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Hatvan év együtt 
Február utolsó szombatján jeles esemény
volt Királyegyházán. A Somlai házaspár, Ili

néni és Laci bácsi a 60. házassági évfor-
dulójuk alkalmából családjukkal és bará-
taikkal a templomban gyűltek össze, hogy
megerősítsék és megünnepeljék házassá-
gukat. Grím Ferenc, Polgármester Úr és a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közala-
pítvány Kuratóriumának elnöke, Fata
Gáborné is köszöntötte őket. Király József
plébános nagyon szép misét tartott ez alka-
lomból. Ili néni elmesélte, hogy 1954-ben
költöztek Királyegyházára és Laci bácsival
való megismerkedésekor ő menyasszony
volt már. Laci bácsi katona volt, egy haza-
látogatási alkalommal fejébe vette, hogy
mindenképpen ő szeretné elvenni Ili nénit.
Mire leszerelt a katonaságból az eljegy-
zés felbomlott, így szabad útjuk volt a há-
zasság felé. 1957. február 27-én volt az
esküvőjük napja, pár hónappal Laci bácsi
hazaérkezése után.  Megkérdeztük, van-e
valami titok a hosszú házassághoz. Ili néni
azt mondta, hogy mindig sokat imádkoztak

az Istenhez, hogy segítse meg őket, mert
sajnos beteg lett, így dolgozni sem bírt, az

otthoni teendőket látta el, amit tudott. Amíg
viszont tudtak, sokat szórakoztak, bálokba
jártak és sokat voltak a barátaikkal is.  Ezú-
ton még egyszer gratulálunk és sok szép,
boldog évet kívánunk nekik jó egészség-
ben!

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és
gondoskodása az ember számára, amely-
ben a felek megtapasztalhatják a feltétel
nélküli szeretet, a hűség és az őszinte meg-
bocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem
tökéletes társon keresztül. A házasságban
egy férfi és egy nő saját elhatározásából
elkötelezi magát, hogy egymás bátorításá-
ra, segítésére és védelmére törekszik
egész életében. Ilyen módon a házasság
felelősségteljes, biztonságos és meghitt kö-
zösséget jelent számukra, és áldásul szol-
gál életük minden más területén is.” –
ezeket a gondolatokat a Házasság Hete
című program szervezőbizottsága vetette
papírra, azzal a céllal, hogy olyan széles
körű összefogásra törekedjenek, mely
gyakorlati példamutatással, tudományos
kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi
érvekkel támasztja alá a házasság örökké-
való értékét. 
Somlai Laci bácsi és Ili néni szép,
követendő példát állított mindannyiunk elé. 

Laczovics Éva
Forrás: http://hazassaghete.hu/

Somlai László és felesége Ili néni Király József
plébános előtt erősítették meg házasságukat

Grím Ferenc, polgármester és Fata Gáborné,
a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

Kuratóriumának elnöke is köszöntötte az ünnepelteket
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Új vákuum sínkészletet kaptak a Szentlőrinci Mentőállomás egységei 

A CEMENTGYÁR IS TÁMOGATTA 
AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLATOT

Több mint százezer forint értékű eszközbe-
szerzésben támogatta a Királyegyházi Ce-
mentgyár az Országos Mentőszolgálatot,
amelyből a Szentlőrinci Mentőállomás
mentőegységeit bővítették. A hozzájárulás-
ból egy teljes vákuum sínkészletet vásárol-
tak, amely az aktuálisan vonuló mentőa-
utóban kap helyet. Az ellátás színvonala
ennek köszönhetően a Szentlőrinci járás
több mint tizenötezer lakója számára emel-
kedett. 
„Mindig örömmel vesszük a szakmai szín-
vonal növelését megcélzó adományokat,
hiszen egészségügyi felszerelésekre min-
den területen szükség van.” - mondta el dr.
Buda Péter, az Országos Mentőszolgálat
regionális orvosigazgatója.   
„A vákuum sínkészlet használata jelenleg a
legmodernebb végtagrögzítő szerkezet.
Ezért elengedhetetlen kelléke kell, hogy
legyen egy mentőgépkocsi felszerelésé-
nek. Télen az elcsúszások, nyáron pedig a
sportbalesetek okozta sérüléseknél sokszor
alkalmazott eszköz.” – fűzte hozzá Katona

András, a Szentlőrinci Mentőállomás
vezetője. 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
adománya nem véletlen: a Királyegyházi
Cementgyár indulása óta kiemelt figyelmet
szentel a biztonságos munkavégzésnek és

az egészségvédelemnek. Szabályai, alka-
lmazott munkavédelmi eszközei mind a
balesetmentes működést szolgálják. A
gyári munkavégzéshez szükséges doku-
mentumok nem egy esetben szigorúbbak a
magyarországi hatósági előírásoknál.
Ennek hátterében a LafargeHolcim Csoport
szakmai és balesetmegelőzési tapaszta-

latainak megosztása és azok alkalmazása
áll.  
A cementmű munka-
vállalóinak több mint
fele elsősegély tan-
folyamot végzett. Így
sérülések ellátására,
valamint újraélesztés-
re is képesítést szerez-
tek. A LAFARGE ezen
túl kiváló kapcsolatot
ápol a

katasztrófavédelem,
a mentőszolgálatok,
a rendvédelmi szer-
vek, és az egyesületi
me n t ő a l a k u l a to k
képviselőivel, nem

egy alkalommal közös gyakorlatot is tartot-
tak, tartanak a gyárban.  
A Királyegyházi Cementgyáron belül külön
részleget alakítottak ki az egészség- és
munkavédelem területére. E mellett az
egyes témákban (pl.: logisztikai biztonság,
energiakizárás stb.) külön munkacsoportok
foglalkoznak a kockázatok kiszűrésével. A

helyes biztonsági felszerelések mellett a
biztonsági előírások, munkamenetek
ugyancsak hozzájárulnak a balesetmentes
működéshez, a gyáron belül, és azon kívül
is. A balesetek súlyosságától függően külön
eljárásokat hoztak létre a sérültek gyors
ellátására, az esetleges műszaki hibák
elhárítására, amelyeket külön elméleti és
gyakorlati oktatásokon sajátíthatnak el a
munkavállalók a vezetési tréningtől a mag-
asban végzett mentési gyakorlatokig.

Konyári Tímea

Új vákuumsínekkel bővült a szentlőrinci
mentőgépkocsik felszereltsége a Királyegyházi

Cementgyár segítségével

A LAFARGE támogatásával a Szentlőrinci Mentőállomás
mentőegysége magasabb ellátási színvonalat biztosíthat

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. támogatásával új
eszközöket kapott Szentlőrinc mentőállomása. (A képen

szereplők balról jobbra: Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Marketing kommunikációs vezetője; Dr.

Gyetván Ferenc, Szentlőrinc Alpolgármestere; Katona András, a
Szentlőrinci Mentőállomás vezetője; dr. Buda Péter, az
Országos Mentőszolgálat regionális orvosigazgatója)
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Összevont testületi ülés Királyegyházán

A cementgyár vezetői tartottak tájékoztatást 
A február 9-én tartott összevont – nyolc
település: Királyegyháza, Szabadszentki-
rály, Gyöngyfa, Sumony, Szentdénes,
Velény, Gerde  és Pécsbagota képviselő-
testülete részvételével – testületi ülésre
meghívásunkra körünkbe érkezett a
LafargeHolcim Királyegyházi Cementgyá-
rának marketing kommunikációs vezetője,
Zadravecz Zsófia és a gyárigazgató,
Mikita István. Miután Grím Ferenc, Király-
egyháza polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, a cementgyár vezetői egy
prezentációval egybekötött tájékoztatást
adtak a gyár működéssel eltelt öt évének
jelentősebb eseményeiről és adatairól,
valamint beavattak minket a következő évre
és hosszabb időintervallumra szóló ter-
veikbe is. Zadravecz Zsófiától megtudhat-
tuk, hogy a gyár életében jelentős mérföld-
kövek voltak az utóbbi két esztendőben a
Lafarge és a Holcim cégek egyesülése,
valamint az Európai Üzleti Modell, az EBM
bevezetése. Minden évben részesültek
valamilyen elismerésben: 2012-ben Építői-
pari Nívódíjban, 2013-ban CSR Hungary
Díjban. 2014-ben a Baranyai Megyei Kör-
nyezetvédelmi Díjat kapta meg a gyár,
2015-ben a Baranya TOP 100 9.
helyezését érték el, 2016-ban pedig
Ingatlanfejlesztési Nívódíjat kaptak. A
bemutatás során érdekes adatokat is
megosztottal velünk. A gyár mun-
katársai az elért üzleti sikerek
érdekében tett utazások során
mintegy hárommillió kilométert au-
tóztak, ami annyit tesz, mintha 72-
szer megkerülték volna a Földet. A
Királyegyházi Cementgyárban a
magyar beszállítók aránya több
mint 87 százalék, az öt év alatt
összesen több mint 1600 önkéntes
órát tevékenykedtetek a dolgozóik
– ezek mindegyike fizetett
munkaidő volt -, közel 200
esemény volt a gyár területén és
3120 látogatót regisztráltak. 
Mikita István elmondta, hogy jelenleg 140
munkavállaló dolgozik a gyárban, ebből

25 fő a gyár közvetlen környezetéből érke-
zik, legnagyobb arányban Királyegyhá-
záról, de van munkavállaló Szabadszent-
király, Sumony és Gerde községből is. 
A termelés mértékének növekedésével ará-
nyosan csökkent az egy tonna cementre
jutó széndioxid kibocsátás mértéke. To-
vábbi eredményeket várnak a biomassza
projekttől, melynek keretében olyan növé-
nyeket szeretnének termeszteni, melyek
életükben megkötik a széndioxidot, később

pedig fűtőanyagként használhatók fel. A
termelés fokozódásával és az öt év alatt
tett környezetvédelmi intézkedésekkel jár a
fajlagos energiafelhasználás csökkenése
is. Az éves árbevétel meghaladja a 11 mil-
liárd forintot. 

Zadravecz Zsófia örömmel nyugtázta,
hogy az elmúlt évben is sok közösségi
program részese lehetett a cementgyár

Királyegyházán és a térségben. Ezek közül
kiemelte az Együtt gyermekeinkért jótékony-
sági futóversenyt, mely jó példája a gyár,
Szentlőrinc városa és Királyegyháza
együttműködésének. Segítségünkre voltak
és velünk együtt szórakoztak a cementgyár
önkéntesei a kézműves játszóházakban, a
gyereknapon, a falunapon és több más
kisebb-nagyobb rendezvényen is. A követ-
kező évben 650 önkéntes órát szeretnének
teljesíteni, továbbra is megszervezik évi két

alkalommal, nyár elején és ősszel a nyílt na-
pokat, melyre szeretettel várják az érdek-
lődőket. A gyárban történtekről és a gyár-
ral kapcsolatos információkról nyújt híra-
dást továbbra is a kéthavonta megjelenő
Kikelet Magazin. Faültetési programot is el

kívánnak elindítani. Egyik újdon-
ság lesz a hetedik és nyolcadik
osztályos általános iskolás és a
középiskolai diákok részére a
pályaorientációs nap, program
megszervezése, melynek kereté-
ben arra szeretnék ösztönözni a
diákokat, hogy olyan szak-
mákat sajátítsanak el, melyekkel
itt helyben, a gyárban tudnak
majd elhelyezkedni. Másrészt a
kapcsolatépítést tervezik szol-
gálni, fejleszteni a régiós lép-
tékben tervezett kőműves szak-

mai nap megvalósításával is az idei évben.
Konyári Tímea

Az előadás után a képviselők kérdéseket
intézhettek a gyár vezetőihez

A prezentációval egybekötött előadásban sok érdekes infor-
máció elhangzott
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Farsangi előkészületek 
Február 11-én délelőtt, farsangi álarcké-
szítésre invitáltuk a falu apraját-nagyját a
kultúrházba. Szabó Zsófi, mint főszervező,
már előtte szépen feldíszítette álarcokkal és
szerpentinnel a bejáratot és a nagytermet
is. Szerencsére most is sokan eljöttek és jól
érezték magukat, nem csak a kicsik, de a
felnőttek is szép álarccal távoztak a munka
végeztével. Nagyon szorgosan telt a déle-
lőtt, a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány jóvoltából sok-sok álarcot és
rávaló díszt biztosított a kreatív résztvevők-
nek. Csillámporral, gyöngyökkel, díszes,
színes tollakkal varázsolta mindenki egye-
divé a maga álarcát. Nagyon szép velen-

cei maszkok, állatok arcai készültek a nap
folyamán. A kicsik segítségére a szülők
voltak, bár nagyon ügyesen bántak egye-
dül is az ecsettel, ollóval, ragasztóval. A
jelenlévők szokás szerint finom teával és
pogácsával lettek megkínálva. Az iskolai
Szülői Közösség jóvoltából Kozmáné
Varga Veronika meglepte a gyerekeket
gyümölcsös szörppel. A kicsik, amikor már
megunták az asztalnál való ülést és munkát,
nagy szaladgálásba kezdtek. Így a farsan-
gi mulatság nálunk már el is kezdődött.
A hagyományok szerint a farsangi időszak
Vízkeresztkor kezdődik és Húsvét előtt
negyven nappal ér véget: idén ez a nap

március elsejére esik, akkor lesz hamvazó-
szerda. Azaz előtte való napig lehet mula-
tozni és lakomákat rendezni, húshagyó
keddig, mert után következik a böjti idő-
szak, egészen Húsvétig. 
Nagyon örültünk, hogy a 17-én, pénteken
megrendezett iskolai farsangon néhány
álarcot viszontláthattunk azok közül, ame-
lyek itt készültek a kultúrházban. Reméljük,
hogy a farsangi játszóházban nemcsak az
álarckésztés, hanem az együtt töltött tartal-
mas tevékenység is sokak számára örömet
szerzett!

Laczovics Éva

Próbára is került sor a munkálatok közben

Sokféle álarc közül és még több díszből lehetett
válogatni 

Nem volt megállás, folyton ment a ragasztás, 
festés, díszítés

Kicsi és nagyok egyaránt kitettek magukért,
szebbnél szebb álarcok készültek

Kozma Zoé zsiráfos álarca Ungváry Zalán díszes álarcban 
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Farsang az iskolában
Ebben az évben is megrendezésre került

az iskolai farsang, amit minden évben a

második osztály rendez. Nagyon sokat

készültek a tanárok és a gyerekek erre a

napra, hogy előadják a tanult koreográ-

fiát és megmutassák jelmezeiket. Négy

csoportos beöltözés volt: az első osztá-

lyosok színesceruzának öltöztek be, a

másodikosok „tíz kicsi indiánnak”, a har-

madikosok hippiknek, a negyedikesek

kéményseprőnek Mary Poppinsszal, akit

Borzáné Petró Krisztina alakított. A

negyedikesek előadása lenyűgözte a

zsűrit, ők nyerték meg a fődíjat, ami egy

finom torta és egy kölyökpezsgő volt. Az

egyéni beöltözöttek között láthattunk

bárányt, Pókembert, kéményseprőt, egy

amerikai focistát, aki zombiként jött el

közénk, pénzeszsákot, reppert, boszor-

kányt, nindzsát, Julien királyt, panomimest,

osztálynaplót, ördögöket, macskákat,

napot, virágot, pillangót, tündért, Batmant,

Pumuklit, leopárdot és varázslót. Az

egyéni versenyben első helyezett lett a

Julian király, azaz Lasanc Mátyás, har-

madik osztályos tanuló. Második helye-

zett a bárányjelmezes Blum Patrícia,

második osztályos tanuló. Harmadik

helyezett pedig a Pénzeszsák, akit

Kozma Zoé, harmadik osztályos tanuló

alakított. A különdíjat az „ördögök” kap-

ták: Blum Liliána és Kontra Petra,

negyedik osztályos tanulók. A csoportok

között az első helyezés a Mary Poppins

és a kéményseprőké lett: negyedik

osztály, osztályfőnökükkel Borzáné Petró

Krisztinával. Második helyezett: Indiánok,

második osztály és osztályfőnökük,

Hollósi Mercédesz. Harmadik helyezést

az első osztályos színesceruzák értek el.

A különdíjat a hippik kapták, a harmadik

osztályosok, akiket Kozma Veronika és

Farkas Réka a Szülői Közösség tagjai

erősítettek. A jelmezes felvonulás után

megkezdődött a játék Hollósi

Mercédesszel és Keczeliné Ildikóval. A

zenét Keczeli Balázs és Kozma Ákos

Ferenc szolgáltatta. Ez idő alatt a

büfében már vásárolhattak a gyerekek és

a szüleik a finom süteményekből, szendvi-

csekből és üdítőből. A tombola árusítása

is folyamatos volt. A tombolán nyerhető

ajándékokat a Királyegyháza Felvirá-

goztatásáért Közalapítvány és a Szülői

Közösség jóvoltából tudtuk megvásárolni.

Bízunk abban, hogy jövőre még több

gyermek beöltözik, akár csoportosan,

akár egyéni jelmezbe. Szeretnék köszö-

netet mondani a szülőknek, akik már

délelőtt eljöttek és segítségünkre voltak a

szendvicsek készítésében a tombola

árusításában. Jövőre is számítunk min-

denkire, hogy egy ilyen szép napot

tudjunk varázsolni a gyerekeknek.

Összességében azt mondhatom, hogy

egy nagyon jó napot zártunk a délután

végére. 

Kozmáné Varga Veronika
Szülői Közösség elnöke

Másodikos gyerekek, osztályfőnökükkel 
Hollósi Mercédesszel kicsi indiánként

Az első osztályosok színesceruzaként, 
harmadik helyezést értek el

Az első helyezést elért negyedik osztályosok
osztályfőnökükkel

A beöltözött gyerekek egy része 
eredményhirdetésre várva
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Az óvodai farsang 2017 
Idén február 22-én került megrendezésre az óvodai farsangi mulat-
ság. Az eseményt hatalmas készülődés előzte meg. Az egész óvoda
piros orrú bohócmosolyokkal és lufi tengerekkel teli, farsangi díszbe
öltözött. Az óvoda szülői közössége, igen aktív és segítőkész volt.
Több kiló különféle gyümölccsel támogatták az ízletes gyümölcs-
salátánk elkészültét. Rengeteg meg is maradt, így máskor is tudunk
nélkülözhetetlen vitaminokkal kedveskedni a szervezetünknek. Sokan
hoztak rágcsálnivalókat is. A szülők számára délelőtt tíz óráig tettük
nyílttá a farsangi mulatságot, szép számmal meg is jelentek a kedves
vendégek. Különböző farsangi játékokkal és „mackó táncoltatással”,
tánccal szórakoztattuk a megjelent szülőket. A délelőttöt a kiszebáb
elégetésével zártuk és reménykedünk benne, hogy a tél már végleg
visszavonulót fújt.

Világos Dávid

Finom gyümölcssaláta készült a felajánlott
gyümölcsökből A dísznek szánt lufikból végül játékok lettek

Tánccal szórakoztatták a szülőket a gyerekek

Minden iskolás volt színházban

Játszd újra, Sam!  
Ebben a tanévben már minden királyegy-
házai általános iskolás eljutott színházba a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közala-
pítvány jóvoltából. Szeptemberben döntött
úgy a Kuratórium, hogy él azzal a lehető-
séggel, ami a Pécsi Nemzeti Színház aján-
latában szerepelt, hogy száz darab szín-
házjegy vásárlása esetén kedvezményes
diáktickettel juthatnak el a gyerekek az elő-
adásokra. Minden korosztály számára ta-
láltunk az érdeklődésüknek megfelelő dara-
bot, így a legkisebbek A sötétben Látó Tün-
dér című mesebeszédet, a harmadik és ne-
gyedik osztályosok A dzsungel könyve cí-
mű musicalt, az ötödik és hatodik osztályo-
sok az Amadeus című színjátékot, a hetedik
és nyolcadik osztályosok pedig február 22-
én a Játszd újra, Sam! című romantikus
vígjátékot nézték meg. Minden esetben
gondoskodtunk a gyerekek szállításáról is,
az első három előadásra autóbuszt bérel-
tünk, a legnagyobbakat pedig a falubu-

szokkal és a tanárok autóival vittük el. Így a
családokat nem terhelte semmilyen költség,
de mégis különleges, szép élményt tudtunk
a gyerekeknek nyújtani. Bízunk benne,

hogy nemcsak jó szórakozást jelentett a
színházlátogatás, de a tanulók igény- és
műveltségi szintjét is fejleszteni tudtuk. Jó
érzés volt látni, ahogyan megadták a mód-
ját: az alkalomhoz illően, szépen felöltöz-

tek, és a helynek és programnak megfelelő
kulturált viselkedéssel élvezték végig az
előadásokat. Reméljük, hogy maradandó
közösségi és kulturális élményként fognak

visszaemlékezni ezekre az eseményekre,
és felnőttként is majd igényes szórakozási
lehetőségeket keresnek saját maguk és
családjaik számára. 

Konyári Tímea

A hetedik és nyolcadik osztály 
a Játszd újra, Sam! előadásra várva
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Polgárőr jótékonysági bál 
Február 18-án, szombaton már második al-
kalommal került megrendezésre a polgárő-
rök jótékonysági bálja, amire a vártnál jóval
többen jöttek el, ezért teljesen telt ház lett.
Igazán nagyon örülünk, hogy ennyi ember-
nek eszébe jutottunk ezen a napon és belé-
pőjükkel is támogatták egyesületünket.
Meghívott vendégeinknek is köszönjük szé-
pen, hogy megtiszteltek jelenlétükkel és
tombola ajándékokkal is segítettek. Egy e-
gész asztalnyi gyűlt össze belőlük, így so-
kaknak jutott egy kis meglepetés a sorsolás
folyamán. Az asztalok is hamar megteltek
minden jóval, üdítővel, rágcsálnivalókkal.  A
zenéről és a jó hangulatról Bogdán Imre és

Gallovics Csaba gondoskodott. Nem is
maradtak sokáig széken ülve az emberek.
Szinte alig maradt hely a mulatozásra, de
szerencsére, mindenki táncra perdülhetett,
aki szeretett volna. Első szünetünkben mind-
járt ki is sorsoltuk a belépőjegyek közül
Varga Sándorné felajánlását egy nagyon
szép tortát, majd mindenki meglepetésére
sor került egy közös emeletes torta elfo-
gyasztására, ami a polgárőrség jóvoltából
került az asztalra, megköszönve mindenki
jelenlétét, aki részt vett a rendezvényünkön.
Beák Laura, Jegyző Asszony sietett segít-
ségünkre a torta felvágásával. A mulatság
reggelig tartott, reméljük, hogy emlékezetes

marad mindenki számára. Reméljük jövőre
is sikerül megrendezni és ugyanilyen nagy
érdeklődéssel fogják fogadni. Köszönetet
szeretnénk mondani még egyszer minden
résztvevőnek, akik anyagiakkal és felaján-
lásokkal támogattak és támogatnak ben-
nünket: Grím Ferenc, Beák Laura, Konyári
Tímea, Fata Gáborné, Hollósi család,
Mihálovics család, Ős Ferenc és családja,
Kontra Sándor és családja, Borosán József
vállalkozó, Balogh Éva, Lőrinc Hermina,
Csókáné Varga Hajnalka, Dodó
Kereskedés.

Varga József

Konyári  Tímea, Fata Gáborné és Hollósi Tünde is
megtisztelte a rendezvényt jelenlétével

A kultúrház teljesen megtelt, mindenki 
jól szórakozott

Csinos lányok emelték az este színvonalát

Az asztalokon, üdítő, rágcsálnivaló várta a két tánc
között pihenőket

Beák Laura, Jegyző Asszony vágta fel 
a meglepetés tortát

Nagyon jól sikerült este volt, hajnalig ment 
a mulatozás
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Megnézzük a Marica grófnő című 
nagyoperettet 

Színházlátogatást szervez a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kurató-
riuma 2017. március 20-ára. Az előadás
este 19.00 órakor kezdődik a Pécsi Nem-
zeti Színházban. A hagyományoknak meg-
felelően a színházjegyeket a Közalapít-
vány finanszírozza, az utazást mindenki
önállóan oldja meg. Nagy örömünkre szol-
gál, hogy alig került a lehetőség meghirde-
tésre, már a határidő előtt jóval 93 fő jelez-
te igényét a színházjegyre, és mivel ennél
több helyet sem a színház nem tud biztosí-
tani, sem a Közalapítvány anyagi keretei
nem tesznek lehetővé, már további jelent-
kezéseket nem tudunk elfogadni. Kérjük vi-
szont, hogy aki szeretné lemondani a jegy-
igénylését, az feltétlenül jelezze ezt a
szándékát mihamarabb, hogy fel tudjuk
ajánlani azoknak, akik esetlegesen már
nem fértek bele ebbe a 93 fős létszámba,
de szeretnének velünk jönni.

A jelzéseket telefonon: 302949490, ill.
fataancsa@gmail.com címen tehetik meg.
Az operettet a könnyű szórakoztatás műfa-
jának szokás tartani, amely meseszerű for-
dulataival, látványvilágával és varázslatos
muzsikájával eltereli figyelmünket a hétköz-
napok gondjairól, az élet súlyosabb
kérdéseiről. Kálmán Imre e „könnyű műfaj”
világhírű zeneszerzőjeként azonban olyan
tudás birtokában volt, melyet a való életből
merített, és bár könnyű kézzel írta slágereit,
zenéit átitatja humanista életbölcsessége és
életigenlése. Ezzel a többlettel a mese
választ adhat a valóságban is előforduló
örök kérdésekre, legyen szó erkölcsről,
tisztességről, barátságról vagy szerelemről.
Egyik legkedveltebb művében, a Marica
grófnőben – ahogy az az operettekben
lenni szokott – ártatlan füllentésekből hatal-
mas kalamajka kerekedik, a szereplők saját
csapdájukba (és szerelembe) esnek.

Közben pedig olyan slágerek szólnak, mint
a Szép város Kolozsvár, Hej, cigány, Szent
Habakuk, Ringó vállú csengeri Violám,
melyek a legkülönbözőbb stílusokba
kalauzolják a nézőt: az amerikai foxtrottól
a shimmyig, a bécsi keringőtől a magyar
csárdásig és a cigányzenéig.
„Pécs városa az egyik bizonyíték arra,
hogy tényleg Európához tartozunk!
Számomra mindig nagy öröm és kihívás új
társulat, új közönség előtt bizonyítani, hogy
nem véletlenül engem hívtak vendégnek,
pláne ha a Pécsi Nemzeti Színházról van
szó! Ráadásul nemcsak a színházban,
hanem a műfajban is Pécs városában
fogok debütálni! Nagyon várom, remélem,
találkozunk!”- Miller Zoltán színművész

Fata Gáborné
Forrás: http://www.pnsz.hu/eloadas

/181/marica-grofno

Adóhatóság
közleménye

Értesítjük a tisztelt adózókat, hogy a 2017.
I. félévi kommunális adót, gépjárműadót és
iparűzési adót, 2017. március 16. napjáig
lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni.
Kérjük, hogy minden adózó a határidők
betartása mellett rendezze adóját. Az
esedékesség előtt kiküldött értesítők adóne-
menkénti bontásban tartalmazzák a fizetési
kötelezettség összegét, ezen értesítőkkel
együtt kerülnek kiküldésre a befizetésre
szolgáló postai csekkek, melyek kitöltésére
kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet.
Amennyiben a befizetésekkel kapcsolat-
ban bármilyen kérdés merül fel,
személyesen ügyfélfogadási időben, illetve
telefonon a 73/3410-002/15-ös mel-
léken szívesen adunk felvilágosítást. 

Beák Laura
jegyző

Kérjük, hogy a befizetett SZJA 1 %-ról 
rendelkezzen idén is

a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
javára

Adószám: 18328356-1-02


