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Köszöntjük az Időseket! 
Októberben különösen a figyelem
középpontjába kerülnek az idős emberek.
Bennem tiszteletet ébreszt ez a szó:
időskorú. Számomra egyrészt azt jelenti,
olyan ember, aki már sokat látott, sokat
tapasztalt, tehát bizonyára tanulhatok,
tanácsot, segítséget kérhetek tőle.
Másrészt eszembe jut, hogy talán
megviselte már az élet, a nehéz fizikai
vagy megterhelő szellemi munka, lehet
hogy csökkent már a munkabíró
képessége, esetleg betegeskedik, és
éppen ő szorul segítségre. Én úgy
gondolom, az időskor az az életszakasz,
amit a legnagyobb felelősséggel kell
megélni, amikor az kerül előtérbe, ami
igazán értékes, az egyensúly és a böl-
csesség kora ez, melyben leginkább
kiteljesedik a szeretnitudás művészete.
A történelemben mindig alapvető volt az
idősek nevelő szerepe, - ez a mai kor
számára is kiutat jelenthetne. Sokszor,
miközben a szülők a munkájuk vagy
egyéb elfoglaltságuk miatt távol vannak, a
nagyszülők vigyáznak a gyerekekre.
Eközben a nagyszülők és unokák között
egyfajta cinkosság jön létre, és egy
mélyen nevelő hatású együttműködés.
Kapcsolatukban a nagyszülő nem szabá-
lyokat mond, s nem tanításokat osztogat,
hanem élettapasztalatát adja át. Az
idősek beszélnek a gyerekeknek a
szenvedésről, a betegségről, illetve szám-
talan szófordulattal, rejtett módon a halál-
ról. A gyermek számára ez nagyon fontos
és alapvető, mivel az élet teljes valóságát

ismeri meg.
A fiatalok és az öregek ha találkoznak,
kölcsönösen segíthetik egymást ember-
ségükben. Világszerte sok kezdemé-
nyezés is bizonyítja, hogy az idősek ter-
mékeny talajra találnak a fiatalokban böl-
csességük és tapasztalataik átadására. A
fiatalok pedig az idősek révén fedezik fel
saját gyökereik gazdagságát. Általuk
tanulják meg az életüket felelősségteljesen
megtervezni. Általuk sajátítják el azt a
képességet, hogy azt értékeljék, ami
valóban értékes.
Köszöntsük és ünnepeljük ma az időseket!
Kívánok minden kedves időskorú
Olvasónak jó egészséget, kedves,
megértő, törődő családtagokat, sok
vidámságot, kellemes időtöltést a
felnövekvő unokák körében, és kérem, ne
feledjék, szükségünk van Önökre a
mindennapokban, a jövőben is! Ezért
néha kicsit álljanak meg pihenni, óvják
egészségüket, és ne feledjék élvezni a
szépet, a jót, az örömet az életben!

MINTHA ÖRÖKIG ÉLNÉL...

Úgy tégy, mintha örökig élnél,
úgy folytasd minden dolgodat,
mintha már semmitől se félnél,

az elmúlás se riogat...
(…)

Úgy tégy, mintha örökig élnél!
Hinned is kell, hogy így igaz!

Megérik majd munkád gyümölcse,
kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre,

jogod van fényre
és örömre...

minden megérik, teljesül
a Földön és a Föld körül...

Ember és világegyetem
egy véghetetlen értelem...

Mondom magamnak vigaszul,
mert égek olthatatlanul...

s ha kérded tőlem:
mi a végcél?!

Folytasd, mintha örökig élnél! 

Várnai Zseni



A Kistérség Fejlesztő Központ Egyesület

„Az önkéntesség elterjesztése

Királyegyháza községben és

térségben” című TÁMOP 5.5.2 jelű

nyertes projektjének szervezésében

több önkéntes akció is megvalósult

ebben az évben Királyegyházán.

Májusban hírt adtunk arról, hogy a

Királyi Lovas Klub tagjai esőbeálló

pavilont építettek az iskola kerítése

mellé.

A nyár elején a Királyegyházai Polgárőr

Egyesület tagjai varázsolták újjá az isko-

la és az óvoda kerítését: lecsiszolták,

majd átfestették, így a ballagási és

tanévzáró ünnepségre már meg-

szépülve fogadhattuk a vendégeket,

hozzátartozókat.

Az óvoda udvarára fűszerspirált ter-

vezett Kovács Lászlóné, Ági néni. Mivel

ötletét az óvoda

vezetése is támogatta –

felismerve annak

előnyét és nevelési célú

lehetőségeit –, a

polgárőrök és a

hozzájuk csatlakozó segítőkész

emberek meg is építették azt. 

Konyári Tímea

szakmai vezető
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Önkéntesség Királyegyházán 

Kovács Lászlóné irányította a munkálatokat

A fűszerspirálban minden növénynek megvan
a pontos ültetési helye

Az óvodások ismerkedhetnek a fűszernövényekkel

Szépen lecsiszolták és átfestették a polgárőrök
az óvoda és az iskola kerítését.

A fűszerspirál építése gondos tervezést,
méréseket igényelt
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A LAFARGE Cement Magyarország

Kft. vezetősége kiemelten fontosnak

tartja a helyi közösségekkel való

közvetlen és tartalmas együttműködést,

kapcsolattartást. Saját közösségfej-

lesztő kezdeményezéseik, mint például

a Mural falfestési projekt mellett ennek

a szemléletnek jegyében támogatják a

Királyegyháza Felvirágoztatása Köza-

lapítvány programjait, a helyi civil

közösségek tevékenységét, közös-

ségépítő összejöveteleit. 

A cég mindennapi működésénél prio-

ritást élvez az egészséges életmód, a

testmozgás, a sportolás népszerűsítése,

örömmel fogadták a helyi sportöltöző

felújításáról és a konditerem kiala-

kításáról szóló híreket Királyegyházán.

A Cementgyár segítségének kö-

szönhetően a pályázatban elnyert

anyagbeszerzésen és munkálatokon

túlmutató lesz a beruházás. Így például

a sportöltöző épületét járdával építet-

tük körbe, a bejáratnál pedig teljes szé-

lességben nagyobb betonozott

területet alakítottunk ki, természetesen a

LAFARGE Piros Rapid cementjéből.

Keressük a lehetőségeket a tetőcsere

későbbi megoldása és a bútorzat

beszerzése érdekében. A lehe-

tőségekhez mérten ezekben is támo-

gatni kívánja a gyár vezetősége a felú-

jítást. Hasonló segítséget kapunk a kon-

diterem – melyet az Önkormányzat

melletti volt szolgálati lakásban alakí-

tunk ki – környezetének szépítésében

is. Terveink szerint a konditerem nem-

csak a sportolásnak és az egészséges

életmód folytatásának lesz megfelelő,

hanem azon túl a továbbiakban alkal-

mas helyszín lesz a gyár dolgozói és a

helyi lakosok közötti szorosabb kap-

csolatok kialakításához. 

Külön köszönjük, hogy nemcsak

cement és beton adományozásával,

hanem tevőleges önkéntes munkával is

részt vett a gyár vezetősége a mun-

kálatokban, amikor a sportöltözőt kör-

bevevő járda betonázására került sor!

Konyári Tímea

Járdát építettek a cégvezetők

A marketing kommunikációs                     
és a HR vezető hölgy is ügyesnek bizonyult a simításban 

A betonkeverés a férfiak reszortja volt

A segítségért Grím Ferenc polgármester mondott
köszönetet

A munka előtt a szakember oktatást tartott
a betonozás mikéntjéről

A LAFARGE önkéntes akciója Királyegyházán
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Borza Ferencné, Erzsike
megható meglepetéssel készült

A vidám műsorban ismerős dallamok is
felcsendültek

A Plébánia minden ünnepeltet
ajándékkal köszöntött

Nagyfenyvesi Józsi bácsi és Marika néni
50. házassági évfordulója épp erre a napra esett

Kellemes hangulatban költehettük el
a finom ebédet

Vidámság, tánc, jó hangulat jellemezte a délutánt

Idősek köszöntése 
Hagyományainkhoz hűen idén október 19-

én ünnepség keretében köszöntöttük

Királyegyháza idős lakosait. Tormási Attila,

mint Ribizli bohóc, zenés műsorával csalt

mosolyt az ünnepeltek arcára. Királyegy-

háza Önkormányzata finom ebéddel látta

vendégül a megjelenteket. A Királyegyháza

Római Katolikus Plébánia minden vendéget

megajándékozott egy 2014. évre szóló

kalendáriummal, gondoskodott az ebéd

utáni talpalávalóról, és a Királyegyházi

Nyugdíjas Klub részére külön meglepetés-

sel is készült. Az ebédhez tálalt mennyei

süteményeket a Nyugdíjas Klub tagjai

készítették nagy gonddal és szeretettel. A jó

együttműködés eredményeként a helyiek

meghívására a Szabadszentkirályi Nyug-

díjas Klub tagjai is megtisztelték jelenlétükkel

a rendezvényt. Nagyon megható része volt

a délutánnak, amikor kiderült, hogy

Nagyfenyvesi Józsi bácsi és kedves

felesége, Marika néni éppen ezen a napon

ünneplik 50. házassági évfordulójukat. A

zenekar és a vendégek szívből jövő jókíván-

ságai könnyeket csaltak a szemükbe. 

Köszönjük minden közreműködőnek, hogy

segítségével igyekezett széppé, valódi

ünneppé varázsolni az Idősek számára ezt

a napot!
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A polgárőrség profin biztosította
a veszélyes bemutatót

Az óvodaudvaron játszóház várta az érdeklődőket
Bátor Zoltán nevéhez méltó mutatványokkal

szórakoztatta a közönséget

Az élő zenekar hatására egyre többen álltak be
a táncolók közé

Tóth Réka tanárnő irányításával
az iskolásaink is csatlakoztak a menethez

A kisbíró szövegét
Ladovszky Adriennek köszönhetjük! 

Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!
Királyegyháza, Sumony, Gyöngyfa és Szent-

dénes is csatlakozott ahhoz az országos ren-

dezvénysorozathoz, melyet szeptember 28-

29-én rendeztünk, címe: „Itthon vagy-

Magyarország, szeretlek!” volt. Királyegy-

házán a program szervezését kicsit

nehezítette, hogy néptáncosaink és a Királyi

Lovas Klub tagjai már elígérkeztek erre a

napra a szomszédos falvakban szervezett

szüreti mulatságokra, de mindkét közösség

tagjai szívükön viselték az itthoni rendezvényt

is. A programjaink az óvoda udvarán

játszóházzal, szőlő- és sajtkóstolással vették

kezdetüket. Bátor Zoltán akrobatikus motoros

bemutatója ámulatba ejtette a közönséget. A

néptánccsoport a délutáni gerdei szereplés

után profi módon állt a menettánc élére,

Kozma Ferenc és Gál Dániel pedig lovas

kocsival színesítette a rendezvényt és

szállította a zenekart és a szereplőket. A

Lovas Klub tagjai stílusosan lóhalálában vág-

tattak, hogy fel tudjanak sorakozni a szüreti

felvonulók közé. Mind az akrobatikus mo-

toros bemutatót, mind a felvonulást a

Királyegyházai Polgárőr Egyesület bizto-

sította a rendőrséggel karöltve. Az önkor-

mányzati és konyhai dolgozóknak köszön-

hetően mindenkit lecsóvacsorával vendégel-

hettünk meg, majd a Tajti Bálban szóra-

kozhattak a táncolni vágyók. 
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Királyegyháza Óvodája sikeresen indult
a NEMZETI TEHETSÉG PROG-
RAM–ban, az óvodai tehetségsegítő
programok, erdei óvodai programok
támogatására kiírt pályázaton   „Hát-
rányból esély” címmel. (A pályázat
kódja: NTP-OTM-MPA-12) A pályázat
megvalósításával az volt a célunk, hogy
gyermekeink közül a tehetségígéretes
gyermekek a számos élmény és sokféle
tevékenység hatására, fejlődjenek,
ismereteket szerezzenek. Másik célunk,
hogy óvodásainknak belső indítatássá
váljon a környezettudatos életmód, a ter-
mészeti értékeink védelme, a ter-
mészettudományi szókincs bővítése. 
Programjaink helyszínei voltak: Sumony-
ban a Madarásztábor, Hetvehely
erdőjében a Mókus Suli és Almamellék,
ahol kisvasúttal a Sasrétre mentünk.
A helyszínen megismerhettük, megta-
pasztalhattuk óvodásainkkal és szüleik-
kel a csodás őszi táj élővilágát, szakér-
tők megmutatták a természet szépségeit,
a különböző tájegységek domborzati
adottságát, az élő erdőt, a természet
összefüggéseit, az ember felelősségét. 
A madarásztáborban Wágner László
madarász és önkéntes segítői bepil-
lantást mutattak a madárgyűrűzés rejtel-

meibe, és megismerhettük a környék
madárvilágát. Találkoztunk barátpo-
szátával, foltos nádi poszátával és egy
beteg fecskével, aki nem tudott útra
kelni. 
Ezt követően Hetvehelyre látogattunk,
ahol már két szakképzett pedagógus
várt bennünket a Mókus Suliban, hogy
útra kelhessünk az erdei tanösvényen, és
sétánk közben játékos formában megis-
mertették a gyerekekkel a Mecsek
élővilágát. Elmesélték nekik az őszi ki-
kerics kívánságát. Számos állat és
növényfajjal találkoztunk, és nagyvadak
lába nyomát is megfigyelhettük.  A kirán-
dulás delén jólesett a meleg ebéd, amit
szintén a pályázati támogatási
összegből rendeltünk. Egy kis pihenő
után a természettel kapcsolatos cso-
portjátékok várták az ovisokat, mozgás
közben újabb tudásra tettek szert a
természet világából.
Következő állomásunk Sasrét volt.
Érkezésünk után először a Kisvasúti és
Erdészeti Múzeumba tértünk be, ahol
sok régi történetet mondott el a szakértő
idegenvezető, ő igazított el minket a ter-
mészetben is. A kisvonatra is felszálltunk,
útközben kócsagot, gémet, egerészöly-
vet, juhokat, tavat, nádast láttunk. Majd

a vonatról leszállva egy vaddisznó
család futott elénk. A gyerekek örömmel
megetettek őket friss fűvel.  A tanös-
vényen sétálva leveleket, terméseket
gyűjtöttünk. Végig sétáltunk az „őser-
dőben”. Megtudtuk, hogy a gubacs-
darázs hogy készíti a fészkét, találtunk
kabóca ruhát, és számos természeti
szépségre volt lehetőségünk rácso-
dálkozni. A forrásnál nagyítóval
megvizsgáltuk a víz tisztaságát, és úszó
bolharákokat csodáltunk.  
Az őszi Zselic szépségében a gyerekek
megismerhették az erdő, a rét, a patak
és a patakpart élőlényeit, a közöttük és
környezetük közötti kapcsolatokat,
valamint az élőlények környezetükhöz
való alkalmazkodását. Kirándulásaink
során óvtuk a természetet, a gye-
rekekkel gyakoroltuk a természetjárás
helyes módját.  
Erdei lexikonját minden kisgyerek
folyamatosan készíti, közben építjük, ter-
vezzük, formáljuk az udvari terepünket,
amelyen hegy, tó mező jelenik meg.
Manó falva és Katica sziget lesz kialakít-
va az ovis csoportok szerint.

Hátrányból esély

Az erdőben közvetlen közelről vizsgálhattuk
a természetet Játékos feladatokkal vizsgálódtunk

folytatás a 7. oldalon
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Az elmúlt hétvégén a szép őszi időjárás lehetőséget adott, hogy kisétáljak a Vendel kápol-
nához.
Sajnálattal láttam, hogy a kápolna ablaka nyitva van. Az ablak fakerete betörve, az üveg
darabokra zúzva, a szobor megcsúfolva áll. A betonkerítés egy részének teteje bent hevert
a kápolnában, valaki bedobálta. 
Elgondolkoztam. Mi lesz veled, Vendel kápolna? Vajon hogyan kellene ezzel az épített
örökséggel jól bánni? A kápolna kis történelmi múltra visszatekintő épület sokféle veszélynek
van kitéve: nemtörődömség, rombolás, az igénytelenség pusztítja. 
Szomorúnak tartom, hogy a kápolna pusztul, hogy nem találjuk vele a kapcsolatot, mert
véleményem szerint az itt élőknek, a településnek a letűnt korok, a régi emberek hitével és az
állattartással kapcsolatos értékes és megőrzendő emlék.

Grimné Hunyadvári Éva

Mi lesz veled, Vendel kápolna?  

Hátrányból esély

Így nézett ki az épület 2009-ben a
felújítás után

Felhívom azon királyegyházai ingatlantulaj-
donosok, illetve ingatlanhoz kapcsolódó
vagyoni joggal rendelkezők figyelmét arra,
hogy - akiknek a Királyegyháza
Csatornaberuházó Viziközmű Társulat felé
érdekeltségi hozzájárulás hátraléka
keletkezett -  fizetési kötelezettségüknek hala-
déktalanul tegyenek eleget. Tájékoztatom
az érintetteket, amennyiben a tartozásukat
nem rendezik, intézkedést kezdeményezek
a hátralékok adók módjára történő beha-
jtása érdekében.

Ligler László
Királyegyháza Csatornaberuházó

Víziközmű Társulat elnöke

Felhívás

Október 13-án, vasárnap 10.30-kor ünnepi szentmisét mutatott be
Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök a sumonyi templomban

A friss levegőn hamar megéheztünk

folytatás a 6. oldalról

Bízunk benne, hogy sikerült kedvet
ébreszteni, hogy érdemes kimozdulni a
megszokott otthoni környezetből, és
kimenni a szabadba, ahol számos
csoda vár ránk. Ezúton szeretnénk
megköszönni a szülőknek, hogy
elengedték gyermekeiket az élményt
nyújtó kirándulásokra, valamint örülünk,
hogy sok lelkes kirándulni vágyó szülő is
velünk tartott, és ha kellett, segítette a
munkánkat.

Az erdei óvoda projektzáró ren-
dezvényére hívjuk 2013. 11. 06-án az
érdeklődőket, ahol  természetvédő
tevékenységünkkel, gyermekek munkái-
val, a gyermekeket fejlesztő,  tehetség-
kereső munkáinkkal szeretnénk megis-
mertetni, változatos tevékenységekbe
bevonni a szülőket és a körülöttünk élő
civil szervezeteket.

Grimné Hunyadvári Éva
óvodavezető
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Október 22-én a Királyegyházai
Általános Iskola harmadik és negyedik

osztályos tanulóival Budapestre kirán-
dultunk. Azért választottuk ezt az úti célt,

mert mindkét osztály tananyagában
szerepel fővárosunk nevezetességeinek

bemutatása. 
Az izgalommal teli reggeli indulás után

következett a három órás vonatozás. 
A Keleti pályaudvarról metróval mentünk

a Kossuth térre. Parlamenti látogatásunk
előtt sorba vettük a Duna-part e sza-

kaszán található négy Duna-hidat,
melyek: a Margit híd, az Erzsébet híd, a

Szabadság híd és a Lánchíd. Utóbbin
tettünk egy kisebb sétát is. Megtekintet-

tük az ezen a partszakaszon fekvő, a
Világörökség részeként megismert

Budai Várnegyed épületegyüttesét, a
Gellérthegyet a Szabadság-szoborral

és a Citadellával. Elsétáltunk a Gres-

ham-palota és a Magyar Tudományos
Akadémia előtt.

Ezek után az előzetesen lefoglalt
időpontunknak megfelelően több más

iskolai csoporttal együtt bejutottunk a

Parlament épületé-
be, ahol szeren-

csénk volt látni a
díszőrség katonai

bemutatóját és a
koronaőrök őrség-

váltását is. A
gyerekek lenyűgöz-

ve, pisszenés nélkül
csodálták a bemu-

tatót és az épület
belső tereit. Idegen-

vezetőnk kérdéseire ügyesen vála-
szoltak a tanult ismereteik alapján.

Miközben következő állomásunk felé
igyekeztünk, megálltunk a Mártírok

terén és megemlékeztünk az október
23-i eseményekről.

Célunk volt még megismertetni a
gyerekekkel Budapest tömegközleke-

dését, melyhez a Csodák Palotájához

való eljutás pont megfelelő volt. Tanu-
lóink fegyelmezetten utaztak a villa-

mosokon és az autóbuszon is.
A Csodák Palotájában a gyerekek

hamar birtokba vették a különböző

ismereteket oktató játékokat. Miután

megismerkedtek a rendelkezésre álló
kísérleti eszközökkel, egy fizikai

előadást is megtekintettek, ahol érdekes
jelenségek bemutatásának aktív

szereplőivé is válhattak.
A vasútállomás felé indulva további

izgalmakban volt részünk, mert az
útvonalunkba eső Budai rakpartot

lezárták egy fáklyás felvonulás miatt.
Természetesen „leküzdöttük” ezt az

akadályt, és fáradtan, de élményekkel
gazdagon értünk haza.

Borzáné Petró Krisztina
tanítónő

A fővárossal ismerkedtünk
Tananyag a valóságban

A Duna és a rajta átívelő hidak látványa is
ámulatba ejtette a gyerekeket

Sétánk során a nevezetes épületeken kívül
hajókat is láthattunk

A Csodák Palotájában szórakoztató módon
tapasztalhattuk meg a fizikai törvényszerűségeket


