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Kezdődik az iskola! 
Örömmel tájékoztatom a kedves Szülőket és

Gyermekeket, hogy a Királyegyházai Általá-

nos Iskolában szeptember 1-jén 9.00 órakor

veszi kezdetét a tanévnyitó ünnepéllyel a

2017/18. évi tanév. Kérem a kedves Szülő-

ket, legyenek segítségünkre abban, hogy min-

den tanuló az ünneplő ruháján kívül hozzon

magával sportos ruházatot és kényelmes

cipőt, mert 10.30-tól a szünidő-tanév átmene-

tet elősegítő, ráhangoló: „Osztályok harca”

című programban részesítjük az iskolásokat a

Mozdulj magadért Egyesület közreműködé-

sével. Szívesen várjuk és a fogadjuk a szülők

közreműködését a vetélkedőn.

A tanítási év első tanítási napja 2017.

szeptember 1. (péntek), az utolsó tanítási nap-

ja pedig 2018. június 15. (péntek). A tanítási

napok száma száznyolcvan nap.

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig

tart. A tanítási évben - a tanítási napokon felül

- a nevelőtestület a tanév helyi rendjében

meghatározott pedagógiai célra az általános

iskolában hat munkanapot tanítás nélküli

munkanapként használhat fel, amelyből egy

tanítás nélküli munkanap programjáról - a

nevelőtestület véleményének kikérésével - az

iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni,

egy tanítás nélküli munkanap kizárólag

pályaorientációs célra használható fel.

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017.

november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó

tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a

szünet utáni első tanítási nap 2017.

november 6. (hétfő).

A téli szünet 2017. december 27-től 2018.

január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási

nap 2017. december 22. (péntek), a szünet

utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szer-

da).

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018.

április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási

nap 2018. március 28. (szerda), a szünet

utáni első tanítási nap 2018. április 9. (hétfő).

A miniszteri rendelet szerinti projektoktatást

lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az

oktatásért felelős miniszter az alábbi időpon-

tok szerint hirdette meg:

a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018.

március 5. és 2018. március 9. között,

b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018.

április 13. között,

c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23.

és 2018. április 27. között.

Az intézményünk az aktuális tanévi munkater-

vünkben meghatározott módon vesz részt a

témahetekhez kapcsolódó programokon,

továbbá a tantervben előírt, az adott témával

összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a

témahét keretében megszervezi.

Az országos kompetenciaméréseket, értéke-

léseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal

szervezi meg 2018. május 23. napjára. A

mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet

az érintett tanulók a mérésben való részvétel-

lel teljesítenek, további kötelező tanórai

foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák

kivételével számukra nem szervezhető.

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán

angol vagy német nyelvet első idegen

nyelvként tanulók körében le kell folytatni a

Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi

mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési

készségeit vizsgáló mérőeszközöket a

Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagó-

gusai 2018. május 16-án végzik el a Hivatal

által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök

alkalmazásával. Az iskola a mérést saját dön-

tése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi

szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanu-

lóknál. A mérések eredményét az érintett isko-

la a Hivatal által közzétett javítókulcsok

alapján állapítja meg, és az eredményeket

idegen nyelvenként és évfolyamonként lebont-

va a honlapján, annak hiányában a helyben

szokásos módon teszi közzé 2018. június 15-

ig.

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési

szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok

csökkentése, továbbá az alapkészségek sike-

res megalapozása és kibontakoztatása érde-

kében 2017. október 13-ig felmérjük azon

első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az

óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta

szerzett tapasztalatok alapján az alapkész-

ségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a ké-

sőbbiekben támogatni, és ezért a tanító indo-

koltnak látja az azt elősegítő pedagógiai te-

vékenység megalapozásához a Diagnosz-

tikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

Az országos mérés, értékelés keretében a

tanulók fizikai állapotának és edzettségének

vizsgálatát 2018. január 9. és 2018. április

27. között kell megszerveznünk. A mérés

eredményeit 2018. június 1-jéig kell feltöl-

tenünk a NETFIT® rendszerbe.

Szeretettel várjuk kedves Tanítványainkat és

Szüleiket!

Palkó Ottó

igazgató
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Értesítjük a tisztelt adózókat, hogy a 2017. II. félévi kommunális adót,
gépjárműadót és iparűzési adót, 2017. szeptember 15. napjáig lehet
késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Kérjük, hogy minden adózó a
határidők betartása mellett rendezze adóját. Az esedékesség előtt
kiküldött értesítők adónemenkénti 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 kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel,
személyesen ügyfélfogadási időben, illetve telefonon a 73/340-
002/15-ös melléken szívesen adunk felvilágosítást. 

Tisztelt Szerkesztőség!
Köszönettel venném, ha lehetőséget kapnék, hogy a „Helyzet-
ben" pár szóval megköszönhetném Szentdénes polgármesteré-
nek, Vidra Sándornak, Nagy Halas Gézának és a falugondnok-
nak, Halas Gézának, hogy hónapokon át hetente háromszor a
falubusz elvitt a szigetvári kórház sebészeti osztályára, kezelés-
re. Segítségük nélkül nem tudtam volna megoldani. 
Köszönöm emberségüket, segítségüket.
Önöknek pedig a lehetőséget, hogy megtehessem.

Tisztelettel: Grim Istvánné
Szentdénes

Augusztus 20-án kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi szent-
mise volt a királyegyházai katolikus templomban, ahol Grím
Ferenc polgármester is köszöntötte a megjelenteket és az ál-
lamalapítás ünnepét, majd felkérte Dr. Máthé Győzőnét, a
nyugdíjas klub vezetőjét és Fata Gábornét, a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának elnökét az
új kenyér felszelésére.

Szabó Zsófia

A szentmise után Grím Ferenc polgármester is
köszöntötte az ünnepet

Kenyérszentelés az államalapítás 
és az új kenyér ünnepe alkalmából

Adóhatóság
közleménye

Olvasói levél Kenyérszentelés
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Polgárőrök kirándulása 

Ilyen szép volt a szálláshelyünk udvara
Végre tudtunk kicsit pihenni 

és kötetlenül beszélgetni

…a picikék is szívesen csocsóztak.Nemcsak a fiatalok, hanem …

Csodálatos természeti környezetben 
gyönyörködhettünkOlyanok voltunk, mint egy nagy család!

A Királyegyházai Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület az idei évben Faddon a
Volent-öbölben, a DK Panzióban töltött el
két kellemes napot.
Szerencsére az időjárás kedvezett a sza-
badtéri strandoláshoz, de a panzió szolgál-
tatásait is igénybe tudtuk venni, többek kö-
zött a Hidro barlangot. Nagyon jól sikerült
a csocsó verseny is a fiatalok körében, de
a környéket is bejárhattuk, kerékpárral és
gyalog mindenki fel tudta deríteni a táj
szépségeit! Voltak, akik horgásztak, mások
a horgászokat biztatták. 
Érdekesség: Tolna megye legnagyobb hor-
gászvize a fadd-dombori holtág. A 220
hektáros terület elsősorban óriásharcsáiról

híres - Kuperczkó István faddi horgász so-
káig tartotta az Európa- illetve a magyar
rekordot az 1986. június 26-án fogott 95
kiló 80 dekás szürkeharcsájával, az elmúlt
időszak legnagyobb fogása pedig Dobó
Szabolcs nevéhez fűződik, zsákmánya 76
kilós harcsa volt.
Persze nem csak a halakról szólt a kirándu-
lásunk, sétáltunk, fagyiztunk, jókat beszél-
gettünk, csocsóztunk, este pedig szalonnát
sütöttünk. Az ételek bőségesek, nagyon íz-
letesek, a panzió dolgozói pedig nagyon
segítőkészek és udvariasak voltak. Olya-
nok voltunk, mint egy nagy család!
Az egyik esemény a másikat követte. Leírha-
tatlanul nagy volt az öröm látni, hogy min-

denki jól érezte magát, és azt is jó szemmel
néztem, hogy ezeknek az eseményeknek
köszönhetően nagyon aktívak a polgárőr
egyesületünk tagjai.
Köszönöm minden egyes polgárőrömnek a
kitartó, áldozatkész munkáját, a hozzátar-
tozóknak a megértésüket és a támogatá-
sukat.
Külön köszönöm a Királyegyháza Felvirá-
goztatás Közalapítvány Kuratóriumának,
Grím Ferenc Polgármester Úrnak és a
Képviselő-testület tagjainak az anyagi
támogatást a kirándulás megvalósításához.

Varga József
Királyegyházai Polgárőr és Önkéntes

Tűzoltó Egyesület elnöke
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Nyári napközi 2017

A medencés játék nagy tetszést aratott
Igyekeztünk minél több időt tölteni 

a szabadban

A gyerekek szívesen barátkoztak a lovakkal
Csütörtökön a Keczeli család volt

segítségünkre a lovas programban

A Kultúrház szép, kulturált helyszín volt 
a vetélkedőkhöz

Az első napon kvízjátékokkal kezdődtek 
a programok

A szülők és a gyermekek részéről is érke-
zett igény idén is a nyári napközi megszer-
vezésére, ennek megfelelően ebben az év-
ben a szünidei nyári napközit augusztus 7-
e és 11-e között rendeztük meg a Király-
egyháza Felvirágoztatásért Közalapítvány
és Királyegyháza Község Önkormányzata
támogatásával. A napköziben a foglalko-
zásokat Hollósi Mercédesz és Szabó
Zsófia tartották.
Idén is egy hetes volt a napközi, minden-
nap színes programokkal vártuk az ide ér-
kező gyermekeket. Ezúttal újdonságnak
számított, hogy nemcsak királyegyházai
gyermekek jöhettek a napközibe, hanem a

társtelepüléseken élő királyegyházai álta-
lános iskolások is részt vehettek a progra-
mokban. Összesen 23 fő, 7-15 éves gyer-
mek vett rész a programokban.
A nyári napközi első napján hétfőn a kultúr-
házban kulturális vetélkedőt tartottunk, ahol
a kicsik és a kicsit nagyobbak különféle
kvíz, activity, illetve memória feladatokban
mérhették össze tudásukat. A gyermekek
szemlátomást jól szórakoztak, az activity
feladat volt talán a legszórakoztatóbb.
Nem csak a nyertes csapat, hanem termé-
szetesen a többiek is kisebb ajándékokat:
csokit, cukrokat, nyalókákat kaptak az
eredményes részvételért. A nap végén min-

den gyermek kapott pizzát és üdítőt ebéd-
re. Ezúton szeretnénk megköszönni a
Mozdulj Magadért Egyesület (MAG)
elnökének, Hollósi Richárdnak, hogy a
vetélkedőt megszervezte és lebonyolította.
A keddi napunk a mozis nap volt. A gyer-
mekeket Pécsi Plázába vittük moziba.  Min-
denki nagy örömére a Gru 3 című mesét
néztük meg. Délelőtt 10:30-kor kezdődött
az előadás, a film előtt a Közalapítvány
támogatásával minden gyereket meghív-
tunk egy sajtburger menüre. A film végén
öröm volt látni, hogy a gyerekek maguk
között milyen örömmel beszéltek a meséről,
hogy mennyire tetszett nekik.
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Nyári napközi 2017

…de az együttműködést is tanulták a
gyerekek

A csapatversenyeken nemcsak jól szórakoz-
tak, …

A játékos feladatokat Hollósi Richárd 
szolgáltatta

Az utolsó napon vidám vetélkedővel zártuk 
a hetet

A strandolás lett a napközisek kedvenc időtöltéseSzerdán Barcsra kirándultunk

Szerdán a barcsi strandra látogattunk. Azt
hiszem minden gyermeknek ez volt a ked-
venc napja. Ezen a napon 10 órától 15
óráig a strandon voltunk.  Az ebédről most
is mi gondoskodtunk, minden gyermek ka-
pott szendvicset, üdítőt és egy kis piskóta-
szeletet. Az időjárás is kegyes volt hoz-
zánk, nagyon szép napos időnk volt egész
nap. A gyermekek csak a kinti medencéket
használhatták, de ahogy a képeken is lát-
szik, mindenki nagyon jól érezte magát,
szinte ki sem akartak szállni a vízből. Vízi-
pisztolyoztak, labdáztak, búvárkodtak. 15
órakor indultunk haza a különbusszal. A bu-
szon már nem volt akkora hangzavar, mint

a vízben, mindenki elfáradt a nap végére.
Csütörtökön az iskola melletti füves területre
szerveztünk programot. Külön köszönjük a
Keczeli családnak, hogy biztosították ne-
künk a lovaikat, és egész nap lovagoltatták
a gyermekeket. Miközben az egyik cso-
port lovagolt, a többiek vagy szalonnát sü-
töttek, vagy az előre elkészített, gipszből
készült lovakat festették, díszítették ki.  Ez a
nap is nagyon tartalmasan telt.
Az utolsó napon a hetet egy ügyességi csa-
patvetélkedővel zártuk le. Itt is köszönetet
kell mondanom a MAG tagjainak és
Hollósi Richárdnak a szervezésért és a
lebonyolításért. A vetélkedőn a gyermeke-

ket előre csapatokba osztottuk, és kezdőd-
hetett a verseny. Volt itt mindenféle játék, a
medencés lett a nagy kedvence mindenki-
nek. A gyermekeket a nap végén pizzával
vendégeltük meg.
Mind a szülőktől, mind a gyermekektől
kapott visszajelzések alapján összességé-
ben elmondható, hogy nagyon jól érezték
magukat a résztvevők, és nagyon sok
élménnyel lettek gazdagabbak.
Végül szeretnék köszönetet mondani Koz-
máné Varga Veronikának, Kozma Ákosnak,
Hollósi Tündének és Fata Gábornénak,
hogy a programok megvalósításában a
segítségünkre voltak.           Szabó Zsófia



6

A Sumony Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat másodszor rendezte meg a
gyermeknapot. Nagyon szépen köszön-
jük a Szentlőrinci Polgárőr Egyesület alel-

nökének Kovács Henriettának és Földvári
János elnök úrnak a támogatást: a száz
darab lufit, a három darab elektromos

motort, és a helyszínen való segítséget.
Továbbá köszönjük a Szentlőrinci
Rendőrőrs vezetőjének a helyszínen
történt autós bemutatót. Köszönet

Balatoni Erikának az
ajándékokért. Nagy
Etelnek, Orsós Melindá-
nak és Orsós Renátának
a munkájukért! 
A képek magukért be-
szélnek, igyekeztünk mi-
nél szebben megren-
dezni a gyermeknapot.
A tombola volt a leg-

nagyobb siker, kisorsoltunk két darab
pezsgőt, egy tortát, egy pavilont és
néhány egyéb apró játékot. A sorsolás

bevételét összesen 25.000 forintot 5000
forintos címletekben sorsoltuk ki. A
Szentlőrinci Király Pékségtől 200 szelet
pizzát rendeltünk, jégkrémet 400 dara-
bot, csokit körülbelül 100 darabot és
még néhány más édességet is. Volt lég-
vár, trambulin, arcfestés, tűzoltók.
Szerintem szép környezetben rendeztük
a templom körül, árnyékot adó fák alatt.
Nem feledkeztünk meg a szülinaposokról
sem: Orsós Dénes 12 éves volt ezen a
napon, őt egy finom tortával ajándékoz-
tuk meg. Köszönjük, hogy mindenki visz-
szajelzése elégedettséget mutatott.

Pappné Angyal Gyöngyi
Sumony RNÖ elnökhelyettes

Köszönjük a Rendőrség együttműködését is!
Orsós Dénest születésnapja alkalmából 

köszöntöttük

Jó volt látni a gyerekek örömét

Gyermeknap a Sumony RNÖ szervezésében

Sumony község Önkormányzata hagyo-
mányosan augusztus elején, ezúttal 6-án,
szombaton rendezte meg az idei falu-
napot. A program délelőtt tíz órakor a
főzőverseny indításával vette kezdetét. A

gyermekek szórakoztatására arcfestés-
sel, légvárral, trambulinnal és körhintával

is készültek. Délben a falu apraja-nagyja
közösen ebédelt a meghívott vendégek-
kel, majd kihirdetésre került a főzőverseny
eredménye. Az ünnepélyes megnyitót
14.00 órakor tartotta Orsós József, a falu
polgármestere. Ezután léptek színpadra

a meghívott sztárvendégek, közülük is
először a Csácse Rom cigány Kulturális
Egyesület, majd a Komlói Fekete Láng
Tánccsoport fokozta a hangulatot. A
népszerűségének köszönhetően nem
először kapott meghívást Sumonyba
Mohácsi Brigi, akit most is nagy szeretet-
tel fogadott a helyi közönség. A nap
másik fénypontja Bunyós Pityu fellépése
volt, akit már Bogdán Imi váltott a szín-
padon a hajnalig tartó táncmulatság
érdekében. 
Bízunk benne, hogy ezúttal is mindenki
nagyon jól érezte magát, és sikerült egy
kellemes, szórakoztató napot varázsol-
nunk a sumonyiak örömére.

Lengyel Zsóka
képviselőSokan eljöttek megnézni 

a műsorokat

Katona Istvánné és Orsós József
hirdette ki a főzőverseny eredményét

Sumonyi Falunap
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Vidám vetélkedő a MAG szervezésében

Görgőkön guruló járgányokon húzták-von-
ták egymást a csapattársak

A közös cél érdekében még a testvérek is
együttműködtek

Golyók kergetése a labirintusban
A nyárvégi kánikulában mindenki szívesen

vette a vizes feladatokat

A csapatok kiállították a megmérettetésre 
a csinálmányaikat, a hajítógépeketReggeli gyülekező

A jókedv és a kitartó küzdelem jellemezte
azt az egésznapos vidám vetélkedőt, me-
lyet a Mozdulj Magadért Egyesület rende-
zett augusztus 26-án Királyegyházán a tor-
nyos iskola udvarán. Az eredetileg felnőt-
teknek, családoknak meghirdetett verseny-
re öt csapat jelentkezett. 
A játékos feladatokat Hollósi Richárd
kreativitásának és szorgalmának köszön-
hettük. Bár időnként elvesztünk a szigorú,
néha-néha elképesztően aprólékos szabá-
lyok értelmezésében, végül mindig megál-
lapodásra jutottunk, hisz a résztvevők nem
vérre menő versengést folytattak, hanem
rendszerint a másik csapatoknak is szurkol-

tak, jellemzően nagyvonalú és a sportszerű
volt mindenki, így aztán nagyon sokat
nevethettünk és mi zsűritagok is nagyon jól
érezhettük magunkat.
A jelentkezés során máris megkapták a
csapatok az első izgalmas feladatukat, ami
nem más volt, mint hogy építsenek saját erő-
ből egy-egy hajítógépet. Már ezt is sokan
sokféleképpen értelmezték, a legegysze-
rűbb faszerkezettől kezdve a téglákkal le-
súlyozott erőkarig, a nyers faanyagtól, a dí-
szesre festett kivitelig többféle megoldás
született, de a megmérettetés a helyszínen
történt, amikor meg kellett mutatni, ki tudja
messzebbre hajítani a gépével a labdát.

Először csak a hajítások távolságát mértük,
a következő feladatot azonban már célzás-
sal is nehezítettük.
Mivel egész nap hétágra sütött a nap, a
kánikulában kifejezetten szívesen vették a
játékosok a vizes feladatokat, így a habfür-
dős medencében való formaválogatást is.
A golyók kergetése a labirintusban komoly
összehangoltságot és türelmet igényelt a
csapattagoktól. Igazi sziszifuszi munka volt
párban sítalpakon járva gyűszűvel vizet
hordani egy edénybe. Érdekes volt, hogy a
házaspárok, családtagok milyen jól tudtak
együttműködni, a baráti párok pedig milyen
sokat fejlődtek a sokadik körre.      
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Vidám vetélkedő a MAG szervezésében

A vízzel töltött lufikat törölközővel kellett dobálni
Mindenki választhatott az ízlésének megfelelő

pizzát ebédre

Nagyon vicces és nagyon vizes volt 
a fóliás akadálypálya

A finom ebéd után nagy kihívás volt beleharapni 
a lepénybe

Az előkészített eszközök láttán próbálták
kitalálni a következő akadályt a verseny-
zők, de sokszor nem volt könnyű dolguk.
Így volt ez annál a játéknál is, amikor egy-
egy négykerekű járgányon kellett tolni a
fekvő csapattagot, hogy az egy műanyag
tál segítségével minél több teniszlabdát
húzzon „haza”. Aztán meg vécépapírral
kellett múmiát csinálni, de a csapattagot a
térdétől az orráig be kellett tekerni, két te-
kercset kellett elhasználni, és ha elszakadt,
akkor nem volt szabad tovább tekerni. Pihe-
nésképp leülhettek a játékosok a kvízjáték-
hoz, rossz válasz esetén pedig jutalmat is
kaptak: a fejük fölött kiszúrt lufiból hol tejjel,
hol tojással kevert kakaó, hol liszt vagy
búzadara borította be őket, a jó válaszok-
ért pedig egy-egy pontot kaphattak Kis
szépséghibája volt ennek az eljárásnak,
hogy néha-néha a zsűrire és a lufit kiszúró
játékosra is jutott Hollósi Tünde gondos elő-
készületeinek jóvoltából. 
A finom frissen sült pizza elfogyasztása

után lekváros és tejfölös lepényekbe rejtett
aprópénzre kellett vadászni. Volt aztán
nevetés, amikor a versenyzők haja, füle is
ragadt már a lekvártól és tejföltől, de senki
sem adta fel, az utolsó tízforintost is meg-
találták, még akkor is, ha leesett a lepény,
és a fűről kellett foggal kibontani. Szeren-
csére a jó időben bátran lemoshatta ma-
gáról mindenki a küzdelemben szerzett
szennyeződést, de ha nem sikerült jól a
mosakodás, akkor is leázott a következő
versenyszámban. A leglátványosabb – és
a résztvevők számára a legviccesebb –
volt a vizes fóliás akadálypálya, ahol egy
kiskanálon kellett átjuttatni egyenként tíz
darab tojást szalagok alatt, medencéken,
autógumikon átbújva, mindezt természe-
tesen időre. A legtöbb versenyző sikerrel
jutott végig a pályán, de akadt, aki az utol-
só pillanatban ejtette el a tojást, és volt
olyan csapat, melynek tagjai a kiskanalakat
törték el, így nehezítve a saját dolgukat.
Már csak hab volt a tortán a vizes lufik

törölközőből dobálása és az utolsó fela-
dat, a versírás, az előre megadott tíz szó-
ból. A spontán költészet során kreatív köl-
temények születtek, mindegyiken jókat
derültünk. A versenyt végül a lila színű csa-
pat, Grim Jenő csapata nyerte meg, de az
egésznapos szórakozáson, sok nevetésen
kívül minden csapat értékes jutalomban is
részesült. 
A Mozdulj Magadért Egyesület minden
korosztályt igyekszik mozgásban tartani,
így szeptember 1-jén az iskolásoknak ren-
dez „Osztályok harca” címmel programot,
melyre szívesen látjuk a segítő, résztvevő
kedves Szülőket is. 
Szeptember 16-ára pedig kerékpártúrát
szervez az egyesület, melyre Hollósi
Richárd szeretettel várja a jelentkezőket a
+36305150884 telefonszámon, illetve a
richard.hollosi@lafargeholcim.com címen,
vagy akár személyesen. 

Konyári Tímea


