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Elég jó anya vagy!
Az anyák szeretetet, félelmet, nevetést és
ellentmondást is felidézhetnek bennünk.
Az anya szerepe kultúránkban sok nő
számára elsődleges, de nem mindenki-
nek. A legtöbb nő az anyaságot szemé-
lyes és társadalmi küldetésnek tekinti. Mi,
mint a társadalom nagyon gyorsan meg-
ítéljük és elítéljük azokat az anyákat,
akiknél úgy érezzük, saját szükségleteik
fontosabbak a gyermek érdekeinél.
(…) Ma már tudjuk, hogy a szülő és a
gyermek közötti korai kötődési tapaszta-
latok formálják az idegrendszerünket,
segítenek felnőtt éveinkben az érzelmek
szabályozására való képességünkben,
és ha ezeket a jó tapasztalatokat nem
kapjuk meg, az kihat egész életünkre.
Az anya hatása mélyen befolyásolja
hosszú távú jóllétünket.
Az anyák túlnyomó többsége hibáikkal
együtt „elég jó”, ami azt jelenti, hogy
érzékeny és empatikus a gyermekkel
szemben, és törekszik arra, hogy bizto-
sítsa a gyermeke számára a jóllétét, az
önmegismerést és az érzelmi stabilitást.
Az "elég jó anya" kifejezést a brit gyer-
mekorvos és a pszichoanalitikus D. W.
Winnicott fogalmazta meg először,
amely szerint az anya (vagy a gondo-
zó) alkalmazkodik a csecsemő szükség-
leteihez. (…)
Az idő múlásával azonban az elég jó
anya lehetővé teszi, hogy a csecsemő
kis mennyiségű frusztrációt is tapasz-
taljon. Empatikus és gondoskodó marad,
de nem rohan azonnal a baba sírásá-
hoz. Természetesen először ez az idő

nagyon rövid (előfordulhat, hogy a
baba néhány percig sír éjszaka az ete-
tés előtt). Az anya ezzel nem "tökéletes",
de "elég jó", mert a gyermek csak enyhe
csalódottságot érez.
Winnicott elképzelése szerint az elég jó
anya összekapcsolja az anyaság folya-
matát a gyermek kognitív fejlődésével és
a külső valóság elfogadtatásával. A
baba először saját magával azonosítja
az anyát, nem külön álló emberként,
hanem saját maga részeként. Az idő
múlásával, az anya empatikus marad,
de a baba igényeihez igazodó pillana-
tok felváltják a baba mentális aktivi-
tásának és a külső valóság megismeré-
sének kezdetét. Ha az anya túl sokáig
alkalmazkodik a baba szükségleteihez,
és nem csökkenti a teljes alkalmazko-
dást, a baba nem érintkezik a valódi
külvilággal. Megmarad az illúzió
mágikus világában. Vagyis úgy érzi,
hogy az azonnali szükségletkielégítésre
van szüksége. (…)

Az elég jó anya gyermekei
Az "elég jó anya" két fontos folyamat-
ban segíti a gyermek egészséges
kognitív fejlődését és jövőbeli boldog-
ságát: 1) Az anya vagy gondozója
elkötelezetten részt vesz a csecsemő
minden szükségletében; 2) Az anya
fokozatosan engedi meg a baba
számára, hogy azonnali igényein kívüli
szükségletet is érezzen - bár termé-
szetesen ez az idő az elején nagyon
rövid lesz, de idővel növekedni fog. 
Összességében, ha elég jó anyák
vagyunk, a gyermek képes két világban
élni: egyrészt az illúzió, a fantázia és a
mágia világában, másrészt egy olyan
világban, amely nem mindig felel meg a
kívánságainak. 
Az anyák napja lehetőséget nyújt arra,
hogy mindenki átgondolja azokat a
készségeket, tapasztalatokat, amelyeket
ez a nehéz kapcsolat tanított számára.

Ilyenkor, anyák napján (és az év minden
napján) gondolataink és tetteink fejez-
zék ki köszönetünket, hiszen jól vagy
rosszul, de édesanyáink értünk élnek!

Vén Betti; 7köznapi pszichológia; 2017.
május 06. 
https://7koznapi.blog.hu/2017/05/0
6/a_jo_a_rossz_es_a_vicces_anya

Isten éltesse az Édesanyákat!
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A fenntartható jövőért és közösségért

Közösségi érték jött létre

A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
új lehetőséget biztosít a Királyegyházi
Cementgyár és Bükkösdi Kőbánya
közvetlen környezetében, a helyi
kezdeményezések megvalósításának
segítése érdekében.
A Királyegyházi Cementgyár – a cég
szellemiségének megfelelően – a program
által elsősorban a fenntartható, fejlesztő
célú közösségi tevékenységek megvaló-
sulását kívánja támogatni. Ennek
megfelelően a szervezők olyan helyi
közösségek igényeire alapuló építő pro-
gramokat várnak, amelyek a településen
élők összetartozását, együttműködését
erősítik. Továbbá kiemelt szempont, hogy a
pályázat az alábbi tématerületek valame-
lyike mentén valósuljon meg:
- oktatás, képességfejlesztés,
- egészségmegőrzés,
- helyi közösségi élet előmozdítása,

- környezetvédelem,
- egyéb, helyi közösségeket támogató infra-
struktúra fejlesztése.
A pályázatok értékelése során előnyben
részesülnek a közösség fejlesztésére
irányuló, hosszabb távon fennmaradó
hatású tevékenységek. A megvalósítani
kívánt ötlet kapcsán elvárás a bírálóktól,
hogy a helyi közösség tagjaival együtt
kerül megtervezésre valamint együtt gondo-
skodnak a projekt végrehajtásáról.
Pályázni azok az önkéntes alapon
szerveződő, közcélú, nem haszonsz-
erzés céljából alakult nonprofit civil
szervezetek, valamint a nonprofit KKV-k
tudnak, amelyek bejegyzett székhelye és a
tervezett projekt is a Királyegyházi
Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya
közvetlen vonzáskörzetében van.
Az Effekteam Egyesület közreműködésével
megvalósuló pályázat április elejétől

érhető el a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. honlapján
(www.lafarge.hu). A pályázatokat az
online pályázati adatlapot kitöltve lehet
benyújtani legkésőbb május 24-ig, a
kihirdetésben szereplő jogi formáknak
megfelelve, és a szükséges mellékletek
csatolásával.  
A rendelkezésre álló keret: 4.000.000 Ft,
azaz négymillió forint, az egy pályázó által
elnyerhető összeg legfeljebb 500.000 Ft,
azaz ötszázezer forint. A támogatást nyert
projekteket 2019. július 1. és 2019.
december 31. között kell megvalósítani.
A pályázati felhívás részletes leírása, a
pályázók köre, valamint a pályázati adat-
lap a LAFARGE Cement Magyarország
Kft. honlapján: http://www.lafarge.hu/ a
LAFARGE Közösségi Érték Program cím
alatt érhető el.

Konyári Tímea

Izgalmas esemény színesítette a Királyegy-
házi Általános Iskola diákjainak életét
április 11-én, amikor átadásra került egy
vadonatúj, fedett kerékpártároló. Nagy
örömünkre szolgál, hogy a LAFARGE Kö-
zösségi Érték Program keretén belül újabb
jótékony kezdeményezés megvalósításá-
hoz járult hozzá a Királyegyházi Cement-
gyár.
A LAFARGE életében kiemelt helyet foglal
el a rendszeres mozgás és az egészséges
életmód fontosságának hirdetése, terjesz-

tése. Különösen igaz ez, ha a főszerepben
a jövő generációja áll!
A Közösségi Érték Program pályázatán
nyert támogatás segítségével a királyegy-
házi Mozdulj Magadért Egyesület egy 12
négyzetméteres fedett biciklitárolót alakított
ki a Királyegyházi Általános Iskola udva-
rán, amely a tudatos közlekedés és a sport
jegyében nyújt védelmet a gyermekek által
használt kétkerekűeknek. Az építményt
Hoffmann Tamás Ügyvezető igazgató és
Hollósi Richárd a Mozdulj Magadért

Egyesület elnöke adta át az iskolás
gyerekeknek. Az összefogást és a jótékony-
ság jegyében született közösségi értéket
Palkó Ottó, a Királyegyházi Általános
Iskola tagintézmény-vezetője köszönte
meg. 
A jelenlegi és a jövőbeni királyegyházi
diákok nevében ezúttal is szívből köszönjük
a LAFARGE Cementgyár és a Mozdulj
Magadért Egyesület együttműködését és a
biciklitároló létrehozását!

Konyári Tímea

A gyerekek gyorsan birtokba vették
a kerékpártárolót

Palkó Ottó tagintézmény-vezető, Hoffmann Tamás
Ügyvezető igazgató, Hollósi Richárd egyesületi elnök

és Varga Sándor kivitelező

A Királyegyházi Cementgyár új lehetőséggel támogatja a helyi kezdeményezéseket

Kerékpártárolót kaptak a királyegyházi iskolások
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Így készültünk az ünnepre
Húsvétváró kézműves foglakozásunkat
idén április 13-án szombaton 9.00 órai
kezdettel rendeztük meg. A délelőtt folya-
mán lehetőség volt különféle húsvéti/tava-
szi dekoráció készítésére. Szebbnél szebb
ajtó díszek, kosarak, ablakdíszek, tojások
készültek a délelőtt folyamán. Nagy

örömünkre szolgál, hogy évről-évre egyre
többen látogatnak el a kézműves rendez-
vényekre. Miközben bent készültek a külön-
féle húsvéti dekorációk, kint az udvaron
elkészült a tojásfa.
Idén is, ahogy mindig, a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítványnak

köszönhetjük a sok-sok
alapanyagot. 
Köszönetet szeretnénk
mondani a Kozma csa-
ládnak, hogy biztosította
a tojásfához a fűzfát,
Hollósi Mercédesznek
és párjának illetve Plaki
Jánosnénak és csapatá-
nak a kézzel készített
nyuszikat.

Szabó Zsófia
A tojásfa a nyuszikkal és a fészekkel

nemcsak a helyieknek, az átutazóknak
is kedves látványosság lett

Itt mindenkinek volt módja húsvéti dekorációt
készíteni otthonának feldíszítésére

Várjuk a babákat 
és a mamákat!

Kedves Anyukák!
Várunk minden 0-4 éves kisgyermeket 

és anyukáját hétfőnként 
a Kultúrházba 16.15-kor 

baba-mama foglalkozásra. 
A foglalkozásokat Térné Somogyi Ivett óvodapedagógus tartja. 

A baba-mama foglalkozás ingyenes!
Szabó Zsófia

Színes programok a Civil Házban
A királyegyházi Civil Házban (Kultúrházban) számos egészséget és szépséget fejlesző programmal várjuk a kedves
érdeklődőket. Továbbra is folytatjuk az évek óta megszokott, immár hagyományos baba-mama, jóga, zumba és gyó-
gytorna foglalkozásainkat, de mindezt kiegészítettük egy úgynevezett alakformáló torna lehetőségével is. Mindegyik
foglalkozásra sok szeretettel várjuk az új jelentkezőket is, a programok díjtalanul vehetők igénybe minden helyi lakos
számára. 
Baba-mama foglalkozás 0-4 éves babák részére: hétfő  16.15-17.05 
Jóga: hétfő 17.15-18.30 
Zumba: hétfő 18.30-19.30 
Gyógytorna: csütörtök 17.30-18.25 
ÚJDONSÁG: 
Alakformáló torna – fókuszban a popsi, a comb és a has: csütörtök 18.30-19.30 

Szabó Zsófia
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Utazásunk Székelyföld körül
Az iskolásévek talán legnagyobb,
leghosszabb és legizgalmasabb közös
kalandján vettünk részt idén március elején
a királyegyházi iskola hetedik osztályával.
A Határtalanul pályázat keretei között meg-
valósult öt napos székelyföldi kalandozá-
sunk felejthetetlen élmény marad, szinte
visszaemlékezni is nehéz a sok gyönyörű
várra, a havas hegycsúcsok által körbe
ölelt Csíki medencére, a fogcsikorgató
reggeli hidegre, az elképzelhetetlenül
magas fenyőfákra és a sok beszélgetésre,
nevetésre, bolondozásra a hosszú utazás
alatt. Mint minden kirándulásnak, tábornak
egyszer vége szakad, és az utolsó esti
beszélgetések során csak a következő
mondatok hangzottak el: „Maradjunk még

egy kicsit! Legalább a tanév végéig..”
„Holnap is kiránduljunk még valahova!”
„Nem lehetne, hogy ne menjünk még
haza?” Ízelítőül, álljon itt néhány sor a
gyerekek beszámolóiból:
„Másnap  elmentünk a Parajdi sóbányába,
ott volt nagyon sok lépcső,  kipróbáltunk
valami hintaszerű dolgot, meg nyaltuk a
falat és nagyon sós volt. 
A negyedik nap az elég mozgalmas volt,
Sepsiszentgyörgyön egy iskolába vittünk
játékot. Egy borvízforrásnál megálltunk és
meg lehetett kóstolni az ottani vizet.
Vasárnap Brassóba mentünk, ahol meg-
néztük a Fekete templomot és
fellibegőztünk a Brasov felirathoz. Onnan
fentről gyönyörű volt a kilátás. Utána

Prázsmáron voltunk, ahol a hatalmas
erődtemplomot néztük meg. A barcarozs-
nyói parasztvár is szép volt, bár sokáig
kellett felmenni a dombra. Később áthalad-
tunk Máréfalván is. 
A Szent Anna-tóhoz sajnos nem tudtunk
felmenni, mert az útra dőlt egy hatalmas fa.
Hazafelé megálltunk megnézni a
Vajdahunyad várat, ami nagyon nagy volt
és érdekes, mondjuk teljesen üres volt.
Utána nagyon-nagyon hosszú út volt mire
hazaértünk.
Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás, és
szereztem egy-két új barátot.”

Tóth Réka
osztályfőnök

Haszmann Pál Péter helytörténész előadása
lekötötte a figyelmünket

Csodálatos történelmi emlékhelyeket volt
módunk bejárni

Kézdivásárhelyen be is öltözhettünk a múzeumban
Számos helyen csodálhattuk meg 

a székelykapukat

Csernátonban a múzeum udvarán Városnézés közben kicsit megpihentünk
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Digitális témahét a királyegyházi iskolában
Óriási megtiszteltetés érte a digitális
témahéten, április 9-én kis iskolánkat, a digi-
tális témahét alkalmából Prof. Dr. Csépe
Valéria, Dr. Ádám Péter, Dr. Zalay
Szabolcs, Dr. Katona Nóra, a Nemzeti
Alaptantervet készítő munkacsoport vezetői
és tagjai, valamint Nagy Csaba
országgyűlési képviselő látogatott el hoz-
zánk. Vendégeinkkel belekukkantottunk a
digitális témahét tanóráiba, foglalkozásai-
ba, köztük abba is, amelyiken a Bikal-
Egyházaskozári Általános Iskola öt
tanulója Puchner Ildikó tanárnő irányításá-
val háromdimenziós tervezésre tanította a
királyegyházi iskolásokat. A Szülői

Közösség tagjai, Beák Laura Jegyző
Asszony és Fata Gáborné a helyi
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és
nagy örömünkre néhány kedves szülő is
eljött találkozni az illusztris vendégeinkkel,
és segítségünkre lenni intézményünk bemu-
tatásában. Vendégeink hihetetlen közvet-
lenséggel és nagy érdeklődéssel fordultak
közösségünk felé, és távozásuk előtt gra-
tuláltak tevékenységeinkhez, törekvéseink-
hez.
A digitális témahét programjának azért is
tulajdonítunk nagy jelentőséget, mert
hiszünk abban, hogy az iskola az életre,
azaz a jövőre készít fel, így nem mehetünk

el a technikai vívmányok, a korszerű digi-
tális eszközök létezése mellett, nem
dughatjuk a fejünket a homokba. Nekünk
felnőtteknek szembe kell néznünk azzal,
milyen lehetőségeket és veszélyeket rejt
magában ránk és a gyermekeinkre nézve
ez az elképesztően gyorsan fejlődő di-
gitális világ. Mivel tiltással nem megyünk
semmire, és mivel látjuk és tapasztaljuk az
informatika és a digitalizáció számos
előnyét, fontos, hogy megtanítsuk a gyer-
mekeinket – és elsajátítsuk mi magunk is –
ezen eszközök etikus és kritikus
használatát. 

/Folytatás a 6. oldalon/

Belekukkantottunk a digitális témahéten tartott
foglalkozásokba

Vendégeink elismeréssel szóltak az iskolánk
szakmai előmenetéléről

Digitális prezentációval támogatott előadásban
mutattuk be intézményünk programjait

Dr. Katona Nóra kézzel fogható segítséget hozott
nekünk a matematikatanításhoz

Nagy Csaba, Országgyűlési Képviselő Úr, is velünk
tartott ezen a napon

Dr. Zalay Szabolcs, Prof. Dr. Csépe Valéria, 
Dr. Katona Nóra, Dr. Ádám Péter

Rangos vendégek látogattak hozzánk
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Lilla és Barni támogatta a social media workshopot A digitális grafikát tanulók csoportképe

Az informatikateremben a weboldalfejlesztéssel
foglalkoztunk Arni és Márk segítségével

Ágota vitte a digitális grafika workshopot 
Ádámmal

A csapat tagjai! Reméljük, jól érezték magukat
nálunk! Nagyon segítőkészek voltak a Cloud4est tagjai

Digitális témahét a királyegyházi iskolában
Az április 8-12. között tartó témahéten a kü-
lönböző korosztályú és különböző érdeklő-
désű tanítványainknak más-más program-
mal készültünk. Az alsó tagozatos osztá-
lyok a Vinczen Ágnes tanítónő által ajánlott
témákat dolgozták fel, foglalkoztak az
internet adta lehetőségek kiaknázásával
éppúgy, mint a világhálóban gyermekeink-
re leselkedő veszélyekkel, és arra töreked-
tünk, hogy megfelelő tudással és eszköztár-
ral vértezzük fel a gyerekeket a testi-lelki

épségük megőrzése érdekében. A felső
tagozatos foglalkozások két fő témája a
digitális lábnyom és a digitális zaklatás volt,
de felmerült a függőség kérdésköre is. 
Április 10-én szerdán felpezsdült az élet a
felső tagozatosok között, amikor megérkez-
tek hozzánk Pécsről Kutsera Róbert tanár úr
vezetésével a Cloud4est Önfejlesztő kör
tagjai. A fiatal csapat lendülete és maga-
biztos tudása magával ragadó volt, moti-
válta a mi tanítványainkat is. A Cloud4est

által biztosított workshop keretében tanul-
hattunk digitális grafikát, elmerülhettünk a
social media rejtelmeiben és belekóstolhat-
tunk a weboldal készítésének algoritmusá-
ba. 
A kapcsolatfelvétel olyan jól sikerült, hogy
megbeszéltük, hamarosan újra találkozunk,
és a kedves fiatalok több téren is segít-
ségünkre lesznek, hiszen még sokat
szeretnénk tőlük tanulni!

Konyári Tímea

A Cloud4est tagjai is jártak nálunk!

folytatás a 5. oldalról
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Tervek, célok, eredmények
Az egyik települési pályázati programban
(EFOP 1.5.3) azt a felkérést kaptam, hogy
az álláskeresésben segítsem az érdeklődő-
ket a jelentkezés, az önéletrajz és a motivá-
ciós levél megírásában, valamint az állásin-
terjúra való felkészülésben. Örömmel vállal-
tam ezt a feladatot, mert jó alkalmat láttam
arra, hogy találkozzunk a helyi általános
iskola volt tanítványaival, és információkat
kapjunk arról, ki hol tart a tervei, céljai meg-
valósítása, elérése folyamatában, és segí-
teni tudjak azoknak, akik épp most, vagy a
belátható jövőben állást-, munkahelyet sze-
retnének találni. 
Az összejövetel során a megjelentek – a
fiatalok és a kevésbé fiatalok is – elmesél-
ték, hogy  eddigi életük során milyen infor-
mációkkal rendelkeznek álláskeresés

szempontjából. Az érdeklődők mindegyike
más-más jellegű tapasztalatokról tudott be-
számolni. Volt közöttük olyan, aki már soka-
dik munkahelyén tervezi a munkakezdést,
volt olyan is, aki az első munkahelyén dol-
gozik teljes megelégedettséggel és már a
gyakorlati idejét is ott töltötte a szakmata-
nulás során, és volt az érdeklődők között
néhány tanuló, akik az első munkahely
megtalálása előtt állnak. Meggyőződé-
sem, hogy a résztvevők legtöbbet egymás-
tól tanultak ezen napon, hiszen az életből
vett példák a leghitelesebbek.
A délelőtt során még felidéztük a hagyo-
mányos önéletrajz ismérveit, majd tanulmá-
nyoztuk az online kitölthető EuroPass önéle-
trajz és motivációs levél alkalmazásának
módját, lehetőségeit. 

Mindenki elmondta, hogyan tervezi
folytatni szakmai fejlődését, tevékenységét,
miben motivált, milyen foglalkozások, szak-

mák érdeklik, hogyan látják a boldogulá-
sukhoz vezető utat. Megfogalmazódott,
hogy három résztvevőnek is nyelvvizsgára

lenne szüksége az előrelépéshez, és ehhez
a köznevelési intézményekben folytatott
nyelvtanulás nem volt elegendő. volt olyan
is, aki végzettség nélkül hagyta el a közne-
velési rendszert, és most érettségire lenne
szüksége álmai megvalósításához. Az idő-
sebbek, tapasztaltabbak jó tanácsokat is
adtak a munkahelyválasztás előtt álló fiata-
labbnak.  
Megállapodtunk abban, hogy néhány
hónap múlva újra találkozunk, és újra
megosztjuk egymással a köztes időben
tapasztaltakat, és arra az alkalomra
meghívunk még más érdeklődőket is,
olyanokat, akik esetleg ezúttal nem tudtak
eljönni. 
Köszönjük Fata Gábornénak és Szabó
Zsófiának az összejövetel megszervezését,
a technikai eszközök és a helyszín biz-
tosítását, valamint a vendéglátást.

Konyári Tímea

Fiatalok az álláskeresés, a munkahely választása előtt

Köszönjük a szervezőknek a kellemes körülményeket 
és a vendéglátást!

A résztvevők mindegyike más és más érdeklődési körrel,
célokkal és tervekkel rendelkezik

Tanulmányoztuk a hagyományos és az EuroPass önéletrajzok
írását, a motivációs levelek tartalmát
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Felhívás
Felhívom azon királyegyházai ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben szennyvízbekötést terveznek megvalósítani az ingat-
lanon és a szivattyú nem áll rendelkezésükre, legkésőbb 2019. május 15. napjáig szíveskedjenek a Királyegyházai Közös Önkor-
mányzati Hivatal ügyfélszolgálatán bejelenteni.

Beák Laura s.k.
jegyző

BARANYA-VÍZ ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA
SZENNYVÍZBEKÖTÉSI ELJÁRÁSRÓL

1. Szennyvízbekötési kérelmet a BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Ügyfélszolgálatán kell leadni (7900 Szigetvár,
Széchenyi u. 42.) ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 7:30-15:00
Kedd: 7:30-11:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 7:30-15:00
Péntek: 7:30-11:00
Amennyiben az érintett ingatlan telekhatárán belül már ki van alakítva csatlakozási pont csak a kitöltött, Önkormányzat által aláírt
kérelmet kell leadni. Meglévő csatlakozási pont hiányában tervdokumentáció leadása is szükséges. A szennyvízbekötési kérelem
formanyomtatvány letölthető a www.baranyaviz.hu oldalról (Letölthető dokumentumok), valamint rendelkezésre áll ügyfélszolgálati
irodánkban.
2. A kérelem leadását követően a BARANYA-VÍZ Zrt. kiadja a Szennyvízbekötési engedélyt, melyen megtalálható az érintett
területvezető elérhetősége.
3. A szennyvízbekötés elkészültét a 06-73/311-111 központi telefonszámon kell bejelenteni. A bejelentés során Társaságunk kéri az
érintett ingatlan címét, valamint a Felhasználó telefonos elérhetőségét, a szennyvízbekötés átvételi időpontjának egyeztetése céljából.
4.  Az érintett területvezető a helyszínen ellenőrzi az elkészült szennyvízbekötést,  majd megkötésre kerül a Közszolgáltatási szerződés.
A szennyvízbekötés átvételének előfeltétele, annak műszaki ellenőrzése, mely lakossági felhasználók részére bruttó 9.450,- Ft., közületi
felhasználók részére 14.550,- Ft költséget jelent, melyet ügyfélszolgálati irodában  kell kiegyenlíteni.

Szivattyú szennyvízbekötéshez

Birkóznak is a királyegyházi iskolások
Csak néhány hete birkóznak tanítványaink a Szigetvári Birkózó Egyesületben, máris szép eredményekkel büszkélkedhetnek. Az
egyesület március 23-án rendezett sportnapot és házibajnokságot Március 15. Kupa néven Szigetváron, az Istvánffy Miklós Általános
Iskolában a Módos Péter Edzőteremben. A királyegyházi iskolások csapa-
ta két kupát is elnyert ezen a napon, az egyik kupát a házibajnokságban
elért első helyezésért kapták a másikat pedig az ügyességi csapatverseny-
ben elért 3. helyezésért. Egyéniben számos dobogós helyet szereztek gyer-
mekeink, és büszkeséggel tölt el minket, hogy Csonka Zoltán 3. osztályos
tanulónk elnyerte a legjobb birkózó díját. A birkózás szervezése még
kezdeti stádiumban van nálunk, hetente egyszer tartanak edzést
Királyegyházán a tornaszobában, és lehetőség szerinti gyakorisággal
Szigetvárra is elviszik a gyerekeket, a szállításban segítségünkre van az
egyesület, valamint Sumony és Királyegyháza a falubusszal. Köszönet illeti
még Bagó Norbertet, aki mind a szervezésben, mind szállításban elősegíti
a programokat.

Konyári Tímea
Kupákkal és érmekkel gazdagodtak birkózóink

az első megmérettetésen


