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SZERETETTEL MEGHÍVOM
KIRÁLYEGYHÁZA LAKOSSÁGÁT A FALUNAPRA!
A RENDEZVÉNY JÚNIUS 21-ÉN 9 ÓRAKOR ÜNNEPI MISÉVEL VESZI KEZDETÉT.

Ízelítõ a 10 órakor kezdõdõ programokból:

Díszpolgári cím adományozása
Hip-Hop táncbemutató

Néptánc: bemutató és táncház
Sörzene

Operett és musical részletek
Latin- és standard táncformációk

Fogathajtó verseny
Veterán autók és motorok kiállítása

Bábszínház
Fõzõverseny

Tûzijáték
Utcabál

Sztárvendégek: 
Kontor Tamás és Szabó Eszter

valamint
Demjén Ferenc

Királyegyháza minden polgára vendégünk az ünnepi ebédre.
Más településrõl érkezõ kedves vendégeink ezt a szolgáltatást

egy jelképes összegért megvásárolt támogatói jegy ellenében vehetik igénybe. 

A programokról részletes tájékoztatást plakátokon nyújtunk.

A rendezvény fõszponzora a Nostra Cement Kft.

Grím Ferenc 
polgármester
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Államalapító Szent István királyunk és az új
kenyér ünnepén, minden augusztusban vi-
rágba borul Debrecen. Az Európában egye-
dülálló Debreceni Virágkarneválon egyen-
ként mintegy 150-180 ezer szál élõvirággal
és természetes anyagokkal díszített kompozí-
ciók vonulnak fel a mindennapi életbõl vagy
történelmünkbõl, mûvészetünkbõl vett jelene-
teket, alkotásokat ábrázolva. A virágkocsikat
hazai és külföldi táncegyüttesek, zenészek,
mûvészeti csoportok kísérik, és bemutatókkal
szórakoztatják a Virágkarnevál közönségét.
A felvonulók között mindig láthatunk külön-
leges, egzotikus vendégeket is, amilyenek az
elmúlt években a japán és izraeli táncosok
vagy az olasz zászlóforgatók voltak. 
Erre a különleges látnivalóra invitálja Ki-
rályegyháza lakosságát a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány. Megfe-
lelõ számú jelentkezõ esetén az utazást au-
tóbusszal (vagy autóbuszokkal) szeretnénk
megoldani, kora hajnali indulással. Debre-
cen közelében beiktatnánk egy reggelivel
összekötött pihenõt, majd terveink szerint
kilenc órakor érkezünk a Nagyerdei Stadi-
onba, ahol ismert közéleti személyiségek-
bõl és mûvészekbõl álló zsûri véleményezi
a Virágkarnevál résztvevõit, a kompozíció-
kat és a produkciókat. Az esemény megte-
kintése után közös ebéd egy lefoglalt he-
lyen, majd igény szerint egy-két nevezetes-
ség megtekintése Debrecenben illetve a
közelben (mint például Hortobágy), esetleg
fakultatív program. A délutáni órákban a
felvonultatott kompozíciókat a Stadionban
kiállított formában újra meg lehet tekinteni.

Igény szerint hazafelé megállhatunk Buda-
pesten, és megnézhetjük a tûzijátékot, illet-
ve szervezhetünk még egy közös étkezést,
vacsorát. Hazaérkezés a késõ esti órákban.
Erre a várhatóan fárasztó, de igen tartal-
mas kirándulásra várjuk a királyegyháziak
jelentkezését Ráczné Csekõ Líviánál, illetve
Konyári Tímeánál az ÁMK-ban, illetve tele-
fonon a 30-9522987-es, munkaidõben
pedig a 340-045-ös számon. 
A jelentkezõknek egy jelképes, ezer forint
körüli összeggel kell majd hozzájárulni az
utazáshoz. A jelentkezési határidõ:
június 6. A határidõ betartását ezúttal ké-
rem, vegyék komolyan, ugyanis csak ilyen
korai idõpontban tudjuk a legjobb helyeket
lefoglalni.

Konyári Tímea

Nézzük meg a Virágkarnevált!

Gyûjtsünk emlékeket!
BIBLIÁK A FALUNAPRA
A Biblia éve alkalmából szeretnénk kiállítást
rendezni a faluban fellelhetõ egyházzal,
bibliával, vallással kapcsolatos relikviákból.
Ennek érdekében kérjük mindazokat, akik
rendelkeznek hasonló tárgyú ereklyékkel,
hagyatékokkal keressenek föl engem, hogy
közösen létrehozzunk egy szép gyûjte-
ményt. Természetesen a Hagyaték címû ki-
állításhoz hasonlóan ezeket a tárgyakat is
visszaszolgáltatjuk a rendezvény után. Vár-
juk a témával kapcsolatos ötleteiket, javas-
lataikat.

VÁRJUK A JÁTÉK JÁRMÛVEKET
Hagyományokhoz hûen az idei falunapra
is kiállítással készülnek az óvodában a szü-
lõk segítségével a gyerekek és az óvó né-
nik. Ezúttal kérjük a kedves Olvasókat,
hogy az otthon fellelhetõ játékok között ke-
ressenek jármûveket, bármiféle közlekedési
eszközöket, vagy munkagépeket, és szíves-
kedjenek azokat kölcsönadni, eljuttatni az
óvodába, hogy minél sokszínûbb, érdeke-
sebb legyen a végeredmény.

Grímné Hunyadvári Éva

Önkormányzati tájékoztató
A szennyvízvezeték kiépítésére benyújtott pályázattal kapcsolatosan tájékoztatni kívánom a
tisztelt Olvasókat, hogy az Önkormányzat célja az, hogy minél kisebb összeggel terhelje a
beruházás a lakosságot. Azok, akik éltek a lehetõsséggel, és megkötötték a lakossági
megtakarítási szerzõdést, a teljes hozzájárulási összeg harminc százalékát állami támoga-
tásként nyerik el, ez annyit jelent, hogy hetvenezer forinttal kevesebbet kell fizetniük, mint
azon lakosoknak, akik nem kötöttek ilyen jellegû szerzõdést. A lakossági hozzájárulás tel-
jes összege 262 500 forint.
Az Önkormányzat által leggazdaságosabbnak ítélt nyomott rendszer megvalósításának
egyik alapvetõ feltétele, a zagyszivattyúk elhelyezése minden háznál. A zagyszivattyúkat a
pályázaton nyert összegbõl az Önkormányzat finanszírozza, a lakosságnak ezt a költséget
nem kell vállalnia. A fogyasztókra háruló teher mindösszesen a szivattyú energiafelhaszná-
lásának díja, mely éves szinten körülbelül ezerkétszáz forintot jelent. Ha megvalósul a be-
ruházás, községünkben a szennyvízelvezetés köbméterenként körülbelül háromszáz forint-
ba fog kerülni. 
Mivel a szennyvízvezeték kiépítése az önkormányzatok kötelezõ feladatainak sorába tarto-
zik, igyekszünk azt a lehetõségekhez képest a leggazdaságosabban kivitelezni. 

Grím Ferenc

BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL
A nagycsoportos ballagó óvodások szülei nevében köszönetemet fejezem ki az óvó né-
niknek, dajkáknak és az óvoda minden dolgozójának a sok türelemért, a sok törõdésért,
a kedves szavakért. Azért, hogy igyekeztek kisgyermekeinket szépre, jóra nevelni, ha kel-
lett, szigorúan fogták, ha kellett, megvigasztalták õket. A búcsúzú óvodások és szüleik
nevében kívánok minden kedves dolgozónak további jó egészséget, sok jó óvodást és
együttmûködõ szülõket! Fata Gáborné Anita, leköszönõ SZM elnök
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– Milyen segítségért fordult a
Nostra Cement Kft. Szponzori
Bizottságához? – kérdeztem Dr.
Valkai István háziorvostól.
– Egy ötvenötezer forintos akkumulátor
megvásárlásához kértem és kaptam támo-
gatást a Szponzori Bizottságtól a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
közremûködésével.
– Milyen eszközhöz szükséges ez
az akkumulátor?
– Még 2006-ban vásároltam egy FirstSave
AED G3 típusú automatikus defibrillátort
(szívritmust helyreállító készülék) és egy
EKG készüléket a praxisom számára. A két
eszköz beszerzési értéke több mint hétszáz-
ezer forint volt, ami nem kis összeg, de har-
minchat hónapos részletfizetésre mégis be-
levágtam, mert szükségesnek éreztem. Ak-
kor sajnos nem is feltételeztem, hogy egy
háromszázezer forintot érõ automatikus
életmentõ készülék nem tölthetõ akkumu-
látorral van fölszerelve. Csak késõbb szem-
besültem a ténnyel, hogy az eszköz akku-

mulátora alig több mint egy év alatt leme-
rül használat nélkül is, így évente újra és új-
ra be kell beszereznem ezt az alkatrészt. 
– Hozzátartozik-e a kötelezõ
alapellátáshoz a defibrillátor?
– Természetesen nem kötelezõ a háziorvosi
praxisokat felszerelni ilyen drága mûszerek-
kel, de én a hosszú pályafutásom alatt már
jó néhányszor kényszerültem újraélesztésre,
és be kell vallanom, kimondhatatlanul fáj-
dalmas, amikor a legnagyobb erõfeszítés is
kudarcba fullad. Sajnos kerültem már ilyen
helyzetbe. Ennek fényében mindenképpen
megnyugtató, biztonságot nyújtó érzés ren-
delkezni egy mûködõképes automatikus
életmentõ készülékkel. Csak Magyarország
területén naponta négyen halnak meg hir-
telen szívleállásban. Ha egész hátralévõ
életem alatt csak egyetlen embert tudok
megmenteni ezzel az eszközzel, már meg-
érte a befektetés.
– Ez a készülék azonos azokkal,
amelyeket Nyugat-Európában a
közterületeken is elhelyeznek?

– Igen, pontosan ugyanarról van szó. Ma-
gyarországon is léteznek a nagyobb áruhá-
zakban, de sajnos csak elzárva. Nagyon
könnyen megtanulható a használata, sõt a
gép a GPS-hez hasonlóan folyamatosan
irányítja kezelõjét. Éppen ezért szándékom-
ban áll az általános iskolában a tanulókkal
megismertetni ezt a módszert.
– Miért bízott benne, hogy a
Nostra Cementtõl kaphat támo-
gatást?
– A készülék mûködése közérdekû. Nem
az én vállalkozásom elõmenetelét vagy be-
vételét segíti elõ, hanem esélyt ad az élet-
ben maradásra bárkinek, aki éppen bajba
kerül. Közhelyként dobálózunk a szavak-
kal, miszerint legdrágább az egészség,
vagy hogy csak egészség legyen, más nem
számít, de a szavak súlyát a legtöbben csak
betegségükben veszik komolyan. Köszö-
nöm a Szponzori Bizottság tagjainak, hogy
támogatásukkal kifejezésre juttatták, az
emberi élet nem lehet pénz kérdése!

Konyári Tímea

Segítség az életmentéshez
„..AZ EMBERI ÉLET NEM LEHET PÉNZ KÉRDÉSE.”

ÖSSZEHANGOLT MUNKÁLATOK. A cementgyár építésének aktuális folyamatairól
Mellár László projekt mérnöktõl kaptunk tájékoztatást. Királyegyházán befejezõ szakaszá-
hoz ért a vízmûtelep felújítása. Jelenleg a kerítés javítása, a meglévõ épülethomlokzat át-
alakítása és tereprendezési munkálatok folynak a vízmûtelep körül. A cementgyár építési
területén sokrétû, összetett munkálatok zajlanak egymással párhuzamosan, precízen ösz-
szehangolva. Jelenleg folynak az elõkészítõ munkálatok a nagytömegû betonozásra: zsa-
luzás, alapanyag deponálás, vasszerelés. A kivitelezõ cég már hozzálátott az egyik leglát-
ványosabb építmény, a száz méter magasra építendõ hõcserélõ torony cölöpalapozásá-
hoz. A technológia berendezések deponálása céljából tárolóterület kialakítása folyik, mi-
közben befejezéséhez közeledik a cementsilók alaplemezének betonozása. KT

Gyermeknapi
meglepetések

A gyermeknap alkalmából az idén kedves-
kedni szeretnénk az óvodás és iskolás korú
gyermekeknek egyaránt. 
Rég óhajtott terveket fogunk megvalósítani,
amikor május 29-én az iskola minden ta-
nulója a Mecsextrém Parkban töltheti a na-
pot felhõtlen, gondtalan szórakozással. Ezt
a kedves meglepetést csak a legszélesebb
összefogással tudjuk valóra váltani. A Szü-
lõi Munkaközösség, a Diákönkormányzat,
a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Köz-
alapítvány és az iskola közös szervezésé-
nek, az anyagi  terhek elosztásának kö-
szönhetjük a megoldást. 
Az óvodásokat a Hangoló címû zenés, bá-
bos elõadással, palacsintasütéssel, fagylal-
tozással és a délutáni alvás helyett kedves
játékokkal köszöntik szüleik és az óvoda
dolgozói.
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Képek a majálisról 
Családias légkörben, jó hangulatú rendezvénnyel telt a május elseje Kisebb-nagyobb csoportok közösen sütöttek-fõztek, az óvoda tera-
szán vidám mesedélelõtt alakult ki a szülõk és az óvodai dolgozók elõadásában megelevenedett színdarabok segítségével. A bátrabbak
változatos sport és ügyességi vetélkedõkön mérhették össze erejüket és tudásukat. A Kis Halas Tibor irányításával zajlott futballmérkõzé-
sek során a hat induló csapat közül nagy örömünkre és büszkeségünkre a Majális Kupát Királyegyháza csapata nyerte el!  A képek ta-
núsága szerint minden jelenlévõ jól szórakozott.
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Az elsõ megmérettetés

Ezúttal arról számolhatok be, hogy a király-
egyházi csoport tagjai sellyei és mozsgói
társaikkal együtt egy rendkívül színvonalas
országos rendezvényen vettek részt. A
Feeling TSE idén ötödik alkalommal ren-
dezte meg a Csepel Kupa Országos Tánc-
fesztivált, melynek az a különlegessége,
hogy kizárólag olyan párosok jelentkezhet-
nek rá, akik nem rendelkeznek verseny-
könyvvel. A szervezõk célja, hogy megadják
mindenkinek a lehetõséget tudásának má-
sokkal való összemérésére, ezért még azt is
engedélyezik, hogy lány-lány párosok ver-
senyezzenek. 
Május 10-én kis csapatunk három autó-
busszal és néhány autóval indult Budapest-
re, az elsõ megmérettetésre. Én is elkísér-
tem a gyerekeket és szüleiket, így tanúja le-
hettem a nagy izgalomnak, a precízen

megszervezett és kifogástalanul lebonyolí-
tott versenyzésnek. A mieink természetesen
az elsõ körökben, a kezdõk között indultak,
két különbözõ korosztályban. Mindig a pár
idõsebb tagjának életkorát vették figyelem-
be a nevezésnél, így fordulhatott elõ, hogy
az elsõ osztályos Takács Vanda például a tíz
éven felüliek között versenyzett párjával a ti-
zenhárom éves Maczkó Manóval. Pöltzné
Metz Katalin legalább annyira izgult, mint
tanítványai, és elmondta, hogy azért szereti
ezt a rendezvényt, mert itt nem jellemzõ a
profik közötti mindenáron nyerni akarás,
sõt mindenki együtt, egymást segítve ropja
a táncot. Igazolhatom állításait, hiszen ha a
kezdõ táncosok bármelyike egy pillanatra is
úgymond „kiesett a zenébõl”, a körülöttük
szurkoló tanáraik – és a színpadon a prog-
ramot irányító, a TV-bõl is jól ismert Keleti

Andrea is – kórusban adták az utasításokat,
számoltak, tapsoltak, hogy minél inkább
segítsék a versenyzõket. A zsûri tagjai (neves
táncosok) idõnként bekapcsolódtak egy-
egy motívumba, és a gyerekek velük össze-
nevettek. 
Hatalmas sikollyal és tapssal ünnepelték
mindazokat, akik a selejtezõbõl a közép-
döntõbe jutottak, így Maczkó Manó Takács
Vandával, Viljevácz Alexandra Takács
Grétával és Orsós Tamás Ranics Alexandrá-
val! Nagyon nagy siker ez, különösen, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy hét hónap tanulás
után jutottak el erre a szintre, hiszen a kez-
dõk között bizony a találkoztunk sokéves
gyakorlattal rendelkezõkkel is. Itt megfigyel-
hették egymást a versenyzõk, megismer-
kedhettek más csoportokkal, iskolákkal. Ta-
pasztalatokkal gazdagodhattak, hová jut-
hatnak további sok-sok munka segítségé-
vel. Számomra nagyon kellemes meglepe-
tés volt, hogy a fiúkat is milyen csodálattal
töltötte el az a rengeteg meseszép ruhaköl-
temény. De szembetûnõ volt az is, hogy ez
a rendezvény nem arról szól, ki tudja drá-
gább öltözékbe préselni csemetéjét, hanem
arról, hogy minél többen mutassák meg
magukat, és örüljünk egymás sikereinek! 

KT

Október óta mûködik az ÁMK-ban a Sellye Passion of
Dance Mûvészeti Iskola kihelyezett tagozata. A táncokta-
tást Pöltzné Metz Katalin irányítja nagyon lelkesen, len-
dületesen. Láthattuk már a kis táncosokat fellépni a szü-
lõk bálján, a farsangi rendezvényeken és nemrégiben
hírt adtunk róla, hogy Sellyén a gálamûsorban is sikere-
sen szerepeltek, legközelebb pedig a falunapi rendezvé-
nyen találkozhatunk velük.

HÁROM PÁR JUTOTT BE A KÖZÉPDÖNTÕBE

Viljevácz Alexandra és Takács Gréta Ranics Alexandra és Orsós Tamás Maczkó Manó és Takács Vanda
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Félreértések, hazugságok, titkok, düh,
sznobság, szerelem, öröm, csalódottság...
A mindennapjaink. Ha úgy alakul könnyek
között, máskor széles mosoly mellett éljük
meg ezeket. Azonban, ha mindezt a közön-
ség soraiban tesszük, sokkal könnyebb dol-
gunk van. Egy játékot nézve, melyben a te-
hetséges színészek elénk tárnak szituáció-
kat, amiknek részeseivé válunk, és akár
érezhetjük a katarzist. Ez az, amiért igazán
érdemes színházba menni, és megnézni a
kiválasztott darabot. A katarzis, hogy elbúj-
junk a világ elõl, és szórakozzunk. Mi is így
tettünk, azaz a királyegyházi lakosok azon
része, akik a Királyegyháza Felvirágoztatá-
sáért Közalapítvány által megszervezett
színházlátogatáson részt vettek. 
Az elsõ alkalom április 26-ára esett, ami-
kor is a Hippolyt, a lakáj címû zenés vígjá-
tékot néztük meg három felvonásban,
Balikó Tamás rendezésében. A megbeszélt
idõpontban összeszedett minket a busz, és
fél hét elõtt már a színháztéren voltunk.
Egy kis séta, majd elfoglaltuk a helyünket
a nézõtéren. Az elõadás és a színészek
fantasztikusak voltak. A poénok, a vicces

helyzetek és a nevetés szinte állandó volt.
Nagyon tetszett a darab, ami abból is lát-
szik, hogy számomra hamar vége lett, an-
nak ellenére, hogy körülbelül három órát
ölelt fel. Azt hiszem, mindenki nevében
mondhatom, hogy felettébb jól éreztük
magunkat. 
Épp úgy, ahogy a második alkalommal is,
ami május 17-én volt esedékes. Ezúttal egy
nagyoperettet néztünk meg, szintén három
felvonásban, melynek címe: Luxemburg
grófja (szintén Balikó Tamás rendezésé-
ben). Ez alkalommal is hatvannál többen
jöttek velünk. Mivel az utazás önköltséges
volt, választhattunk, hogy az autóbuszon
kérünk helyet, vagy egyénileg, személyau-
tóval utazunk. Így vagy úgy, mindenki sike-
resen megérkezett. Az elõadás kezdetéig
volt még egy kis idõnk, így a közeli fagylal-
tosnak adtunk egy kis munkát és bevételt.
Majd kezdõdött is. Ismét fantasztikus alakí-
tás, gyönyörû énekek, koreográfiák és jel-
mezek. Sokak kedvence talán a három ci-
linderes részeges szereplõ lett, akik a nézõk
között is meg-megjelentek, így nemcsak a
színpadot használták játéktérként. Említésre

méltó a puskalövés a darab végén, ami
szerintem mindenkit váratlanul ért, és leg-
alábbis belõlem heves szívdobogást váltott
ki. Természetesen a vége is úgy alakult a
történetnek, ahogy mindenki várta. A füg-
göny pedig legördült. 
Mi elégedetten, mosolyogva és pirosló te-
nyérrel léptünk ki a színház ajtaján a való
világba, ahol ismét körbevesznek minket a
félreértések, hazugságok, titkok, düh,
sznobság, szerelem, öröm, és a csalódott-
ság. Színház lenne az egész világ? 

Ádám Viktória 

Május 25-én, Úrnapján volt templomunk-
ban az elsõáldozás. Ez egy közösség életé-
ben régtõl nagyon fontos esemény, s mint
minden egyházi, és egyben családi ünnep-
nek, ennek is megvan, megvolt a maga ha-
gyományrendszere: az ünnepi ruházat a
gyermekeken (pl. a lányok „kismenyasszo-
nyi” ruhája), a közös uzsonna a plébánián
(kakaó, kuglóf stb.), a fényképezés, vendé-
gek, ünnepi ebéd, a gyerekünk eljutott idáig,
részese lett egy hagyománynak, amiben illik
részesülni, szép szertartás... Ha szeretnénk,
hogy gyermekünk zenélni tudjon zenei külön-
órára járatjuk, a sporthoz edzésre íratjuk, az-
tán az erkölcsi világának kibontakoztatásá-
hoz járjon csak hittanra meg misére, s mint
ahogyan a zenei fejlõdésben, a sportban
stb., így a vallásban is van „elõmenetel”,
most elsõáldozó lett, majd bérmálkozik…

Bárcsak megértenénk, mi rendszeres tem-
plombajárók is, hogy mindez a hit ünnepe!
A gyermek hitéé, a szülei/családja hitéé, a
plébániaközösség hitéé. A hívõ ember ün-
nepe, aki azért vallásos, mert hisz (s nem
csak hagyományból), s mivel hisz, ezért
akarja a szertartásokat, a szent igéket, a ta-
nítást, a csendet. Sok ember mondja ma-
gáról, hogy hívõ, de ennek „ruháját” nem
tartja fontosnak – hívõ, de nem vallásos
(„hiszek, de nem járok templomba”). Aztán
mások meg részt vesznek a templomi szer-
tartásokon, de hitben mindez talán túl so-
kat nem jelent a mindennapok világában. 
Csak egy életünk van – s legyen ebben az
egyetlen életben minden egy: hinni és val-
lásosnak lenni a munkahelyen, a hobbi,
szórakozás közepette, a családban, amikor
baj van, és amikor jó sorunk van. Ady End-

re sokat írt arról, hogy az ember a „min-
dent akarja”. Hetven, nyolcvan vagy ki-
lencven évet élünk... mégis oly rövid az
élet, oly kevés az idõ. Elsõáldozóink elõször
„táplálkoznak a Mindennel”, mert Istennél
van a minden, õ az ember Mindene. Lesz
második, harmadik, nyolcadik, ezredik ál-
dozása, gyónása, imája is? Megtanult hit-
tani/erkölcsi ismereteket, vagy majd hívõ
családot épít, mert hisz, és leendõ férjé-
vel/feleségével, meg a gyermekeikkel élni
akarja a hitet, s a hit szerint élni egyetlen
rövid életét? A gyermekekrõl azt mondta
Jézus: „Engedjétek õket hozzám!” (Lk 18,
16). A felnõttnek pedig sokszor mondja a
Biblia lapjain: „Jöjj, és kövess engem!” (pl.
Lk 18, 22). Mert mit is jelent élni? Jézussal
lenni, mindig, tudatosan...

Kajtár Edvárd

Színház az egész világ?

Elsõáldozási ünnepünk margójára

A színházlátogatás jó alkalom a
találkozásra, beszélgetésre
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Hirdetéseiket húsz szóig ingyen megjelentetjük.
Leadás: személyesen az ÁMK-ban Konyári Tímeánál,

illetve a 06-30-9522987-es telefonszámon.
Várjuk észrevételeiket és hozzászólásaikat is.

Az ÁMK háza tájáról

Iskolánk tanulói az idén is sikere-
sen szerepeltek Szentlõrincen a
Kistérségi Kisdiák Fesztiválon.

Versmondás: Kiss Veronika (8. osztály)
aranyérem – felkészítõ: Konyári Tímea; Ma-
gyar Georgina (7. osztály) ezüstérem – fel-
készítõ: Konyári Tímea; Takács Gréta (5.
osztály) ezüstérem – felkészítõ: Dlugosz Haj-
nalka (szülõ); Ranics Alexandra és Lucza Vi-
rág (3. osztály) ezüstérem – felkészítõ: Kis
Halas Tiborné; László Ákos (2. osztály) ezüst-
érem – felkészítõ: Gyimesiné Fekete Tünde.
Ének: Orsós Balázs (3. osztály) ezüstérem –
felkészítõ: Kis  Halas Tiborné.
Roma tánc: Csonka Edina (4. osztály) és
Csonka Ferenc (1. osztály) bronzérem – fel-
készítõ: Csonka Ferenc (szülõ).

— —
Április 22-én a Föld napja alkal-
mából, május 16-án pedig a Ma-
darak és fák napja alkalmából ren-
deztünk projektnapot az általános iskolá-
ban. Mindkét rendezvény célja a környezet-
tudatos magatartás kialakítása, a játékos
oktatás, a természet szeretetére és megóvá-
sára való nevelés volt. Mindezt különbözõ

eszközökkel, szórakoztató feladatokkal, ko-
operatív technikák alkalmazásával, ének-
kel, tánccal, dramatizálással igyekeztünk
közelebb hozni a tanulókhoz.
A projektnapok felelõs szervezõi, irányítói
voltak: Gyimesiné Fekete Tünde, Juhászné
Kernya Andrea és Szerdalácz Gabriella.

— —
Az általános iskolában az utolsó
tanítási nap június 13-án lesz. A tan-
évzáró és a ballagási ünnepély június 14-
én 11 órakor veszi kezdetét. Az utolsó taní-
tási napokban minden osztály tanulmányi
kiránduláson vesz részt az osztályfõnökök
szervezésében és irányításával.

— —
A nagycsoportos óvodások balla-
gási ünnepsége május 30-án 15
órakor lesz. Új hagyományt kívánunk te-
remteni azzal, hogy a ballagó óvodások
ezen a napon elültetnek egy facsemetét,
mellé rejtve egy üzenetet saját maguk részé-
re a jövõbe.

A Gyermekétkeztetési Alapítvány paprikás-
krumpli-fõzõ versenyére tizenhat királyegy-
házi és hét gyöngyfai gyereket kísértünk el
május 4-én Budapestre.  A Városligeti Mû-
jégpályán fölállított sörpadok között több
mint ötven település apraja-nagyja rakta a
tüzet, vágta a hagymát, és törölgette a sze-
mét a csípõs füst miatt. A mi kis csapatunk
Bedõ Istvánné, Márta néni, a gyöngyfaik
pedig Lasanc József irányítása alatt fõzték
az egyébként ebédre szánt versenydarabot.
Bár a zsûrizés számunkra kissé elnagyolt-
nak tûnt, ez nem szegte kedvünket, hiszen
ahogyan azt az egyetlen arra tévedõ zsûri-
tag is megjegyezte, a mi fõztünk "kimon-
dottan jól sikerült", így aztán mi kimondot-
tan jól belaktunk belõle. 
A gyerekeket persze kicsit nehéz volt kordá-
ban tartani, mert a szomszédos téren felál-

lított színpadon és a körülette lévõ vásári
forgatagban rengeteg látnivaló akadt. Egy-
szer-egyszer csak arra lettünk figyelmesek,
hogy a mi csemetéink állnak a színpadon,
és különbözõ produkciókban versenyeznek
más-más helységbõl érkezett társaikkal. A
kötelezõ versenyszám fõzése és elfogyasz-
tása után sétáltunk egy nagyot a Városli-
getben, miközben a hetedikesek boldogan
fedezték fel a tavalyi osztálykirándulás hely-
színeit, mint például a Vajdahunyad Várát,
vagy Anonymus szobrát. Rövid idõre bir-
tokba vehettek még egy minden szempont-
ból EU-szabványos játszóteret is, majd ha-
zafelé vettük utunkat. Az izgalmakat itt kicsit
felfokozta, hogy a vonatunkat csak épp-
hogy elértük, mert a reggeli igen tetszetõs
és kellemes emeletes busz helyett, most egy
hagyományos, késõn érkezõ jármûvel szál-

lítottak minket a Keleti pályaudvarra. Az IC-
n viszont a Közalapítvány által megvásárolt
helyjegyeknek köszönhetõen oda-vissza
kényelmesen utazhattunk, ezúton is köszö-
net érte. Az utazás további költségeit a
Gyermekétkeztetési Alapítvány fedezte a
Magyar Államvasutakkal karöltve. 
Kellemesen elfáradva és élményekkel gaz-
dagon érkeztünk haza a kirándulásból.

Sütés-fõzés a Városligetben

Kiss Veronika versmondását maxi-
mális pontszámmal és sok dicsérettel

jutalmazta a kistérségi zsûri

Közös elõkészületek a fõzéshez


