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Elsõ nõi díszpolgárunk
Királyegyháza Község Önkormányzata a
község szolgálatában kiemelkedõ érdeme-
ket szerzett személyeket méltó elismerésben
kívánja részesíteni, ennek érdekében a
15/2007-es számú 2007. december 7-én
meghozott rendeletében Királyegyháza
Község Díszpolgára címet alapította.
Az eljárás rendje szerint a Királyegyháza
Község Díszpolgára cím adományozható
annak a magyar vagy külföldi állampol-
gárnak, aki valamely kiemelkedõ mun-
kájával, vagy életmûvével a községen
belül olyan általános elismerést szerzett,
amely hozzájárult a község jó hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt egyébként
köztiszteletben áll.
A község díszpolgára
– tanácskozási joggal részt vehet a kép-

viselõtestület ülésein
– az önkormányzat által rendezett hivata-

los ünnepségekre meghívót kap
– a képviselõtestület eseti határozata sze-

rint a községet képviselõ delegáció tag-
jaként meghívható

– tájékoztatást kérhet a polgármestertõl,
körjegyzõtõl községfejlesztési, község-
politikai kérdésekkel kapcsolatban

– elhalálozásakor – családja kívánságá-
ra – ingyenes díszsírhely illeti meg.

A díszpolgárt megilletõ jogok biztosításá-
ért a polgármester felelõs.

Királyegyháza Község Képvise-
lõtestülete a 32/2009. számú má-
jus 28-án kelt határozata alap-

ján Királyegyháza Község Dísz-
polgára címet adományozza Dr.
Királyné Szabó Rozália Körjegy-
zõ Asszonynak.
Királyegyháza községért való ki-
emelkedõ tevékenységéért, köz-
tiszteletet kiérdemlõ életvitelé-
ért, a község jó hírnevének öreg-
bítéséért, példamutató emberi
magatartásáért.
A település közösségi életében
való aktív részvételéért, azért a
példamutató küzdelemért, aho-
gyan felvette a harcot a leküzd-
hetetlennek hitt betegségével,
melynek során a természet gyó-
gyító erejérõl szerzett ismereteit
a mai napig megosztja mindany-
nyiunkkal.

Dr. Királyné Szabó Rozália körjegyzõ asz-
szony, Gyõrött 1950. december 3-án
született. Gyermekkorát vidéken töltötte,
ott nevelõdött bele a kétkezi munkából
élõ emberek iránti tisztelet. Pannonhal-
mán végezte el az általános iskolát, majd
az ottani gimnáziumban 1969-ben érett-
ségizett. 1969. augusztus 1-jén munká-
ba állt a Gyõri 1-es fõpostán, majd
1970 õszén a Pannonhalma Nagyközsé-
gi Közös Tanácshoz került. 1974 õszén
beiskolázták a Szombathelyi Tanácsaka-
démiára, majd tanulmányai befejezése
után munkahelyén; Pannonhalmán igaz-
gatási,- szervezési fõelõadó beosztásba
került.



2

ELSÕ NÕI DÍSZPOLGÁRUNK (folytatás a címlapról)

1977 októberében - volt tanárával - Dr. Ki-
rály Lajos akkori pécsi járási igazgatási osz-
tályvezetõvel kötött házasságot, és Szentlõ-
rincen telepedtek le. A házasságkötésükkel
nem csupán egy odaadó szeretõ férjet, ha-
nem egy lelkes és nagy felkészültségû szak-
ember - segítõtársat, tanácsadót is kapott,
hiszen férje az államigazgatási jog oktató-
jaként kiemelkedõ munkája elismeréseként
magas állami kitüntetésben és fõiskolai do-
censsé történõ kinevezésben is részesült. 
Ebben az évben lett Dr. Királyné Szabó Ro-
zália a Királyegyháza Községi Közös Ta-
nács VB titkára. 1982 januárjában Buda-
pesten az Államigazgatási Fõiskolán igaz-
gatás-szervezõ diplomát szerezett.
A rendszerváltás idején Gyöngyfa és
Sumony községek leválásakor, 1990 végén
Sumony székhellyel kialakított önálló kör-
jegyzõség vezetõjévé nevezték ki. A semmi-
bõl hozott létre hivatalt, sokszor családja
kényszerû háttérbe szorítása mellett, pedig
kisebbik lánya ekkor 6, nagyobbik lánya
pedig 17 éves volt 
2000. január 1-jétõl újra Királyegyházán,
a kibõvült körjegyzõségen látja el a hivatal-
vezetõi tisztséget, ahol szintén tõle várták a
meglazult pénzügyi fegyelem és gazdálko-
dás megszilárdítását és a rend minél elõb-
bi helyreállítását. 
Közel 40 éves, közvetlen nagyközségi-,
községi államigazgatási gyakorlata során
folyamatosan tanult, frissítette tudását,
hogy a kihívásoknak az újabb és újabb el-
várásoknak megfeleljen. Többek között
1998-ban közigazgatási szakvizsgát tett, és
az elsõk között szerzett ECDL (Európai szá-
mítógép kezelõi) jogosítványt 2001-ben.
Az 1994-ben, 1998-ban, 2002-ben és at-
tól kezdve minden évben egészen 2008-ig
az elõírt szigorú szempontok alapján elké-
szített minõsítése „kiválóan alkalmas” lett. 
2003-ban újabb szakirányú továbbképzés-
re jelentkezett, aminek elvégzését azonban
megakadályozta a váratlanul felfedezett
mellrák megbetegedése. A folyamatos or-
vosi kezelések gyógyító hatásával párhuza-
mosan fellépõ szinte valamennyi negatív
mellékhatás jelentkezése mind a fizikai ál-
lapotát, mind a lelki erejét erõteljesen
igénybe vette. Mindemellett folyamatosan

biztosította a hivatal zavartalan mûködését
és a munkakörével együtt járó egyéb fel-
adatok színvonalas ellátását. Elmondása
szerint családja pozitív, megértõ hozzáállá-
sa, és fokozott szeretõ gondoskodása adott
erõt a gyógyulásához.
2004 õszén megszervezte a „Gyógynö-
vényismerõ és termelõ” OKJ-s bizonyítvány
megszerzésének lehetõségét. Így 12 társá-
val együtt 2005-ben a helyben megszerve-
zett oktatás után vizsgát tettek. Társait lelke-
sedésével segítette. Saját bevallása szerint
erre mindenekelõtt a betegsége ösztönözte
és az adott neki ehhez kellõ erõt.
A természet gyógyító erejérõl elsajátított is-
mereteit kamatoztatva sok-sok jó tanáccsal
szolgál a mai napig is az érdeklõdõ lakos-
ság számára. A hozzá fordulóknak szívesen
segít a gyógynövények hatóanyagait
egészségük megõrzésére hasznosítani.
2004-ben a Köztisztviselõk Napja alkal-
mából a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének Elnöke Dr. Kékes Ferenc Ki-
tûntetõ díjat adományozott Dr. Királyné
Szabó Rozália körjegyzõnek „kiemelkedõ
szakmai ismerettel végzett vezetõi munkája
és példaértékû emberi magatartása elis-
meréseként”.
2005-ben a PTE Közgazdaságtudományi
Karán szervezett EURÓPA Közbeszerzési
rendszere tréning anyagából sikeres vizsgát
tett, a megszerzett tudásának segítségével
folytatta le a közbeszerzési eljárást a Nostra
Cementgyár létesítéséhez szükséges termõ-
földek felvásárlásakor. 
Kidolgozta a „Királyegyháza Felvirágozta-
tásáért” Közalapítvány alapító okiratát és
mûködési szabályzatát. A helyi polgárõrség

alapító dokumentumait is a körjegyzõ asz-
szony készítette el.
Lassan két és fél éve alapítója és legidõ-
sebb tagja a királyegyházai néptánccso-
portnak. Ezt is egészsége megõrzése érde-
kében vállalta fel. Kitartó erõvel buzdítja a
helybelieket, hogy a kellemesen eltöltött
idõ és a mozgás érdekében minél többen
tartozzanak a csapathoz. Õ tovább folytat-
ta még akkor is, amikor térdfájdalmai mi-
att, majdnem feladta. Jelszava: „addig
mozogj, ameddig élsz, mert addig élsz,
ameddig mozogsz”.
Felnõtt leányai már kirepültek a családi fé-
szekbõl, férje nyugdíjba vonult.
A körjegyzõ asszony egyik legnagyobb
eredményének azt tartja, hogy az évek so-
rán remek csapatot kovácsolt a hivatal dol-
gozóiból, munkatársai kiváló szakemberek
lettek, mindenki önállóan, szorgalmasan
végzi a dolgát. 
Összegezésként elmondható, hogy a kör-
jegyzõ asszony az eltelt 40 év alatt sokszor
bizony erején felül tett le az asztalra, amiért
köszönet és elismerés jár.
Nemrégiben a nyugdíjba vonulása miatt -
saját kérésére - a három képviselõ-testület
az együttes ülésén a közszolgálati munka-
viszonyát ez év december 31-i hatállyal fel-
mentéssel megszüntette, és ma már a tör-
vény szerint õt megilletõ felmentési idejé-
nek az elsõ, a még munkavégzéssel együtt
járó idõszakát tölti augusztus 31-ig.
Az önkormányzatok, a képviselõ-testületek,
a polgármesterek, az apparátus tagjai
mindannyian továbbra is számítanak tá-
mogató segítségére a települések további
és töretlen fejlõdésének érdekében.
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Sikeresen zárult a tavaly megkezdett kistér-
ségi falubusz program. Két héttel az írás
megjelenése elõtt valamennyi gépkocsira
felkerült a kötelezõen elõírt dekoráció,
amelyet az FVM központi forrásából finan-
szíroztak, így az nem került az önkormány-
zatoknak egyetlen fillérjébe sem.  A matri-
cázás befejezésével ténylegesen is pontot
tehetünk ennek a mindenképpen települési
közérzetet javító fejlesztésnek a végére.
Csak emlékeztetõül említem meg a nyertes
települések nevét, ahol már javában dol-
goznak a falugondnoki teendõket ellátó fa-
lubuszok: Boda, Bükkösd, Gyöngyfa, He-
lesfa, Hetvehely, Királyegyháza, Sumony.
Gratulálunk az önkormányzatoknak, és jó
munkát kívánunk az új buszokat 
„kezelõ” falugondnokoknak.
Szinte még be sem fejezõdött az egyik
program, máris itt a másik, egy lényegesen
nagyobb falat. Kistérségünkben tizenhat te-
lepülés adta be igényét az Integrált Közös-
ségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) cím elnyeré-
sére. Örömmel említjük a sikert, valameny-
nyi beadott pályázat kedvezõ elbírálást ka-
pott az elsõ fordulóban, mindenki címbirto-
kos lett, és ezzel megnyílott a lehetõség a
második fordulóban való részvételre, ami
egyben már a beruházást, kivitelezést és a
majdani mûködtetést jelenti. A helyi telepü-
lési szinteken mûködõ közösségi házak
100 százalékos támogatást kapnak, a pá-
lyázóknak csak az ÁFA költségeket kell áll-

niuk, ami azért valljuk be, nem kis falat
egyetlen település számára sem, ebben a
gazdasági helyzetben. A fejlesztés során le-
hetõség van meglévõ épületek korszerûsí-
tésére, felújítására, valamint meglévõ épü-
letek bõvítésére. Hogy hol mit alkalmaz-
nak, ez a helyi viszonyoktól függ, a rendel-
kezésre álló elhagyott, nem gondozott épü-
letek helyreállításával.
A fejlesztések során eszközök beszerzésére
is van lehetõség, így a legmodernebb szá-
mítógépeket, nyomtatókat, másolókat, stb.
vásárolhatják meg a pályázók, amelyeket a
helyi közösség használhat a hét szinte min-
den napján. A ház alkalmas lesz a fiatalok,
az idõsebbek és a szépkorúak hasznos idõ-
töltésére is. A kitûzött cél a helyi közösség
megerõsítése, a tudásszint emelése, közös
programok szervezése és megannyi olyan
tevékenység, amelyek a helyi lakosság élet-
minõségét javítják.
A beruházásra, fejlesztésre a támogatási
kérelmeket ez év augusztus 31-ig kell eljut-
tatni az illetékes MVH kirendeltségekre,
ahol a bírálat történik. Az idõ tehát szûkös,
a tervezést szinte azonnal meg kell kezdeni.
Ehhez segítséget nyújt a helyi HVI iroda is,
kérdéseikkel bátran forduljanak az iroda
vezetõjéhez Müller Istvánhoz.
Elérhetõség: 20-326-48-96, e-mail: szent-
lorinci@vkszi.hu, személyesen HVI iroda:
Szentlõrinc, Pécsi u. 21.

Müller István

KISTÉRSÉGI HÍREK

Állítólag az utca mindenkié, így hát az ut-
cán történõ eseményekért is valamennyire
mindenki felelõs, fõleg azok, akik egy
adott esemény pillanatában ott vannak,
vagy a házuk elõtt történik, noha õk bent
vannak. Megkezdõdött a gyermekeink
számára a nyári szünet, s ez sokuk számá-
ra, sajnos, egyet jelent az „utcán léttel”. Az
utca igazi veszélye talán nem is a nagy for-
galom (noha így aratási szezonban ez isi
elég ijesztõ lehet), hanem a gyermek szá-
mára a szabadságnak az az illúziója,
amely sokszor céltalan, értelmetlen csavar-
gásba, mások bosszantásába, csapatokba
verõdésbe, egymásközti, sokszor véres ri-
valizálásba, erkölcsileg kifogásolható kí-
sérletekbe torkollik. „Vajon rájuk kell-e
szólnom, hiszen nem az én gyereke-
im/unokáim?” Ez nem kérdés. No de
elég-e, ha csak rájuk szólok, ha azon bos-
szankodom „félhangosan”, hogy bezzeg
régen ezt nem lehetett megtenni...? Az ut-
ca a kaland, a szórakozás mellett a leg-
több pótlék számára pótlék is: tartozni va-
lakikhez a nyáron is, társakat, megértést,
elfogadást találni. Furcsa, de az utca a
szeretet-éhség tere. Szidás és boszszanko-
dás helyett itt is hasznos lehet Szalézi Szent
Ferenc mondása: „Egy csepp mézzel több
legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.”
Szeressük õket, a vakáció alatt jobban rá-
szorulnak erre, mint bármikor máskor.

Kajtár Edvárd

A SUMONYI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE 

Idõközi önkormányzati választás volt Sumonyban 2009. június 7-én. 
A polgármesteri címért hatan indultak, közülük a legtöbb szavazattal (93) 
Orsós József független jelölt nyerte meg a Sumony Polgármestere címet. 
Sumony Önkormányzatának Képviselõtestületébe a 12 jelöltbõl ötöt kellett választaniuk a
helyieknek. A választások eredményeként a képviselõtestület tagjai lettek: 
Torma Lászlóné (független; 110 szavazat), 
Egédi Ferenc József (független; 99 szavazat), 
Bagó Norbert (független, 77 szavazat), 
Lucza Gáborné (független, 77 szavazat), 
Sárközi Lászlóné (független, 73 szavazat).

Dr. Királyné Szabó Rozália
HVI Vezetõ

FIGYELEM: SZEGEDRE KÉSZÜLÜNK

Felhívom mindazok figyelmét, akik elõze-
tesen jelentkeztek a szegedi kirándulásra,
hogy az egyéni hozzájárulásokat a fejen-
kénti 2000 forintot szíveskedjenek július
20-ig eljuttatni a közalapítvány kuratóriu-
mának egyik tagjához (Fata Gáborné,
Kovács Lászlóné, Konyári Tímea). Az ösz-
szeg átadásakor részletes tájékoztatást
nyújtunk a kirándulás tervezett programjá-
ról, melynek idõpontja 2009. augusztus
22. (szombat).

Konyári Tímea

Vigyázzunk
rájuk!

Befejezõdött a falubusz
program - indul az IKSZT !
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Falunap 2009, Királyegyháza

A Nostra Cement Kft. vezetõi meghívásunkra magukkal hozták
a kínai vendégeiket is, akik õszinte kíváncsisággal vetették bele
magukat a magyaros hangulatú rendezvénybe. A kínai mérnök
urak szívesen és bizalommal kóstoltak meg mindenféle ételt,
italt, amivel a vendégszeretõ helyiek õket fogadták.

A szakácskönyvek gyûjtése Grímné Hunyadvári Éva ötlete alap-
ján valósult meg. A gyûjteményt kiegészítették a hagyományo-
kat felelevenítve a jellegzetes falvédõk, terítékek, és mindenki
ámulatára egy igazi nagy sonka, melyet Csirke Jánosné bocsá-
tott a rendelkezésünkre. 

Minden látogatót elbûvölt a varázslatos
origami kiállítás, melyen gyerekek és fel-
nõttek munkáiból láthattuk a legszebbe-
ket, volt közöttük olyan, amely több ezer
darab papírból lett összeállítva. A kiállítást
Kovács Lászlóné rendezte. 

Az idén is nagy keletje volt a friss és in-
gyen lángosnak, melynek tésztáját Bedõ
Istvánné  képviselõ asszony gyúrta le, a
sütésben pedig a Farkas család hölgy
tagjai mûködtek közre. A lángos kifejezet-
ten jól illett a Keszler József által készített
babgulyás ebédhez is. 

A Szent Vendel-kápolna Grímné Hunyad-
vári Éva kezdeményezésére széles össze-
fogásnak köszönhetõen már új köntösben
pompázott a falunapra. A kápolna törté-
netérõl a következõ számunkban részlete-
sen beszámolunk.
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A Nostra Cement Kft. és Királyegyháza Önkormányzata támogatásával a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány szervezésében
sok-sok ember összefogásával a kissé kellemetlen idõjárás ellenére 2009-ben is sikerült igazi élménnyé varázsolni a falunapot. 
A rendezvény szervezõjeként ezúttal is köszönöm a támogatóknak, a közremûködõknek, a helyi civil szervezetek tagjainak és mindenki-
nek, aki bármilyen módon együttmûködött, a hozzáállást, a tenni akarást, azt, hogy egyre többen találnak örömet a közös tevékenység-
ben és a közös szórakozásban! A szavak helyett beszéljenek a továbbiakban a képek!

Énekeljünk együtt címmel kerestünk énekelni szeretõ helyi lako-
sokat egy-két hónappal ezelõtt. A rövid felkészülési idõ ellené-
re Árki Adrienn tanárnõ segítségével csodálatosan szépen
hangzó produkciót hallhattunk a Királyegyházi Énekkar elõadá-
sában. Szívbõl gratulálunk a bátor szereplõknek, és kívánjuk,
hogy maradjanak együtt!

A rossz idõ ellenére hatalmas tömeg várta a Dolly Rollt, és az
együttes nem okozott csalódást, pillanatok alatt forrósították fel
a hangulatot jól ismert slágereikkel. Az egészen pici gyerekek-
tõl kezdve az idõs emberekig, mindenki együtt énekelte az Áb-
rándos szép napoktól kezdve az Isztambulon át az Elpattant egy
húr címû számokat.

A Kaposvári Roxínház mûvészei musica-
lekbõl válogatott részletekkel bûvölték el a
közönséget. A nagyon színvonalas elõ-
adás után többen kérték, jövõre is hívjuk
meg az együttest.

A falunapi fõzõverseny elsõ díját a Gön-
dör csapat kapta különösen ízletesen el-
készített marhapörköltjéért. A díjat Gön-
dör László vette át a zsûri elnökétõl, Bedõ
Istvánné képviselõ asszonytól.

A délutánra feltámadt szél nem akadá-
lyozta meg az íjászat kedvelõit kedvenc
hobbijuk mûvelésében. A Túronyi Helyõr-
ség tagjai türelmesen oktatták az érdeklõ-
dõknek az íjak használatát. Szerencsére
az esõ ekkor épp elkerült bennünket, így
ez a szabadtéri program is megvalósulha-
tott a délelõtti fogathajtás után. 
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Elérkezett a nyár elsõ hónapja, az osztály-
kirándulások, tanévzáró, ballagás és a va-
káció kezdetének ideje. A kirándulások na-
gyon jó alkalmak arra, hogy közösséggé
formálják az osztályt, a gyerekek jobban
megismerjék egymást. Ilyenkor kiderül az
is, ki mennyire házias, mennyire segítõkész,
esetleg különc, sértõdõs. Szerencsére in-
kább az elõbbi tulajdonságok kerültek elõ-
térbe, jó néhány tanuló kellemes meglepe-
tést okozott társainak, osztályfõnökének. 
Az elsõsök Pécsett az Ökokuckóban a pa-
pírgyártás titkával ismerkedtek, az
Akvárium-Terráriumban pedig különbözõ
hüllõkkel, halakkal, denevérekkel. Egy má-
sik napon pedig az óvodában pizsamabu-
lit tartottak. A második-harmadik-negyedik
osztály Budapestre utazott az Állatkertbe.
Ezen kívül a másodikosok strandoltak, a
harmadikosok Szentlõrincen, a negyedike-
sek pedig a pécsi Kölyökparkban töltöttek
el egy vidám napot. Az ötödik és a nyolca-
dik osztály háromnapos budapesti kirándu-
láson vett részt. Ellátogattak a Petõfi Irodal-
mi Múzeumba, a Közlekedési, a Mezõgaz-
dasági és a Természettudományi Múzeum-
ba, a Terror Háza Múzeumba, valamint a

Tropicariumba. Hatalmas sétákat tettek fõ-
városunkban, melynek során megismer-
kedtek a legnevezetesebb épületekkel,
építményekkel. A hatodikosok a Bada-
csonyban túráztak, a hetedikesek pedig
három napot töltöttek Fonyód-ligeten.
Sajnálatos módon nem minden tanulót en-
gedtek el a szüleik a kirándulásra. A prog-
ramokat pedig úgy állítjuk össze, hogy a

gyerekeknek jó legyen, személyiségük gaz-
dagodjon. Remek lehetõség nyílik ilyenkor
az önállóság megtapasztalására, az alkal-
mazkodóképesség kibontakoztatására. Ar-
ra biztatom a kedves Szülõket, hogy bízza-
nak a pedagógusokban és bízzanak saját
gyermekükben! Remélem, jövõre mindenki
teljes osztálylétszámmal kirándulhat majd!

Juhászné Kernya Andrea

Élményekben gazdag június

Pedagógusokat köszöntöttek
Május 29-én a pedagógus nap alkalmából
a Szentlõrinci Oktatási Nevelési Központ
integrált intézménye az összes tagintézmény
bevonásával közös ünnepséget rendezett.
A pedagógusokat a Kisdiák Fesztivál legsi-
keresebb produkcióival köszöntötték a gye-
rekek, a királyegyházi tagintézmény képvi-
seletében Ranics Alexandra és Orsós Ta-
más szerepelt nagy sikerrel. A helyi Szülõi
Munkaközösség még ezután június 3-án
egy bensõséges, nagyon kedves kis mûsor-
ral is kedveskedett intézményünk dolgozói-
nak, amit ezúttal is szívbõl köszönök min-
den kollégám nevében.  

Palkó Ottó
Igazgató

Az elsõsök az Ökokuckó és a Terrárium meglátogatása
között a Zsolnay-kútnál fogyasztották el a tízórait

Lucza Virág a negyedik osztály nevében köszöntötte
tanító nénijét és az intézmény többi dolgozóját
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„Ballag már a vén diák...”
szállt az ének június 13-án
délelõtt az általános iskola
udvarán. Szép, verõfényes
nyári nap volt, Konyári Tí-
mea tanárnõ, ballagó nyol-
cadikosai és a gyerekek
hozzátartozói számára kü-
lönösen emlékezetes.
Egy idõszak lezárult, a gondtalan gyermek-
kornak vége. Mindegyik végzõs tanulónkat
felvették középiskolába, reméljük megáll-
ják majd a helyüket. A nyolcadikosok nevé-
ben Skerlecz Inez búcsúzott. A hetedikesek
közül Szõlõsi István verssel, Pap Pálma ked-
ves, megemlékezõ szavakkal és jókíván-
ságokkal köszönt el tõlük. 
"Kevés olyan jeles nap van egy iskola életé-
ben, amelyet azonos lelkesedéssel várnak
tanárok és diákok. A legtöbb esetben úgy
szokott lenni, hogy ami az egyiknek pihenést
hoz, az a másiknak munkát. A tanítás nél-
küli munkanapot például a diákok szeretik,
a tanárok viszont szívesen lemondanának
róla, fõleg ha reggeltõl estig tartó értekezlet
a program; a témazáró dolgozatot viszont a
tanárok várják nagy odaadással, de tartok
tõle, errõl meg a diákok mondanának le
szívesen.  A tanévzáró minden kétséget kizá-
róan közös ünnep mindannyiunknak. Per-
sze, mint minden nagy eseményt az életben,
ezt is ki kell érdemelni." - Ezekkel a szavak-
kal kezdte tanévzáró beszédét Palkó Ottó
igazgató. Az  ünnepélyen részt vett Heller
Alajosné a SZONEK fõigazgatónõje, Grim
Ferenc Királyegyháza polgármestere és Fata
Gáborné, a Szülõi Munkaközösség elnöke.
Az éves munka értékelése után az osztályel-
sõk bizonyítványukat személyesen az igaz-
gatótól vehették át, majd a jutalomkönyvek
kiosztására került sor. Ezután minden osztály
a saját termébe vonult vissza és az osztály-
fõnökök a tanév értékelése után kiosztották
a bizonyítványokat.
Remélem, a szünidõt mindenki kellemesen
tölti majd, balesetek és sérülések nélkül! Jó
vakációt kívánok!
Juhászné Kernya Andrea

Ballagás és tanévzáró

Az óvodából tizenhárom nagycsoportos ballagott az idén. Közülük
tizenketten az általuk már jól ismert helyi iskolában magabiztosan,

szorongástól mentesen kezdhetik az elsõ osztályt szeptemberben. 

A tizenöt ballagó nyolcadikos közül tizenegyen érettségit adó
középiskolákban kezdik meg õsszel tanulmányaikat.
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Képek a falunapról

KÖVETKEZÕ SZÁMUNK
TARTALMÁBÓL

Mivel a május vége és a június esemé-
nyekben igen gazdag volt, néhány jelen-
leg is aktuális beszámolót nem szeret-
nénk lerövidíteni, ezért a következõ szá-
munkban fogunk megjelentetni. Így pél-
dául júliusban részletesen beszámolunk
majd a Wifi-falu programról, a Gyöngy-
fán megrendezett gyermeknapi összejö-
vetelrõl az iskolások nyugat-dunántúli
kirándulásáról, és képekkel illusztrálva
mutatjuk be a Szent Vendel-kápolna tör-
ténetét. KT

Ivan, az énekes táncba szólította a
közönséget

Ismét Mihálovics Gábor és családja
szervezte a fogathajtást nagy sikerrel

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat dolgozói színesítik a falunapot

Az egészséges életmódra nevelés egyik
eszköze az egészséges ételek fogyasztása

A fõzõversenyre tizenhatan neveztek
az idén

Vidám hangulatot teremtettek
a Boróka Szociális Otthon
lakói és dolgozói

Az óriási csúszdás légvár
a kicsit nagyobbak között
is sikert aratott

Heller Alajosné férjével és Dr. Gyõrvári
Márk is megtisztelte rendezvényünket


