is bemutatott egy
koreográfiát a fesztivál színpadán.  Idén is
nívós műsorszámokkal képviselték tanítvá-
nyaink iskolánkat, és ennek eredményeként
sok-sok érmet hoztak haza: Boros Balázs –
vers, ezüst; Fehér Dávid – vers, arany; furulya,
arany, Katona Virág – furulya, arany;

Majorosi Bence – vers, arany; Pázmándi
Szabolcs – vers, ezüst; Réti Melani – vers,
ezüst; Sziklai Gergő – furulya, arany; Vida
Henrietta – vers, bronz; Fehér Dávid-Sziklai
Gergő – kamara furulya, arany; Gyöngyvirá-
gok csoport – néptánc, ezüst, Kisvirágok cso-
port – néptánc, arany; 
Felkészítő tanárok: Bárány Sándorné,
Borzáné Petró Krisztina, Felnagy József,
Gyimesiné Fekete Tünde, Konyári Tímea, Tóth
Réka 

Konyári Tímea

A kis Gyöngyvirágok most először táncoltak ilyen
nagy színpadon

A Kisvirágok csoport nagy sikert aratott 
színvonalas produkciójával

Fehér Dávid három aranyérmet is hazahozhatott 
a nap végén

A díjazottak – így Réti Melani is – 
Balatoni Ferenctől vehették át az oklevelet

Ilyen sokan szerepeltek a tanítványaink közül 
a fesztiválon

Katona Virág lépett először színpadra 
a királyegyházi csapatból
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Közösen készültünk az ünnepre 
2015. március 28-án, szombaton délután
14 órától "Húsvéti kézműves foglalkozást"
tartottunk a Királyegyházai Római Katolikus
Plébánia hittantermében. Erre az alkalomra
majdnem kicsi lett a plébánia terme (ami
számomra nagyon nagy öröm volt!), mert
kb. 60 ember jött el, akik között természete-
sen a legtöbben gyerekek voltak. Az
eseményt a Királyegyházai Általános
Iskolával közösen szerveztük és az alapa-
nyagok megvásárlásában a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány sietett a

segítségünkre. Mivel ez elsősorban a
húsvétra készülő kézműves délután volt,
ezért a termékek előállításában olyan
tanárok és nevelők álltak segítségünkre, akik
már korábban is részt vettek húsvéti
dekorációk és munkák előállításában. A
gyerekek kipróbálhatták a batikolást (textil-
festés viasszal), húsvéti kosárkákat készíthet-
tek nyuszi és tojás díszekkel, de valójában
mindenkinek a fantáziájára - és a még
meglévő alapanyagokra volt bízva-, hogy
mit készít, mivel akarja a családját meglep-

ni, esetleg mit akar dekorációként fel-
használni otthonában. Mivel nem szeretnék
kihagyni senkit a sok-sok lelkes és segítő
ember közül (akik bármilyen módon segítet-
ték ennek az örömteli délutánnak a széppé
tételét és egyben a gyerekeknek sok
örömet szereztek), ezért csak annyit szeret-
nék itt leírni, hogy: Köszönök mindenkinek
mindent a Katolikus Plébánia nevében, aki
bármilyen módon segítette munkánkat!

Kajtár Bertold
Katolikus hittanár

Nagy sikere volt az újdonságnak, a batikolásnak
Az alkotásokat egy közös asztalon állítottuk ki

hazaszállításuk előtt

Az alapanyagok beszerzését legnagyobb részben
Varga Józsefné, Ilike végezte Bizony-bizony: sok jó ember kishelyen is elfér!

A Nyugdíjas Klub tagjai ezúttal is aktívan 
vettek részt a közös tevékenységben

Hollósi Mercédesz tanítónő ötleteivel is nagyban
segítette a gyerekek munkáját
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Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony
Az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott �Az egészségügyi alapellátás fejlesztése
Királyegyházán, Gyöngyfán és Sumonyban�című DDOP-3.1.3/G-14-2014-0057 jelű pályázatunk 57 211 090 Ft támogatást nyert,
mely pályázat megvalósítása során felújításra kerül a királyegyházai védőnői szolgálat, a sumonyi és a gyöngyfai háziorvosi rendelő.
Szentdénes
Az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott �Az egészségügyi alapellátás fejlesztése
Szentdénes községben�című DDOP-3.1.3/G-14-2014-0012 jelű pályázatunk 15 837 917 Ft támogatást nyert, mely pályázat meg-
valósítása során felújításra kerül a háziorvosi rendelő.

Beák Laura
jegyző

Nyertes DDOP pályázatok 

A köznevelési törvénynek megfelelően
ebben a tanévben elkezdődött az úszás-

oktatás a királyegyházi iskolások szá-
mára is. A Szentlőrinci Tankerület szer-
vezésében a szigetvári tanuszodába
autóbusszal szállították a hatodikosokat

kilenc héten át, heti egy alkalommal. Az
úszásoktatás a szülők részére teljesen

ingyenes volt, az esemény sikeréről így
nyilatkoztak a gyerekek:
Bogdán Ramóna: Nekem nem ment
annyira az úszás, de segítettek az osztály-

társaim, elmagyaráz-
ták, meg is mutatták, és
így idővel megtanul-
tam úszni. Jó érzés volt,
mert a barátaimmal töl-
töttem az időt. 
Hegyes Melinda Éva:
Nekem az tetszett az
úszásban, hogy együtt
volt az osztály, és meg-
tanultunk úszni.

Pásztler Bianka: Nekem az úszásban az
tetszett, hogy megtanultam úszni, sokat ját-
szottunk, és még az is nagyon jó volt,
hogy az utolsó órán víz alatti képeket
csináltunk. 
Katona Cintia: Nekem az tetszett az ú-
szásban, hogy nemcsak úszni, hanem le-
begni is megtanultam, és sokat játszottunk
együtt.

Réti Médea: Az úszástanárunk nagyon
kedves és jószívű volt. Az is tetszett, hogy
nagyon jó meleg volt a víz, és abban a jó
meleg vízben sokat játszottunk, és gyako-
roltuk az úszást. Tetszett a mély víz, és az
is, hogy sokat nevettünk. 
Tóth Melitta: Nagyon tetszett az úszás,
mert megtanultam úszni, és a végén csó-
nakos játékot játszottunk. 

Konyári Tímea

Úszni tanultak a hatodikosok

Mély vízben a „méhecskék”

Az egyik legérdekesebb verseny:
labdák gyűjtése a gumicsónakba

Sajnáljuk, hogy idén már többször nem megyünk

Az egészségügyi alapellátás fejlesztése településeinken
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Húsvéti kupa 
Húsvét szombatján rendezte meg a ki-
rályegyházai női amatőr kézilabdacsa-
pat, a nemzetközinek is nevezhető tornát.
Pécsről a Garleo csapata, Németország-
ból a visszahívott Simbach játékosai és ter-
mészetesen Királyegyháza kézilabdásai
mérték össze tudásukat.
A német csapatot péntek délután meg-
érkezésekor Grim Ferenc polgármester úr
és a helyi csapat tagjai fogadták.
A vendégek elszállásolása után magyar
ízekkel kedveskedtünk vacsorára: volt
halászlé, gulyás, a kihagyhatatlan házi
pálinka, végül desszertnek finom süte-
mény! A vacsora elfogyasztása után a két
csapat a hozzátartozókkal együtt, a
Malom Fittnesben folytatta  a szórakozást
bowlingozással. Szombat délelőtt elkez-
dődtek a várva várt mérkőzések. Simbach
fiatal csapata, megérdemelten győzött a
Garleo és Királyegyháza ellen is, a mi
lányaink viszont Pécs csapatánál bizo-
nyultak jobbnak, így a második helyet
tudtuk megszerezni. A kupák átadása pol-
gármesterünk jelenlétében került sorra,

majd ezt követően, egy finom ebédre let-
tünk meghívva. Délután megmutattuk ven-
dégeinknek Pécs belvárosát, a Kossuth

teret, a Széchenyi teret és a Székesegy-
házat! Este megmutattuk, hogy mulatunk
mi magyarok! Vasárnap délelőtt, kicsit
szomorúan elbúcsúztunk a németországi
sporttársaktól és  kedves kísérőiktől, akik

nagyon hálásak voltak a magyar vendég-
szeretetért!  Köszönetet szeretnénk mon-
dani Kiss Zsófi tolmácsunknak, aki az

ünnepek alatt a rendelkezésünkre állt.
Nagyon szépen köszönjük a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Köza-
lapítvány Kuratóriumának, Királyegyháza
Önkormányzatának és Grim Ferenc
Polgármester Úrnak a nagyszabású
támogatást.

Kiss Jánosné
edző, csapatkapitány

A három csapat tagjai összebarátkoztak a mérkőzések során

Házigazdaként ezúttal a második helyet szereztük meg

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy
Gyöngyfán 2015. április 12. napján
tartott időközi polgármesteri választás
eredményes volt. 
A megválasztott polgármester: Nagy
Attiláné független jelölt.

Beák Laura
HVI vezető

Időközi
választás

Gyöngyfán 
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Női foci Királyegyházán  
Szeptemberben alakult meg iskolánkban
a női labdarúgócsapat 17 fővel. Azt hit-
tem, hogy a kezdeti lelkesedés idővel
alábbhagy, de szerencsére nem így lett. A
megyei női U15-ös bajnokságban indul-
tunk, ahol Beremend és Siklós csapatával
vagyunk egy csoportban, velük játszunk
ősszel és tavasszal három-három tornát.
Siklós egy nagyon erős ellenfél, viszont a
beremendi csapattal partiban vagyunk:
egy győzelem, egy vereség és egy dön-
tetlen a mérlegünk velük szemben. 
Heti egy alkalommal edzünk a királyegy-
házai pályán, a téli időszakot pedig a

tornaszobában és az edzőteremben
töltöttük. Sajnos, elég kevés lehetőségünk

volt meccsezésre, de egy kozármislenyi
ötcsapatos teremtornán sikeresen vettünk
részt, az első helyet sikerült megszerez-

nünk. 
Áprilisban a diákolimpiára készültünk, si-
keresen kijutottunk a megyei döntőre, ahol
a negyedik helyen végeztünk. Csak a
rosszabb gólarány okozta, hogy lecsúsz-
tunk a dobogóról. 
Remélem, a folytatás is hasonlóan jól
alakul. Szeretném, ha több leányzó is
csatlakozna hozzánk, akár más
iskolákból is. A jövőben szeretném növelni
az edzésszámot, a téli időszakra min-
denképpen termi edzést tervezek.

Pintér Tibor
edző, testnevelő

A lányok nagyon büszkék 
a szép eredményeikre

Cutler Gym   

Kirándulást tervezünk a budapesti Cutler
Gymbe egy későbbiekben egyeztetett
szombati napra. Célunk egy néhány órás
edzés a konditeremben, és lehetőség
szerint az ott edző híres magyar
testépítőkkel való találkozás. Az utazás
költségeihez hozzájárulást kérünk a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítványtól, de a létszámtól függő
mértékben 1-2000 Ft költség a
jelentkezőket is terheli. Jelentkezni lehet:
meszdaniel@indamail.hu címen,
+36308645776 telefonszámon, vagy
személyesen. 

Mészáros Dániel
képviselő

Gyermeknap: 
önkénteseket keresünk!   

A Királyegyházi Általános Iskola minden
évben tartalmas, élményekben gazdag
gyermeknapot igyekszik szervezni a tanu-
lói számára a szülői munkaközösség,
Királyegyháza Önkormányzata, a Király-
egyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány és a LAFARGE Cement Magyar-
ország Kft. támogatásának segítségével.
Az idén még szélesebb körben szeret-
nénk szervezni a programot: május 29-ére
akadályversenyt tervezünk, melynek
állomásaira a helyi civil szervezetek ön-
kénteseit szeretnénk felkérni, természe-
tesen a pedagógusok és a szülők köz-

reműködésével. Továbbá keresünk a volt
tanítványaink között önkéntes középisko-
lásokat, akik vállalkoznának a csapatok
segítésére, hiszen a versenyt szeretnénk a
régi hagyományainkhoz hűen az iskola
területén túlra, a falu köztereire kivinni.
Várjuk a segítők érdeklődését, jelent-
kezését: konyaritimea@gmail.com;
richard.hollosi@lafarge.com címeken,  a
30/952-2987 telefonszámon, illetve
személyesen a Közalapítvány Kuratóriu-
mának tagjainál és Hollósi Richárdnál. 

Konyári Tímea

Az elkövetkező napokban mintegy tizenöt jelentkezőnél és a település lakatlan ingat-
lanaiban rágcsálóirtást végeztet a királyegyházi önkormányzat. Az ingatlanokra két-két
doboz rágcsálóirtó kerül, egyik dobozt a lakosok, másikat az önkormányzat fizeti. Az
irtás eredményeiről itt a Helyzet hasábjain beszámolunk, pozitív eredmény esetén ter-
vezzük, hogy szélesebb körben is meghirdetjük. 

Kovács László képviselő

Kovács László
képviselő

Rágcsálóirtás


