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„Minden Kegyelem”

A XIX. század híres francia kármelita apácájának - Lisieux-i Szent Teréznek - híres idézetét
adtam címül a karácsonyi "elmél-kedésünknek", utalva a Jó Isten világot elhalmozó ingyenes
és ajándékba nekünk juttatott szeretetére. (A teológiában a kegyelem Isten ingyenes,
szeretetből adott ajándékát jelenti. Életközösség, amellyel magához kapcsol minket Jézus.)
Isten legnagyobb szeretete abban mutatkozott meg, hogy most már nem a próféták és az
Ószövetség nagy kiválasztott személyei által szól a népé-hez, hanem Maga lép be a
történelembe, mégpedig úgy, hogy a második isteni sze-mély - a Fiú - Máriától emberi testet
és lelket vesz fel, megtestesül, és karácsony éjszakáján megszületik egy kisgyermek képében.
Van ennél nagyobb szeretet, minthogy a
Teremtő Isten leereszkedik a teremtményei
közé, felvéve az emberi testet, csak azért,
hogy maga vegye fel a bűnökért járó büntetést és így kiengesztelje önmagával a világot? Jézus maga mondta, hogy nincs nagyobb szeretete annál, mint amikor valaki
maga adja életét a barátaiért! Isten megmutatta kará-csony éjszakáján, hogy mennyire
szereti az embert! Vajon bele tud gondolni
ennek mélységébe az ember? Vajon
tudatában vagyunk annak, hogy ez a betlehemi gyermek mit vállalt értünk? És eljut a
szívünkig ez a nagyfokú szeretet? Talán
soha nem fogjuk tudni ezt megérteni és viszonozni. Minden csak kegyelem!
Kegyelem az is, hogy élhetek, hogy van
családunk, hogy szeretnek bennünket, hogy
karácsonyt ünnepelhetünk, minden dolog,
amit az életben valaha kaptunk. És mindez
Isten ingyenes ajándéka! Máriát, Jézus édesanyját Gábriel arkangyal "kegyelemmel teljes"-nek nevezi, mert az Isten teljesen elhalmozta
őt ajándékaival. Mária erre a kijelentésre és az Isten kérésére igent mond, és ezáltal az Isten
lép be általa emberi testben a történelembe. Mi is lehetünk "kegyelemmel teljes" emberek?
Ha Isten kegyelmi adományait, meghívását elfogadjuk (és nem utasítjuk vissza!), akkor ha
nem is bűntelenné, de szentté mi is válhatunk! Kérdés, hogy akarjuk-e?!
Isteni gyermek, köszönjük, hogy egy lettél közülünk! Köszönjük, hogy vállaltad az emberi lét
nem csak szép, hanem rossz oldalát is, egészen a kereszthalálodig! Segíts nekünk keresztény
embereknek abban, hogy a bűnben és istentelenségben vergődő világnak meg tudjuk mutatni, hogy mit ünneplünk karácsonykor és mit üzensz születéseddel a világnak!
Kajtár Bertold
lelkipásztori munkatárs, katolikus hittanár
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Reményik Sándor:
Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra
kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy,
mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs
terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.

Humán fejlesztés a Cementgyárban

A TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0241 keretében 11.042.810 forint támogatás

A LAFARGE Cement Magyarország
Kft. befejezte humán fejlesztési projektjét, melynek célja munkavállalói továbbképzések biztosítása volt. A munkahelyi képzéseknek köszönhetően egy
év alatt 12 különböző tanfolyam,
képzés keretében összesen 92 munkavállaló fejleszthette szakmai tudását
illetve készségeit.

A Királyegyházi Cementgyárat üzemeltető
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
2011-es indulása óta nagy hangsúlyt
fektet humán erőforrásának fejlesztésére, a
konstruktív munkahelyi légkör megteremtésére, dolgozói szakmai képzésére, és az
ehhez kapcsolódó kiemelkedő szintű
Egészség- és Munkavédelmi kultúra
kialakítására. A 2014 októberében elindult, „Munkahelyi képzések a LAFARGE
Cement Magyarország Kft.-nél” elnevezésű projekt célja az volt, hogy a
foglalkoztatottak szakmai tudását, valamint

egyéb készségeit fejlesszék, ezáltal
hatékonyabb munkavégzést és eredményesebb részlegek közötti együttműködést tegyenek lehetővé.
A 2015 októberében lezárult, 9,62 millió
forint összegből megvalósult projekt keretében 25 munkavállaló számára biztosítottak nyelvi továbbképzést, 15 munkatárs
munkáját tették hatékonyabbá számítástechnikai képzésekkel, valamint kiemelt figyelmet fordítottak az eredményes munkahelyi együttműködést lehetővé tevő, készségeket támogató, például projektmenedzsment és kommunikációs képzésekre.
A fő hangsúly azonban azokon az OKJ
végzettséget is adó tanfolyamokon volt,
melyeknek köszönhetően összesen 24
munkavállaló szerzett olyan végzettséget,
mely nem csupán a napi munkát teszi
hatékonyabbá, hanem a jogosultságot is
biztosít bizonyos feladatok elvégzésére.
Így emelőgépkezelő, targoncavezető,
földmunkarakodó- és szállítógép kezelő,

bevonelektródás kézi ívhegesztő, valamint
gázhegesztő OKJ-s végzettséget biztosító
képzések valósultak meg.
„A támogatott projekt keretében olyan képzések is megvalósulhattak, melyek nem
csupán a humánerőforrás fejlesztéséhez,
hanem a LAFARGE Cement Magyarország Kft. versenyképességének javulásához is hozzájárulhatnak. Például hegesztő,
valamint gépkezelői tanfolyamok révén
több munkavállalónk is végzettséget és
jogosultságot szerzett olyan feladatok
végrehajtására, melyekre korábban
részben vagy teljes egészében külső partnert kellett megbíznunk. Az újonnan megszerzett jogosultságok tehát munkatársaink
személyes fejlődése kapcsán is kézzelfogható értéket jelentenek, valamint számunkra is megkönnyítik a munkaerővel
történő gazdálkodást.”- mondta el
Fenyvesi Eszter, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. HR vezetője.
Konyári Tímea

Szentlőrinci Általános Iskolában.
„Jövőre is megrendezzük!” – mondta az
átadók alkalmával Koltai Péter, Szentlőrinc
polgármestere, aki amellett, hogy ígéretet
tett a következő versenyen való részvételre, külön megköszönte a közreműködő

kérte a jelenlévőket, külön kiemelve a
sportot kedvelő diákokat, hogy még több
ismerőst, családtagot buzdítsanak a
részvételre. Zadravecz Zsófia, a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. Marketing
kommunikációs vezetője kiemelte; külön
öröm, hogy a helyi közösségek támogatójaként nem csak anyagilag, de a gyár
önkéntes programja által aktívan is támogatni tudták a sporteseményt.
Az első alkalommal, 2015. szeptember
18-án, hagyományteremtő céllal létrejött
futóversenyen több mint 300-an vettek
részt. A megrendezéshez az önkormányzatok, és a Királyegyházi
Cementgyár mellett közel 20 helyi vállalkozás járult hozzá. A jótékonyság
jegyében a következő versenyt 2016
szeptemberében tartják.
Konyári Tímea

Sportszereket adtak át
Királyegyházán és Szentlőrincen

Királyegyháza és Szentlőrinc általános
iskoláiban adták át december 16-án a
szeptemberben rendezett I. Együtt
Gyermekeinkért Szentlőrinc-Királyegyháza
Jótékonysági Futóverseny nevezési díjaiból
vásárolt sportszereket.
Szentlőrinc és Királyegyháza önkormányzatai, a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány, valamint a
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
együttműködésével valósult meg idén
szeptemberben az I. Együtt Gyermekeinkért Szentlőrinc-Királyegyháza Jótékonysági Futóverseny, ahol a jótékonysági céllal befizetett nevezési díjakat a szervezők
a két település iskoláinak sportszervásárlására fordították. A több tízezer forint
értékű csomagokat december 16-án
adtak át a Királyegyházi Általános Iskolában, a Szentlőrinci Egyesített Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben és a
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pedagógusok, szervezők segítségét. Grím
Ferenc, Királyegyháza polgármestere arra

Karácsonyi emlékek
Sok karácsonyt megértem már, és tudom, hogy a régi karácsonyok mások
voltak. Igaz, hogy nem volt akkora a fa,
az ajándékok is szerényebbek voltak,
de olyan boldogok voltunk mégis! Az
emlékezet - a gyermekkoré, a felhőtlen
boldogságé - megszépíti a múltat. És
egyszer emlék lesz ez a karácsony is.
Emlékszem a nagy havakra. A lapátolás munkája nem jelentett terhet. Mindig megvolt a sorrend. Először az utcán
kellett ösvényt vágni a hóban, aztán az
udvaron. Végül pedig a csűr és a gazdasági udvar. Ott akadt aztán a leg-

több tennivaló.
A kucsmába bújtatott fejek, tejes kannát
cipelő imbolygó alakok, kucsma alatt
meghúzódó, fagytól deresedő tömött
bajszok, hidegtől pirosló arcok, bizony,
hány ilyen arc dereng föl a múltból. Angyalvárásban égett a lelkünk, nem ajándékot, hanem a karácsonyfát vártuk.

Boldog ünnepeket kívánok mindenkinek,
azt kívánom, gyarapodjék a falu és gyarapodjanak az itt élő családok!
Grím Ferenc
polgármester

A Királyegyházai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
dolgozói nevében
Áldott, Békés
Karácsonyi Ünnepeket
és
Nagyon Boldog
Új Évet kívánok
minden
Kedves Ügyfelünknek!
Beák Laura
jegyző
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„Minden évben igyekszünk megragadni és támogatni azokat a lehetőségeket, amikor
örömet szerezhetünk a gyerekeknek, legyen
az gyereknap, iskolai vagy óvodai kirándulás,
húsvét, karácsony vagy más ünnep. Külön
öröm számunkra, hogy egyre több jó szándékú segítő mondja el ötleteit, így történt, hogy
idén két programot is megvalósíthattunk Mikulásra.
A Királyi Lovas Klub segítségével már december 5-én a kora esti órákban megérkezett Királyegyházára a Mikulás. Rénszarvasok helyett ugyan lovak húzták a kocsiját, de így is
nagy örömmel fogadták a gyerekek, és
köszönték szépen az ajándékba hozott sza-
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Mikulás 2015

loncukrot meg a narancsot. Sok kisbaba most
először találkozott a Mikulással, de nemcsak
ők és szüleik, mások is szívesen szelfiztek a
kedves öreg télapóval. Köszönjük a Lovas
Klub tagjainak, különösen Ormódi Melindának, hogy megszervezte a Mikulás találkozását a falubeliekkel.
Másnap a kultúrházban folytatta a Mikulás a
királyegyházi programját, a tavalyi évhez
hasonlóan, idén is eljött a krampuszaival,
hogy elmesélje az ajándékok szállításának
történetét. A krampuszok sokat rendetlenkedtek, egymással veszekedtek, és a Mikulás
varázspalástját is ellopták, de a mese végére,
ahogyan az már lenni szokott, szépen meg-

javultak, és segítettek a narancs és a csokoládé kiosztásában. Itt is minden megjelent
kisebb nagyobb gyermek kapott édességet
és gyümölcsöt, így szerettünk volna egy kis
vidámságot, örömet varázsolni az életükbe.
Nagyon örültünk, hogy megtelt a terem
gyerekekkel, akiket elkísértek az anyukák és
nagymamák, és a legkisebbek is élvezhették
az előadást a mamák ölében ülve. Köszönjük
Grimné Hunyadvári Éva óvodavezetőnek,
hogy meghívta a kultúrházba a Mikulást,
Szabó Zsófinak és Kontra Sándorné,
Magdikának, hogy segítették a programot.

Konyári Tímea

Ádám Bella életében először találkozott
a Mikulással

Kicsik és nagyok is szerettek volna közös fotót

Babák és mamák együtt örültek a kultúrházban

Az ajándékozásban a megjavult krampuszok is
segítettek

Szentes Biankáról is elkészült az első télapós fotó

Lehet, hogy jövőre újra visszajönnek…

Díszbe öltöztetjük a szívünket

Az ünnepek közeledtekor mi pedagógusok
az iskolában és az óvodában is igyekszünk a
gyerekek figyelmét a család, a szeretet, a
közösség erejére, szépségére irányítani.
Szeretnénk, hogy a szülők örömüket leljék
gyermekeik szereplésében, legyen az
versmondás, hangszeres zene, egy-egy ének
vagy egy mesejáték előadása. Ilyenkor mi
felnőttek jobban izgulunk, mint maguk a
fellépő gyerekek, szorítunk nekik, segítjük őket
minden lehetséges módon, és végül nagyon
büszkék vagyunk rájuk, amikor csillogó szemekkel élvezik a közönség tetszésnyilvánítását, a tapsot. Az idén is követtük hagyományainkat azzal, hogy három időpont-

ban, három helyszínen jelentünk meg
különbözően szerkesztett műsorokkal. Először
december 15-én Sumonyban, a templomban
regöltek az óvodások, muzsikáltak a
zeneiskolások, és dramatizált mesét adtak elő
az iskolások. Királyegyházán, december 16án az Angyali kristályok című misztériumjátékot is műsorra tűztük a templomi adventi
koncerten. A generációk közötti együttműködés szép példája, hogy a Nyugdíjas Klub
kórusa kezdte a programot ünnepi versekből,
dalokból álló műsorszámmal. A nagy közös
megjelenésre az iskola nevelőtestülete meglepetéssel készült: a Piramis együttes egyik jól
ismert karácsonyi számának közös elének-

lésével. A templomi koncert legszebb pillanatai közé tartozott, amikor a két zenetanár,
Szeiler Viktória és Felnagy József eljátszotta
Milde: Andante című művét. Mindezekkel
párhuzamosan készültünk 2015 utolsó
tanítási napjára, a december 18-án délelőtt, a
kultúrház színpadán tartandó utolsó idei fellépésre. Ezúton is köszönöm Hollósi
Mercédesz és Borzáné Petró Krisztina
tanítónőknek a varázslatos díszleteket, Lőrincz
Barnának a hang-, Kaczor Péter kollégámnak
pedig a fénytechnika biztosítását.

Konyári Tímea

Regöléssel vette kezdetét a sumonyi ünnepség

Az óvodások csengő hangja mindenki szívét
megdobogtatja

A szülők folyamatosan fotózták büszkeségeiket,
a szereplő gyermekeket

Az elmaradhatatlan Csendes éj ezúttal Katona Virág
és Sziklai Gergő furulya duójában hangzott fel

„Országomban béke és szeretet legyen!”
– mondta a király a mesejátékban

A kisgyerekek a színdarabban - mint az életben –
meglágyítják a felnőttek szívét
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Bormúzeum- és pincelátogatás

Az idősek napjára szervezett ünnepségen tettünk ígéretet a Nyugdíjas Klub tagjainak,
hogy még az idén szervezünk egy kirándulást
a villányi bormúzeumba. November 21-én sikerült megvalósítani ezt a tervünket, amikor
kora délután bérelt autóbusszal utaztak a klub
tagjai Villányba. Vendéglátóink, a Gál
Pincészet gondozása alá 2,5 hektár
szőlőterület tartozik, amely a borvidék
Csukma dűlőjében terül el. Az ültetvény déli
fekvésű 150-200 méteres tengerszint feletti
magasságban fekszik. Míg a vörösborokra
általában a markáns savak jellemzőek, ám itt
a déli fekvés és a szubmediterrán éghajlatnak
köszönhetően a lágyabb savak a jellemzőek,
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amelyek mégis meghatározóak a bor jellegét
illetően. Az ültetvény fajtaösszetételére a
kékszőlő túlsúlya jellemző, de borkülönlegességeket is készítenek, melyek a hölgyek
tetszését is nagyon elnyerték. Ilyen különlegesség volt többek között a „Jégszer”, a
pince saját receptje alapján, tölgyfahordóban
érlelt édes aperitif, aztán a mézes-almás bor,
fűszerekkel, gyógynövényekkel, mézzel és
almával együtt érlelt félédes fehér
borkülönlegesség és az „Ürmös”, mely
fűszerekkel, gyógynövényekkel, szárított
gyümölcsökkel, ürömfűvel együtt érlelt félédes
vörös borkülönlegesség. A bormúzeumban a
hozzáértők felismerték a szőlőművelés,

borkészítés régebbinél régebbi, nagyon
érdekes eszközeit. A kóstoló során nyolc
különböző fajtát ízlelhettek meg a kedves
vendégek, és közben természetesen
elfogyasztották a finom sültekből és a család
egyik speciális ételéből, a sváb krumplisalátából álló vacsorát és a szintén helyben
sütött házi rétest. A kellemes harmonikaszóra
a nóta is felcsendült, és táncra is perdültek a
fáradhatatlanul aktív kedves klubtagok.

Konyári Tímea

Ilyen kedves szerzetes fogadja az érkezőket
a bormúzeum bejáratánál

A múzeumban szőlőművelési eszközökön kívül
a helyi termelők egy-egy üveg bora is látható

Zadravecz Zsófia is elfogadta a nyugdíjasok
kedves invitálást a kirándulásra

A jó borhoz szól a nóta

Szép sorban mindenki nótáját elhúzta
a harmonikás

A borkülönlegességek a hölgyek tetszését is
elnyerték

Amikor nem jön a Mikulás, avagy az összetartozás

Az óvodában a Mikulás személyét megtalálni mindig nehéz feladat.
Most Szegedről, a Látványszínházból érkezett volna a társulat, akik a
Mikulás karácsonyát játszották volna el. Az időpont délutánra esett, a
társulat elfoglaltsága miatt, de ezt sem bántuk csak a gyerekek örüljenek. Minden gyermek izgatottan várta a Mikulást, kevesen aludtak
délután. Énekeltünk verseltünk, takarítottunk, sütöttünk, festettünk, rajzoltunk egész héten. A gyerekeknek ez a találkozás, csodavárás nagyon fontos, hiszen számtalan olyan hatás éri őket, amitől elbizonytalanodnak, hogy nincs is igazi Mikulás. Nem hagyja a világ, hogy ártatlan lelkük sokáig higgye és átélje a „csodát”. Nekünk az óvodában
nagyon lényeges, hogy minél tovább megmaradhassanak gyermeknek. Amikor az óra pénteken elütötte a 15 órát és senki nem nyiKöszönjük az Apukának a nagy segítséget!
totta ki az ajtót. Kezdtem egyre nyugtalanabb, majd az idő múlásával
egyre idegesebb lenni. Telefonálásaim után kiderült a színészek autója Szekszárdnál lerobbant.
A teremben összezsúfolva az egész óvoda, az öltöző telezsúfolva szülőkkel, testvérekkel. Akkor nem cserélt volna velem senki. A
tehetetlenség az ott levők csalódottsága lebegett a szemem előtt. Már nem is tudom, kinek az ötlete volt, de Ungváry Krisztián, Zalán
édesapja megmentette a helyzetet, beöltözött Mikulásnak, és mi biztatón szurkoltunk neki. Míg a Mikulás öltözködött, én a szülőket
megkértem, hogy ebben a válságos helyzetben segítők legyenek, és
ne kritikusok. Segítsék, hogy a gyerekek legyenek boldogok, hozzuk ki
a helyzetből a legtöbbet, amit lehet.
És akkor ott az öltözőben a tekintetetekből láttam a segítő szándékot,
és éreztem, hogy nem vagyok egyedül, és éreztem az összetartozást.
A Mikulás elhozta az örömöt, a boldogságot.
Köszönöm Ungváry Krisztiánnak, hogy a lehető legjobbat hozta ki a
helyzetből, bölcs és kedves Mikulás volt, és boldoggá tette az óvoda
összes gyermekét!
Köszönöm a szülőknek hogy partnerek voltak!
Köszönöm a munkatársaimnak, hogy mindent megtettek a gyerÍgy örültek a gyerekek a Mikulásnak mekekért!
Grimné Hunyadvári Éva
vezető óvónő

Ünnepi szépítkezés

Közelednek az ünnepek, és az emberi léleknek ilyenkor még inkább szüksége van a szépre, a fényesre, a rácsodálkozásra. Tudom,
milyen reggelente álmosan, a hidegben álldogálva várakozni a buszra. Úgy gondoltam, ilyenkor a szép látvány különösen nagyon jól
tudna jönni.
Ötletem megvalósításához az óvoda-iskola átmenetet segítő
Napraforgó programban találtam segítőt, Hollósi Mercédesz tanítónő
személyében, aki számomra garanciát jelentett a kreativitásra, az ízléses, szép dekoráció elkészítésére.
A nagycsoportos és az első osztályos gyerekekkel megfestettük, kivágtuk a díszeket, és december első szombatján felkerültek a helyükre a
díszek. Ezúton is köszönöm Hollósi Mercédesznek, hogy gyönyörűvé
varázsolta az összes buszmegállót Királyegyházán, sokat dolgozott
azért, hogy örömünket lelhessük benne.
Minden buszmegállón felirat jelzi, hogy az óvodások és az első osztályos gyermekek munkájával készült a szép dekoráció.
Remélem, mások is örömüket lelik benne!
Grimné Hunyadvári Éva
Az óvodás és iskolás gyerekek munkájával
vezető óvónő
szépítettük a buszmegállókat
7

Szülők Bálja

jótékonysági rendezvény

2016. január 16. 20.00 óra
királyegyházi

általános Iskola

a jó hangulatról

Horváth lászló „FlIPPER” gondoskodik
Belépőjegy: 1800 Ft
Érdeklődni:

+36302949094 (Fata Gáborné),
Királyegyháza SE

+36702395658 (Hollósi Tünde)

Tájékoztató

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2016. január
1. napjától csak az azonosító címkével
ellátott hulladéktároló edényekben,
illetve a jelölt zsákban elhelyezett hulladékot szállítja el. A Dél-Kom Nonprofit
Kft.-vel kötött Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Szerződés háztartásonként egy darab szabvány edényben
tárolt hulladék elszállítását tartalmazza.
A szerződésben szereplő háztartásszámnak megfelelő mennyiségű „Regisztrált hulladéktároló edény 2016”
matricát, illetve a használatáról szóló
tájékoztatót az Önkormányzaton ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, péntek
– 8:00-16:00 óráig) mindenki átveheti.
Süli-Csontos Klaudia

Köszönet és jókívánság
A Királyegyháza Sportegyesület tagjai
ezúton szeretnék megköszönni az egész éves működésükhöz nyújtott támogatásokat a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítványnak, Grím
Ferenc Polgármester Úrnak, Királyegyháza Önkormányzatának, a Lafarge
Cement Magyarország Kft. és az Agro
Lőrinc Kft. Vezetőségének.
Nagyon boldog, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves Szurkolónknak és
Támogatónknak!
Fata Gábor
az egyesület elnöke

Meghitt, békés, szeretetben teljes karácsonyt
és sikeres, boldog új évet kívánok
Minden kedves Olvasónak
a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának
nevében
Konyári Tímea
HeLyZeT – KIRÁLyeGyHÁZA ÖnKORMÁnyZATÁnAK LApjA

Megjelenik havonta, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | ISSN 2060-5471 |
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| A szerkesztõség címe: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., tel.: 06-30-9522987, 06-73-340045, e-mail: konyaritimea@gmail.com |
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Hirdetéseiket húsz szóig ingyen megjelentetjük.
Leadás: személyesen Konyári Tímeánál,
illetve
a 06-30-9522987-es telefonszámon.
Várjuk észrevételeiket és hozzászólásaikat is.

