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Interjú Mikita István gyárigazgatóval

2011. szeptember közepén adták át a La-
farge cementgyárát Királyegyházán. A léte-
sítmény vezetői Európa egyik legmodernebb
cementgyáraként máris új beruházás megva-
lósításán gondolkoznak. A fejlesztést több
rendezvényen is megvitatatták, ami további
gazdasági hasznot hozhat a régiónak. 
Újabb szakaszába érkezett az elmúlt hóna-
pokban a Királyegyházi Cementgyár má-
sodlagos tüzelőanyagok használatára vo-
natkozó engedélyeztetési eljárása, mely so-
rán közmeghallgatást tartott a Dél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Ví-
zügyi Felügyelőség Királyegyházán és
Szentlőrincen. 
Ezúttal a lakosok kérdéseit is figyelembe
véve az új gyár igazgatóját kérdeztük a be-
ruházás részleteiről, és a másodlagos tüze-
lőanyagok használatával kapcsolatos tudni-
valókról, tapasztalatokról.

A szelektív hulladékgyűjtés kapcsán lege-
lőször az újrahasznosítás jut eszünkbe.
Miért nem hasznosítják újra ezeket az
anyagokat, miért a cementgyártás során
használják fel?
A különböző hulladékok, miután haszonta-
lanná válnak az ember számára, más-más
utat járhatnak be. Legelőször is: ami még
alkalmas arra, hogy belőle ismét használ-
ható anyag legyen, az újrahasznosításra
kerül. Ezt maga az anyag tulajdonsága és
gazdaságossági kritériumok határozzák
meg. Így épülhetnek például focipályák

gumiabroncsból, vagy készül éppen puló-
verek kötéséhez használható fonal a műa-
nyagból is. Emellett vannak olyan műanya-
gok, amelyek már anyagukban történő újra-
hasznosításra nem alkalmasak, vagy ez
olyan magas költséggel járna, amely már
nem gazdaságos. Kizárólag ilyen tüzelő-
anyagokat tervez a Királyegyházi Cement-
gyár is alkalmazni, azaz amelyeket már nem
lehet anyagában újra felhasználni. Így
kerülhető el, hogy ezek a hulladéklerakókba
kerüljenek, és ezzel súlyos mértékben szen-
nyezzék a környezetet. 
A legfontosabb azonban továbbra is az,
hogy a mindennapi tevékenységünk során
minél kevesebb hulladékot termeljünk, ezzel
kevésbé terhelve a környezetet. A Lafarge
Csoport több mint 30 éves tapasztalattal
rendelkezik a másodlagos tüzelőanyagok
felhasználása során, amely a cementgyárak
életének egy természetes fejlődési folyamata,
világszerte általánosan alkalmazott, teljes
mértékben biztonságos, ellenőrzött és elfo-
gadott gyakorlat.

Válogatott hulladékot (műanyag- és gumi-
aprítékot) és biomasszát kíván a gyár
felhasz-nálni tüzelőanyagként. Miben
különbözik ez a módszer egy hagyo-
mányos szemétégetőtől? Honnan szár-
mazik a hulladék?
A gyárban a cement gyártásközi terméke, a
klinkergyártás során szigorúan ellenőrzött és
monitorozott körülmények között kerül fel-
használásra az előzetesen válogatott hulla-

dék, úgynevezett másodlagos tüzelőanyag.
A cementgyár kemencéjének égésterében
jóval magasabb hőmérsékleten (700-800
°C helyett 1100-2000 °C), jóval tovább tar-
tózkodik az anyag, mint a hagyományos sze-
métégetőknél, biztosítva azokat a kémiai re-
akciókat, amelynek eredményeképpen a be-
vitt anyag nem a környezetbe kerül, hanem
beépül a klinkerbe. Az együttégetési folya-
mat során a technológiának köszönhetően
csökken ugyanis a  kibocsátott anyagok, mint
például a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok
mennyisége. A hulladékégető művekkel ellen-
tétben nálunk nem keletkezik hamu vagy
egyéb melléktermék. A máshol hamuként tá-
vozó anyag – környezetbarát technológiánk
eredményeként – hasznos alkotóelemmé
alakulva beépül közvetetten a cementbe. A
felhasználás során kizárólag előválogatott
helyi hulladék kerül felhasználásra, nem
importhulladék, hiszen gazdasági érdek is,
hogy helyben elérhető anyagokat alkalmaz-
zunk. 
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Hogyan alakulnak a gyár kibocsátási
adatai? A lakosságot kiváltképpen a
nehézfémek és a por emissziós értékei
érdeklik.
A kibocsátási értékeket nem a másod-
lagos tüzelőanyagok fajtája, hanem a
kemence felépítése és a technológia
határozza meg. Európa egyik legmoder-
nebb cementműveként a királyegyházi
gyár a legjobb elérhető technológia
alkalmazásával éri el a kibocsátási ha-
tárértékek betartását és a lehető leg-
nagyobb biztonságot a folyamat során.
Emellett a környezetvédelmi hatóságok
szigorúbb ellenőrzésekkel, alacsonyabb
határértékekkel tartják folyamatos
ellenőrzés alatt a másodlagos tüze-
lőanyagokat felhasználó cementgyára-
kat. Összességében elmondhatjuk, hogy
a nem fosszilis energiahordozók fel-
használásával csökkennek a kibocsátási
értékek, és válik egyre kisebbé a gyár
ökológiai lábnyoma. Folytatódik az emis-
sziós és az imissziós értékek mérése,
amelyek hamarosan honlapunkon is
elérhetővé teszünk, valamint a korábban
indított egészségügyi monitoring rendszer
is tovább működik.

Számolniuk kell-e a környékbeli
lakosoknak azzal, hogy megnöveke-
dik a kamionforgalom a falvakban a
beruházás következtében? 
Az előzetes hatástanulmány számításai
alapján a kamionforgalom kis mértékben
növekedhet a beruházás következtében,
legrosszabb esetben maximum napi 24 –

ez óránként egy – kamion többletfor-
galmával kell számolni, amik továbbra is
az elkerülő utat használják teherszállítás-
ra, kikerülve ezzel a településeket. Nagy
könnyebbséget jelentene az M60-as
autópálya folytatása, mely végleg leve-
heti majd a terhet a 6-os főútról és az
alacsonyabb rendű utakról is. A cement-
gyár tervezi a szállítás vasútra való tere-
lését, azonban ez a beszállítói oldalról
még nem minden esetben kiépített. 

Várhatóan milyen hatással lesz a beru-
házás a környékbeli munkaerő-piacra?
A gyár mindennapi működése során
közvetlenül 130 főnek és közvetetten
családjuknak biztosít megélhetést, emel-
lett több száz alvállalkozó, beszállító is a
cementgyárnak köszönhetően jut mun-
kához. A beruházás következtében
újabb munkahelyek teremtésére számí-
tunk, például a biomassza termesztése

során, de többletbevételt jelenthet a helyi
gazdák számára a kukoricaszár átvétele
is. 

Hová fordulhat a lakosság további
kérdések esetén? 
Ahogy azt többször jeleztük, tevé-
kenységünket mindenki számára átlátha-
tóan végezzük, minden esetben a nyi-
tottság a szemléletmódunk alapja. A
lakosságot szívesen látjuk nyílt napjain-
kon, vagy akár egy előzetesen egyez-
tetett gyárlátogatáson. 
Jómagam és munkatársaim is állunk a
lakosság rendelkezésére a megszokott
elérhetőségeken (+36-73/500-900,
www.lafarge.hu vagy
cementhungary@lafarge.com).

Konyári Tímea
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Jelenünket múltunk és jövőnk egyaránt meg-
határozza és befolyásolja. A múlt azért,
mert benne vannak gyökereink – még ha
arról földalattisága miatt gyakran meg is
felejtkezünk -, a jövő pedig azért, mert az
ember sohasem tud célok nélkül élni.
Szoktuk is mondani, hogy a céltalan élet
értelmetlen élet. Számunkra, királyegyházai
katolikusok számára a múlt, jelen és jövő
ilyen szoros összekapcsolódása nagyon
lényeges akkor, amikor plébániánk alapí-
tásának 200. évfordulóját ünnepeljük. Mert
az ünneplésben emlékezünk a múltban
magát megmutató Istenre (hiszen az Ő ke-
gyelméből vagyunk és nem a magunk ér-
deméből), és reméljük a szép jövőt, amelyet
Őrá bízunk. Lehet, hogy az elmúlt kétszáz
év dicsőbb és magasztosabb volt, mint nap-

jaink, mi mégsem nosztalgiázni szeretnénk,
és programokban élni, hanem ünnepelni
akarunk, ugyanis boldog a nép, amely tud
ünnepelni!
De tévedésbe ne essünk! Mi nem egy épü-
letet ünneplünk, amit a köznyelv plébániá-
nak nevez, s melynek külseje az elmúlt év-
ben kicsit csinosabb lett, hanem azoknak a
megkeresztelt embereknek a közösségét,
akik Királyegyházán élnek. 
Terveim között szerepel, hogy Kacsar Béla
bácsi segítségével feldolgozzuk a plébánia
történetét. Emellett ünnepi szentmisékkel em-
lékezünk meg azokról a szentekről, akik
ugyan egyetlen népszámlálás során sem ke-
rültek a falu lakói közé, de templomi szob-
ruk és tiszteletük által velünk vannak. Szeret-
ném, ha felfrissülne tettekben megmutatkozó

hitünk, ezért minden jelesebb ünnepünkre
vendégpapot hívok, hogy tanítson és buz-
dítson minket. Udvardy György püspök úr is
elfogadta meghívásunkat, így 2013. július
14-én főpapi szentmisénk lesz, melyre már
sok éve nem került sor településünkön.
Ebben az esztendőben tehát ünnepelni
hívom a falu lakóit, köztük különös szeretet-
tel és imával gondolva azokra, akik eltá-
volodtak plébániánk közösségétől és temp-
lomunktól. Fedezzük fel újra, hogy milyen jó
együtt imádkozni, vessük le vélt vagy valós
sérelmeink koszos rongyait, vegyük észre,
hogy milyen szép a templomunk, és örüljünk
annak, hogy megkeresztelt és megbérmált
emberek vagyunk. 

Király József

plébános
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Kétszáz éves a Királyegyházai
Római Katolikus Plébánia

Élt egyszer egy férfi, aki királyi családból szár-
mazott. De ezzel sohasem hivalkodott. Nem
verte a mellét, hogy én ki vagyok. Nem indult
választásokon, nem ígért hangzatos dolgokat,
csak élte egyszerű munkás életét, mert ács volt.
Szerelmes lett. Egy názáreti lányba, mert ő
maga is názáretbéli volt. A lány neve Mária.
Nem költözött vele össze, nem próbálták ki a
közös életet, csak egyszerűen eljegyezte, mert
szerette.
Aztán a lány, kit szeretett, egyszercsak teherbe
esett. És a férfi nem tudta, hogy történhetett. De
nem zavarta el, sőt meg sem verte, de még
csak szajhának sem nevezte, mert igazi férfi

volt, és szerette.
Férfias szeretetében úgy döntött, titokban küldi
el. Ez lesz a legjobb mindkettőjüknek.
De Isten azt kérte, ne tegye. S mert ő Istenre
figyelő férfi volt, megtette, amit az Úr mondott.
A császár azt kérte, hogy népszámlálásra
menjen Betlehembe. S mert ő törvénytisztelő
férfi volt megtette, amit a császár mondott.
Bajlódott azzal, hogy legyen hol lakniuk, mert
családjáról gondoskodó igaz ember volt.
Megszületett a Gyermek, aki nem tőle szár-
mazott, de meghajtotta fejét az Isten titka előtt,
mert imádkozó férfi volt.
Aztán menekülnie kellett, mert Istene, s a
Gyermek miatt bajba keveredett. De nem
verekedett, nem szitkozódott, baját és bánatát
nem italba és dohányba mentette, mert tudta,
hogy férj és gyámapa egyben.
S jött a béke időszaka. Csend és nyugalom.
Talán szürkeség? Igen. Az is benne volt.
Hiszen Mária nem tudott mindig újat nyújtani,
s Jézus nevelése sem volt egyszerű dolog.
Nem ment szülői értekezletre, de csak azért,
mert korában nem tehette. De akarta, hogy az,
kit Isten rá bízott tudjon mindent, amire az élet-

ben szükség volt. Szeresse Istent, imádkozzon,
dolgozzon, tisztelje atyját és anyját, s szeresse
felebarátját. Mindezt adta nemcsak férfias
szavával, hanem férfias tetteivel és példájával.
Az idő múlt. Ő megöregedett. De férfiként halt
meg. Felesége és Fia állt mellette.
Ez az igaz férfi, József. A Szentírás nevezi így.
Képei és szobrai ott állnak számtalan
templomban. Hol erős férfiként, hol gyengéd
apaként ábrázolják. De ma sokan azt gondol-
ják, mert gyengéd ezért gyenge, s mert
gyenge ezért bárgyú. De nézz rá templomunk
gyönyörű szobrára s csodáld azt, hogy milyen
az a férfi, aki imádkozik, kemény ácsként dol-
gozik, és szereti feleségét és gyermekét. Lehet,
hogy ma pont azért, amit életében nem tett
meg nem is menő. De nagy kérdés minden
férfi felé: Igaz ember vagyok-e?
Szent József ünnepét március 20-án tartjuk
templomunkban. A szentmise 17 órakor
kezdődik, melyet a plébánián élő férfiakért
ajánlok fel. Vendégpapunk, aki tanít és buzdít
Keresztes Andor beremendi plébános lesz.

Király József

plébános

„József igaz ember volt” 
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Sokat vívódtunk mi óvónők – és én is ma-
gamban – hogyan tehetnénk a szülői érte-
kezletet olyan érdekessé, hogy szívesen
eljöjjenek a szülők. Ennek érdekében men-
tünk el Sumonyba is, hátha sikerül meg-
beszélni a gyermekekkel kapcsolatos sok
kérdést, teendőt, problémát. A szülői
értekezlet előtt egy kis izgatottság fogott el
bennünket, vajon hányan jönnek el, vajon
sikerült-e érdeklődést keltenünk? Amikor
megérkeztünk, meglepődtünk, mert sok
szülő várt bennünket, alig hiányzott valaki,
sőt a hiányzók is előzetesen jelezték távol-
maradásukat. Az örömünk megosztását
követően az idei tanév első öt hónapjának
tapasztalatairól, a megvalósult projektekről,
programokról beszéltünk, majd a gyerekek
óvodai életéről készített képeket vetítettük le.
Az értekezlet végén egyéni beszélgetésekre
is sor került. 
Az a célunk, hogy a szülőkből közösséget
formáljunk, mert hiszem azt, hogy az óvodá-
sokból is akkor lesz jó közösség, ha
mögöttük együttműködni tudó, jó szülői
közösség áll. Azt szeretném, hogy ne féljünk
egymástól, bízzunk egymásban, a jóaka-
ratunkban, hitelességünkben. 
Tudjuk, hogy sokaknak a létfenntartás miatt
nehéz az életük, a szülők fáradtak, fásultak,
„minek menjek, azt hallom már minden
évben!” mondják, s lehet, hogy van is ebben
igazság. Lehetséges az is, hogy egye-
seknek a saját gyermekkori szorongásait,
kudarcélményeit hozza felszínre és
feszélyezi őket a szülői értekezleteken való
részvétel.  
Mégis azt akarjuk, hogy a szülők lássák,
érezzék, hogy a gyermekeiket elfogadjuk,
szeretjük jó és rossz tulajdonságaikkal
együtt. Megpróbálunk segítséget nyújtani a
szülőknek is a nevelési problémáikban, és mi
is szívesen vesszük a segítséget, ha nekünk
vannak nehézségeink. 
Nem akarunk nézeteket megváltoztatni,
nem akarunk bírálni vagy kioktatni senkit.

Más-más érdeklődésű, műveltségű, más
értékrend szerint élő, különböző elveket
valló embereket köt össze az a tény, hogy
gyermekeik ugyanabba az óvodába jár-
nak. Ezen a találkozási ponton szeretnénk a
hatékony együttműködést elősegíteni. 

„Sardó jöjj el, hozz meleget!”

Óvodánkban hagyományosan nagyon
különleges ünnep a farsang. Ilyenkor a
gyerekek beöltözhetnek a mesékből ismert,
megálmodott szerepekbe, bármivé
válhatnak. Sokat készülődtünk, termet
díszítettünk, verseket, dalokat tanultunk, tán-
cot próbáltunk. Ügyes gyermekkezek festet-
ték az álarcokat, mindkét csoport elkészítette
a kiszebábuját. Kicsik és nagyok izgatottan
mesélték már napokkal farsang előtt, hogy
milyen jelmezbe öltöznek majd a „nagy”
napon. 
Néptánccal, népzenével, tánccal, verssel
vette kezdetét a farsang, hiszen a gyerekek
nevelésénél fontosnak tartjuk a hagyo-
mányok, az évezredes magyar kultúra
ápolását. A rövid műsor után a jelmezesek
következtek. A kislányok hercegnőnek,
tündérnek, vámpírlánynak, Hófehérkének
öltöztek. A fiúk köreiben népszerűek voltak a

különböző rajzfilm- és mesehősök /pókem-
ber, superman, batman, horgász, hernyó,
Zorró, kalóz/. A gyerekek vidáman vonultak
fel jelmezeikben, és ezért nagy tapsot
kaptak. Majd a szülők és az óvónők mese-
játéka következett, ami nevetést, sikert aratott.
A hangulat emelkedett, amikor az anyukák a
gyermekeikkel együtt táncoltak, vonatoztak
Muzsikus Gábi gitárkíséretére. Zeneszóra
égettük el kiszebábot is, majd átugrottuk a
kiszebábok után maradt hamut. Finom
süteményeket, szendvicseket ettünk, és
örömmel nyugtáztuk a szülőkkel, hogy na-
gyon jól sikerült az idei farsangi vidám-
ságunk.
Köszönjük a szülőknek, a szülői munka-
közösség segítő tagjainak a farsang meg-
szervezésében a közreműködésüket, a
konyhás néniknek a rengeteg süteményt, a
felajánlott zsákbamacska tárgyakat az
adakozóknak!
Reméljük, hogy minden kisgyermek és felnőtt
jól érezte magát!

Grímné Hunyadvári Éva

óvodavezető

Szülői közösség az óvodában 



5

Iskolai farsang 2013

A farsangi bál győztes produkciója: Tibi és az
ördögök (ötödik osztály)

A képen látható nyugdíjas klub tagjai a hatodik
osztályból érkeztek

A tombolán értékes, ötletes ajándékoknak
örülhettek a nyertesek

A nyolcadik osztályos fiúkból álló „női kart” a
„férfi” zenekar kísérte

A 101 kiskutya dalmatái az első osztályosok voltak Nagy sikert arattak a szülők a bohóc jelmezükben

A negyedik osztályosok vidám táncos produkcióval
készültek

A jelmezesek alig fértek el a földszinti aulában a
körben vonuláskor
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Gyermekorvosi tanácsadás
2013. január 29-én került megrendezésre a
TÁMOP 5.5.1.B-11/2 „Családi közösségi
programok és szolgáltatások fejlesztése a
Királyegyháza Római Katolikus Plébánia
szervezésében” programsorozat keretén
belül a soron következő előadásunkra a
Királyegyházai Általános Iskola földszinti
aulájában, melynek témája "Gyermekorvosi
tanácsadás" volt. Az előadás megtartására
szándékosan olyan előadót kértünk fel, akit a
helyi lakosok nagyon jól ismernek - dr.
Budavári Beáta gyermekorvost Szentlőrinc-
ről -, mert így a kérdéseiket "közvetlenebbül"
intézhetik hozzá a kedves résztvevők.
A doktornő „A család megtartó ereje"
témakörünkön belül először egy rövid kisfil-
met mutatott be nekünk "Az élet vonata" cím-
mel, majd az önismeretről és a személy-
iségtípusokról beszélt. Jellemünk formálá-
sához elengedhetetlen a kellő önismeret,
amely egy hosszú folyamat és nem tart lépést
a növekedéssel. A személyiségtípusokat
különböző szemszögből kategorizálta tem-
peramentum, alkat, irányultság és a külvilág
felfogása szerint. A személyiségünk kiala-
kításában szerepet játszanak az öröklött és a
különböző környezeti hatások. Beszélt az
"ősbizalomról", amelyet a szerető, derűs kör-
nyezet alakíthat ki. Az egészséges személyt
jellemzi a jó kapcsolati képessége, maga-
biztossága és az öröme a munkavég-
zésében és a pihenésében. Az öntudatos
embert pedig a felelősségvállalás, a
szorongás nélküli kiállás, a jó önismeret és az
érzelmeinek kifejezése jellemzi. A "Szülők és
a gyerekek" viszonyánál fontosnak tartotta
megemlíteni a megfelelő pár kiválasztását, a
jó házasságot, a szülők egyenértékűségét és
a biztonságos család kialakítását. Meg-
említésre került, hogy a gyerekek örökölhetik
szüleiktől a személyiségjegyeket, alapvo-
násokat, sőt még a konfliktuskezelésüket is
(amely akár lehet romboló is), az alkoholiz-
musra és öngyilkosságra való hajlamot is.
Az "Anya - gyerek" viszonyban négyféle
kötődésről beszélt a doktornő: 1) biztosan

kötődő; 2) ambivalens; 3) elkerülő, elutasító;
4) szorongó elkerülő. A családmodellek a
következők lehetnek: diktátor a családban;
anyakirálynő a családban; cipekedő szülő;
"egyenlősdiek"; veszekedők; elszigeteltek;
csonka családok, nagyszülő, mint "marionett
mester"; "gyereket bálvánnyá tevő" szülők.
A következő nagyobb téma címe: "A másik:
NEM!?"  Itt először idézeteket hallhattunk a
férfiról és nőről, valamint a "másságról".
"Női agy - férfi agy" alcímmel előadónk be-
szélt az agyféltekék eltérő specializáló-
dásáról; a koponya alakjáról és nagysá-
gáról; a homloklebeny és temporálislebeny
nagyságáról; a kisagyról és az agykéregről.
Az agyműködés szempontjából különb-
ségek vannak a nemek között. (Pl.: amíg a
férfiaknál a térlátás, a logika és a kon-
centráció jobban működik általánosságban,
addig a nőknél a verbalitás, a gazdagabb
szókincs, a jobb hallás és jobb szaglás a
jellemző.) Ezek után a férfi és női agyról egy
filmet is megtekinthettünk Mark Gungor
előadásában.
Az "egészséges életmód" feltételei témában
megemlítésre került, hogy testileg az örökletes
tulajdonságok a befolyásolóak, lelkileg az,
hogy mennyire élek harmonikus életet, szo-
ciális szempontból pedig az, hogy milyenek
az életkörülményeink, az életkilátásaink és a
munkánk.

Ezen az estén az utolsó nagy témakörünk az
"Erőszak a családban" címet viselte, amiben
a doktornő arról beszélt, hogy sajnos egy
általános jelenségről van szó. Az agresszió
forrása a félelem és az önismeret hiánya, és
sajnos ez a családon belüli viselkedés min-
denkit érint. A gyerekbán-talmazás (Child
Abuse) cselekvő bántalmazást jelent a
gyerek sérelmére, de ide kapcsolhatjuk azt is,
amikor elmulasztják megvédeni a gyermeket
(tartós mulasztás). Meglepő volt hallani, hogy
a statisztikák szerint több anya követ el
gyerekbántalmazást, mint apa! (Gyermek-
bántalmazás statisztikája: város: 0,6 %; falu:
1 %; fiú/lány:  60 % - 40 %). Ami segíthet
ebben a témá-ban az az, hogy segítséget
kell adni a szülői szerepre való felkészítés-
ben; a tömegkommunikációs tájékoztatás,
illetve a házassági, családvédelmi és az
egészségügyi tanácsa-dások során.
Előadásunk végén lehetőség nyílt egy
kötetlen beszélgetésre a résztvevők között
egy kis meleg tea és friss pogácsa tár-
saságában.
Végezetül szeretném megköszönni, így az
"újság hasábjain keresztül" dr. Budavári
Beáta doktornőnek, hogy elfogadta felkéré-
sünket az előadás megtartására, és hogy sok
hasznos információval szolgált nekünk!

Kajtár Bertold

projektmenedzser



„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem
a szellem és a lélek állapota: az akarat- és
képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a
jókedv és a kalandvágy győzelem a lustasá-
gon.” /Albert Schweitzer/

A királyegyházai nyugdíjasok február 12-én
tartották vidám farsangi mulatságukat. A
vállalkozó szellemű klubtagok be is öltöztek
a képen látható jelmezekbe, jól megnevet-
tették a többieket, akik nagy tapssal jutal-
mazták a kreativitást. 

KT

A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány helyi tehetségkutató versenyét
2013. március 21-én a délutáni órákban tartjuk az iskola zsibongójában. 

A kiállításra szánt alkotásokat március 11-12-13-án kérjük behozni az iskolába,
ahol március 14-étől március 21-ig (a hétvége kivételével)

14.00 órától 16.00 óráig a közönség számára is lehetővé tesszük a megtekintést. 
Várjuk a jelentkezőket!

Érdeklődni lehet a +36309522987 telefonon, illetve konyaritimea@gmail.com címen,
vagy személyesen az iskolában.

Konyári Tímea

Nyugdíjas farsang

Merj a legjobb lenni!
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Böllérfesztiválon Darányban 

Darányban, a Böllérfesztiválon lépett fel néptánc-
csoportunk 2013. február 9-én

Jótékonysági bál lesz

a Királyi Lovas Klub

szervezésében
2013. március 16. 20.00 órától

az iskola aulájában

Zene: Favorit

Belépő: 1200 Ft

/csak elővételben/

Ormódi Melinda

+36303373227
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Tehetségkutatás Királyegyházán                                                                                     

Merj a legjobb lenni!

“A tehetség univerzális
adottság, de rengeteg
bátorság kell ahhoz,

hogy éljünk vele: merj a
legjobb lenni.”

/Paulo Coelho/

Előadóművészet
- Vers - és prózamondás
- Ének
- Hangszeres zene
- Tánc
Képzőművészet
- Rajz
- Festészet
- Szobrászat
- Fotó

Barkácsolás
Sport
Költészet

Nevezési határidő: 2013. március 1.

Nevezési lapokat a kuratóriumi tagoktól
(Fata Gáborné, Varga Józsefné, Konyári Tímea) lehet igényelni.

Kategóriák

Gyermek: 14 éves korig
Ifjúsági: 14-18 éves korig
Felnőtt: 18 év felett

A kategóriák nyertesei 10.000 forintos
pénzjutalomban részesülnek.


