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November 16-án a hajnali órákban útra

keltünk a bérmálkozásra készülő király-

egyházai hittanosokkal (és egy velényi

hittanossal), hogy kiránduljunk egyet

Budapestre. A kirándulást azért találtam

ki és vezényeltem le, mert úgy gondol-

tam, hogy ezek a gyerekek a szorgal-

mas tanulásukkal, péntek esti órára járá-

sukkal és szorgalmas templomi minist-

rálásukkal ezt kiérdemelték. Az utazásra

Királyegyházáról Aracsi Laurát, Velény-

ből Farkas Nikolettát, Sumonyból pedig

Balogh Emesét, Orsós Tamarát, Orsós

Zoltánt, Gáyer Virágot és Katona

Noémit vittem magammal. Saját kisbu-

szommal Sumony, Királyegyháza és

Velény érintésével indultunk el, és noha

sok helyen sűrű ködfelhőn kellett keresz-

tülhaladnunk a 6-os úton (amely lassítot-

ta haladásunkat), még így is odaér-

keztünk 9.30 óra körül a Budapesti

Műszaki Egyetem parkolójába. Itt

találkoztunk Dr. Kajtár Edvárd atyával

(korábbi királyegyházai plébános úrral),

aki vállalta, hogy programszervezőnk

és kísérőnk lesz ebben a csodálatos

városban. Mivel Edvárd atya a

Budapesti Központi Papnevelő Intézet

egyik vezetője, ezért ott lakik a "Papi

szemináriumban", amely össze van

épülve az Egyetemi Templommal. A

budapesti belváros (V. kerület) lakó-

jaként tőle indultunk, majd megtekintettük

a Váci utcát, a

Fővám téri hatal-

mas vásárcsar-

nokot (ahol ép-

pen "japán napo-

kat" tartottak),

majd a Szabad-

ság hídon átsétál-

va, Budára érkez-

ve megnéztük a

pálos szerzetesek

által fenntartott

Szikla-templomot. Innen villamos és

autóbusz segítségével a Margit hídon

keresztül visszatértünk Pestre, ahol

láthattuk (igaz, csak kívülről) a

Parlamentet, a Szent István Bazilikát és a

"Szent Jobb"- ot. Edvárd atya ismét meg-

mutatta jóságát akkor, amikor az egész

csapatot meghívta egy ebédre a

McDonald's-ba. Ezután a Deák térre

érkezve a fiataloknak teret engedtünk

nézelődésre, vásárlásra és szabad

programra. 13. 45-kor a Deák térről

indulva nagyot sétáltunk az Astorián és

"Kiskörúton" áthaladva a Duna-partra

(közben kívülről megtekintettük a

Dohány utcai zsinagógát). Az Erzsébet

híd mellett, lépcsőkön lementünk a

Dunához, ahol néztük a sok hajót, és

nagyot beszélgettünk. Délután 4 óra

előtt lehetőségünk nyílt megnézni a Köz-

ponti Papnevelő Intézetben néhány

helyiséget, mint a "Kerengőt", a

"Refektóriumot" (ebédlő), "Báltermet"

(ahol nemrég még grófok, királyok és

hercegek táncoltak) és végül az

Egyetemi Templomot. Amikor kezdett

már sötétedni, útnak indultunk és este 8-

9 óra között érkezett mindenki haza a

saját településére.

Úgy gondolom, hogy mindannyiunk

számára felejthetetlen volt ez a nap,

hiszen a gyerekek teli élménnyel tértek

haza, mindamellett remek kiránduló időt

kaptunk a Jó Istentől, és nekem is élmény

volt abban a városban lennem, ahol

korábban éveket tanultam és dolgoz-

tam. Végezetül szeretném kifejezni min-

dannyiunk nevében Edvárd atyának

őszinte hálánkat, hiszen kirándulásunkat

ő tetté tartalmassá, színessé és széppé!

Kajtár Bertold

katolikus hittanár
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Jutalmat érdemeltek a szorgalmas hittanosok 

A Duna-parton hajókat nézegetve 
sokat beszélgettünk

Tájékoztatás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Királyegyháza településen a községi könyvtár várja az olvasókat.

A könyvtár helye: Királyegyháza, Petőfi u. 59. (Tornyos Iskola)
Nyitva tartási ideje:

Szerda: 16.00-19.00; Csütörtök: 16.00-19.00
Könyvtáros: Süli-Csontos Klaudia

Grím Ferenc
polgármester
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A LAFARGE királyegyházi cementgyá-

rának vasúti beruházása 2013 novem-

berében rangos díjban részesült a lon-

doni Európai Vasúti Kongresszuson. A

rendezvényen az Európában kiemel-

kedőnek számító vasúti beruházásokat

értékelték. A LAFARGE Cement Ma-

gyarország Kft. Királyegyházi Cement-

gyárában és Bükkösdi Kőbányájában

található vasúti kiszolgáló rendszert

„Az év legjobb árufuvarozási depója”

díj odaítélésével ismerte el a nemzet-

közi zsűri. 

A vasúti szerkezetek építése 2010-ben

fejeződött be, ebben az évben hagyta

el próbaüzem keretében az első sze-

relvény a Királyegyházi Cementgyárat.

2011-ben kezdődött Európa egyik leg-

modernebb cementgyárának üzem-

szerű működése. Ettől kezdve a ter-

melési igények kiszolgálása

érdekében rendszeres a vasúti forga-

lom a LAFARGE

Cement Magyaror-

szág Kft. cement-

gyára és kőbányája

között. Az alapanyag

beszállítása kezdettől

fogva vasúton történik

a Királyegyházi Ce-

mentgyárba. 2013-

ban pedig elhagyta a gyárat az első

cementet szállító vasúti szerelvény is.

Ezáltal jelentősen mérsékelhető a

kamionforgalom, ami mérsékli a kör-

nyezet terhelését és fokozza a cement-

kiszállítás hatékonyságát.

Egy másik rangos díjjal jutalmazták a

LAFARGE Cement Magyarország Kft-t

a helyi közösségeket támogató kez-

deményezéseinek köszönhetően. A

rangos zsűri a „Közös ügyek- közös

felelősség” kategóriában a 2008-ban

alapított CSR Hungary Díjra javasolta a

Királyegyházi Cementgyár pályázatát.

Az értékelési szempontok alapja a vál-

lalati társadalmi teljesítménymérés

(CSP: Corporate Social Perfromance)

modellje, amely a menedzsment és a

tulajdonosok, befektetők számára is

áttekinthetővé és szakmailag is nyomon

követhetővé teszi a felelősség és fenn-

tarthatóság rendszerét a vállalat

egészének a működésében. Ma már a

vállalati felelősség és a fenntarthatóság

piaci értéket és versenyképességét

növelő tényezővé vált.

„A LAFARGE világszerte törekszik a

hosszú távú jó kapcsolat fenntartására

a helyi közösségekkel. A Királyegyházi

Cementgyár vezetősége úgy gondol-

ja, hogy a helyi közösségeknek nyújtott

csupán anyagi támogatások hosszú

távon nem elégségesek. Ennek szelle-

mében a helyiekkel olyan kezdemé-

nyezéseket valósítunk meg, melyek

közösségi részvételt feltételeznek és

hosszú távú hozadékuk kézzelfog-

ható.” – mondta a díjjal kapcsolatosan

Zadravecz Zsófia, a Királyegyházi

Cementgyár marketing kommunikációs

vezetője.

A LAFARGE Cement Magyarország

Kft. ebben az évben kezdeményezte a

fiatal generáció közösségfejlesztésére

szolgáló Mural falfestő programot,

továbbá a közösségi terek megújítását

támogató, települések főterének

térkövezésére szóló pályázatát a Leier

Hungária Kft-vel együttműködésben.

Konyári Tímea

Rangos elismerések a Királyegyházi Cementgyárnak

„Az év legjobb árufuvarozási depója” 

A CSR Hungary Díjat 
Zadravecz Zsófia marketing

kommunikációs vezető vette át
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A óvoda udvarán építettünk felszíni formákat
Mindig jó látni, amikor a szülők együtt alkotnak 

a gyerekeikkel

“Hátrányból esély” projektzáró rendezvény 
A Királyegyházi Óvoda életéből

November 6-án „Az óvodai tehetség-

segítő programok, erdei óvodai prog-

ramok támogatása című (NTP-OTM-

MPA-12 kódszámú) pályázat” projekt-

záró rendezvényét tartottuk. A pályáza-

ton 851 ezer forintot nyertünk, amit kirán-

dulásokra, az élmények feldolgo-

zásához szükséges írószerekre,

ismeretterjesztő könyvekre, természetku-

tató eszközökre, szerszámokra, polcok

vásárlására fordítottunk. A pályázat

lehetőséget adott, hogy kirándulhassunk

Sumonyba, a madarásztáborba,

Hetvehelyre a Mókus-suliba, Sasrétre. A

záró rendezvény célja volt a látott,

tapasztalt élmények feldolgozása és a

produktumok bemutatása a szülőknek

és a meghívott vendégeinknek. A kiál-

lítás egyik része volt az „Én erdei

lexikonom” bemutatása, amiben az átélt

élmények, a természet megismerése

jelent meg összefűzött formában. Az

udvari terepen az egész óvoda

dolgozott, felnőttek, gyerekek, szülők,

önkéntesek. Megépítettük és megtanul-

tuk a felszíni formákat, hegyet, dombot,

síkságot és a kiránduláson látott dom-

borzatot, amibe törpe cserjéket ültettünk.

A tóba szigetet építettünk, amit híd köt

össze a „szárazfölddel”. A gyermekek

terveit, ötleteit

kiviteleztük, felépí-

tettük Manófalvát

és Katica-völgyet,

a házakat fatörzs-

ből illetve vessző-

ből készítettük. Ez

a barkácsolás a

gyermekektől nagy

kreativitást és sok

munkát kívánt. 

Plakátokkal, meg-

hívókkal, kedves szóval hívtuk fel a

figyelmet erre a napra. Nagy izgalom-

mal készültünk a rendezvényre. A

délelőtt folyamán bábelőadás, hang-

szerkészítés folyt, a hangszereket a nap

végén hazavihették a gyerekek. Ebéd

után az óvodások jó hangulatú őszi

énekes verses, táncos műsorát Muzsikus

Gábi kísérte hegedűvel. A műsor után

tehetségkereső munkánkkal, a projekt

eredményeinek ismertetésével a kirán-

dulások fotóival ismertettük meg, a

szülőket, vendégeinket és a megjelent

civil szervezetek képviselőit, akik mind

elismeréssel szemlélték a látottakat. A

különféle technikákkal készített gyermeki

alkotások az óvoda teraszán a

pályázati pénzből vásárolt polcokon let-

tek kiállítva.

Majd ezután következett, a szülőkkel

közös játszóházas programunk, amikor

mindenki az anyukájával, apukájával

együtt táncot tanulhatott, közreműköd-

hetett a furfangos mesén, társasjátékot

játszhatott, fanyakláncot festhetett. A

négy próbát mindenki sikeresen tel-

jesítette. Az őszi napot finom süte-

mények elfogyasztása zárta. Jó volt látni

a sok vidám óvodást és a velük együtt

játszó mosolygó szülőket.

Köszönjük a szülőknek, vendégeinknek

a részvételt, a konyhás néniknek a sok

süteményt, a szülői munkaközösség

segítő tagjainak és az önkénteseknek a

támogatást. 

A gyerekek nagyon büszkék voltak 
a munkájuk ereményére

folytatás a 5. oldalon
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A felvonulás végén forró tea, forralt bor mellett
lehetett jót beszélgetni

“Hátrányból esély” projektzáró
rendezvény 

Mi lenne, ha?

Miért szeretem a Márton napot? 

Avagy: mi lehetnénk a versszerető falu.

Régóta élek Királyegyházán, és mindig úgy

éreztem, hogy biztos van valami, ami

sokunkban közös, ami értékes, és olyasmi,

amivel lehetne Királyegyházát színesebbé,

értékesebbé tenni. 

A közös pont az itt élők között szerintem: a

vers szeretete. Sokan, akik itt élünk szeretjük

a verseket. Ebből a pontból kiindulva

gondoltam, mi lenne, ha a házak előtt a

járda mellett az ott élők által kiválasztott vers-

részletet egységes formában, fából készült

szép táblára helyeznénk ki. Mindennap

igényes irodalmi környezetben indulhatna,

vagy végződhetne a napunk.

Természetesen ez a kivitelezés csak

egyeztetés után történne meg. Szeretném

végigjárni a falut, és megkérdezni kiket

érdekelne egy-egy vers tulajdonképpen örök-

befogadása.

Mi lenne, ha?

Avagy: a Vendel kápolna új élete.

Sokan megmosolyognak, ha azt mondom

Vendel kápolna, mert tudják, ez valamiért az

én visszatérő témám. Amennyiben az itt élők

segítenének, vagy érdemesnek tartanák az

ötletet, esetleg továbbfejleszthetnénk, és meg

lehetne szervezni a nyár folyamán egy iro-

dalmi nap keretében azt, hogy a Vendel

kápolna mellett egy színpadon a jelentkezők

verset mondhatnának, zenélhetnének, reggel

kezdenénk, és sötétedésig tarthatna az

összejövetel. Az is lehetne, mint külön-

legesség, hogy húsz-harminc helyi lakos

együtt, egyszerre elmondana egy Arany-

balladát. Közben a segítők reggelit, ebédet

készítenének, este az útvonalat fáklyákkal

kivilágíthatnánk. Együtt töltenénk azt a napot!

Grimné Hunyadvári Éva

képviselő

A Királyegyházi Óvoda életéből

Mert egyszerű ünnep minden sallang nélkül.

Mert együtt énekelni a csillagos ég alatt, jó.

Mert látom a gyermekek szemében, hogy örülnek, hogy együtt vagyunk.

Mert szépek a lámpások fényei.

Mert végül az összetalálkozó emberek békésen beszélgetnek egymással.

Mert mindenki nyugodt.

Mert ilyenkor olyan a falu, mint a filmekben: barátságos, békés!

Mert mindig megmosolyogtatnak az egyedi töklámpások.

Mert kevés pénzből, őszinte örömet lehet csalni az itt élők arcára.

Elmondhatjuk, hogy minden szempont-

ból sikeres projektet zártunk, hiszen a

kirándulások által a gyerekeket számta-

lan élmény érte: a természetvédelmi

magatartás normákat megtanulták és

alkalmazták, az élmények feldolgo-

zása során sokféle tevékenység

közben kipróbálhatták magukat. 

Grimné Hunyadvári Éva

óvodavezető

Kreativitás és vidámság jellemezte
tevékenységünket

folytatás a 6. oldalról
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Novemberben került megrendezésre a
TÁMOP 5.5.1.B-11/2 „Családi
közösségi programok és szolgáltatások
fejlesztése a Királyegyháza Római
Katolikus Plébánia szervezésében”
programsorozat keretén belüli újabb
előadásunkra - "Tanácsadás a családi
élettel, gyermekneveléssel összefüggő
kérdésekben" címmel - a Királyegyházai
Általános Iskola földszinti aulájában. Az
előadás megtartására Káplár Mátyás
pszichológust kértük fel, aki idén már a
második előadását tartotta meg
településünkön.
Első témájában az "Életút és

pályatervezés"-ről
beszélt nekünk a
pszichológus. Szó-
ba hozta, hogy ez
azért is egy fontos
téma, mert sajnos
sok fiatal nem tudja,
hogy mit akar,
ráadásul ehhez még
a társadalmi ráha-
tás, a megélhetés és
a szülők véleményei

is hozzáadódnak, amelyek még ne-
hezebbé teszik a döntését. A lehe-
tőségeinket meghatározzák az érdek-
lődéseink, a személyes kompetenciáink
és a céljaink.
A célmeghatározással kapcsolatban
elmondta, hogy a gyerek vágyaiból kell
kiindulni, és engedni kell, hogy ő maga
tervezzen életutat magának.
Hallhattunk a készségek fejlesztéséről,
segítéséről és a felnőtt életre való
előkészületről. Ennek kapcsán szóba
került a pszichológiai funkció (pl.: érzel-
mi stabilitás, szükségletek, temperamen-

tum, értékek, intelligencia, viselkedési
tendenciák), a szociális funkció (pl.:
adaptív viselkedés, szociális-interper-
szonális készségek, a független életre
való készség, higiénia), az akadémiai
funkció (pl.: nyelv, olvasás), a fizikai
funkció (pl.: látás, hallás, egészség, erő,
kézügyesség, tűrőképesség), és a
foglalkozási funkció (pl.: munkához való
hozzáállás, alkalmasság) fontossága.
Elmondta, hogy a különböző életko-
rokban más-más pályaválasztási felada-
ta legyen a gyereknek, hiszen ahogyan
nő és fejlődik, úgy alakulnak majd ki a
céljai, az érdeklődése is változik.
Utolsó témájában - "Meddig fogjuk a
gyermek kezét?" - arról beszélt, hogy
fontos kialakíttatnunk a gyerekben a
megfelelő felelősséget, hiszen ha a
felelősséget elvesszük tőle, akkor nem
képes az önálló, felnőtt életre.
Az előadás végén alakalom nyílt egy
kötetlen beszélgetésre a pszicho-
lógussal, üdítő és aprósütemények elfo-
gyasztása mellett.

Kajtár Bertold
projektmenedzser

Életút és pályatervezés 

A pályaválasztás szülőnek és gyereknek is
rendkívül nehéz, felelősségteljes döntés

Tanácsadás a pályaválasztáshoz

FELHÍVÁS
Felhívom az érintett ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy lakóingatlan tulajdon értékesítésekor ne feledkezzenek meg
az ingatlanok után fizetendő érdekeltségi hozzájárulásról (közműfejlesztési hozzájárulás) sem. A Magyar Köztársaság
polgári törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. torvény 367. § (1) bekezdése alapján az eladó köteles a vevőt a dolog
lényeges tulajdonságairól és a dologgal kapcsolatos fontos követelményekről, különösen a dologra vonatkozó
esetleges jogokról és a dologgal kapcsolatos terhekről tájékoztatni. 
Az eladó kötelessége tájékoztatni a vevőt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésekor vállalt érdekeltségi hozzájárulásról
(közműfejlesztési hozzájárulás), törlesztő összegéről, az esetleges hátralékról.  A felek a megfelelő információk bir-
tokában állapodhatnak meg a tekintetben, hogy a fennálló közműfejlesztési hozzájárulást az eladó egy összegben az
ingatlan adásvételekor, esetleg a vevő jogfolytonosan a vállalt futamidő végéig, havi részletekben stb. egyenlíti ki.
Kérem az érintetteket, hogy a tájékoztatás elmulasztásából adódó problémák elkerülése érdekében szíveskedjenek
eleget tenni jogszabályi kötelezettségüknek az ingatlan adásvétele során.

Ligler László
Királyegyháza Csatornaberuházó

Víziközmű Társulat elnöke
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Gyöngyfa községi Önkormányzat képviselő-testület 2013. november

9-én köszöntötte a település idős lakosságát. A meghívottakat élő

zenével és ebéddel fogadtuk.
Ezúton köszönjük a Lafarge Cement Magyarország Kft., a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány és a közreműködő
lakosok segítő támogatását. 

Dörömböző Béla

polgármester

Idősek köszöntése
Gyöngyfán 

Családterapeuta tartott tanácsadást 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony és Szentdénes községi Önkormányzatok a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendeletben kapott felhatalmazás alapján
szociális tűzifa támogatást igényeltek.
A kedvező döntésnek köszönhetően az önkormányzatok - egyedi kérelemre - tűzifa támogatásban részesíthetik a lakosságot.
Támogatásban részesíthető az a kérelmező – háztartásonként egy fő –
a)      akinél a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-
ot,
b)      egyedül élő kérelmező esetén annak 250%-át, azaz 71.250 Ft-ot nem haladja meg.
A kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási
támogatásra jogosult vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
A kérelem nyomtatvány igényelhető: Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, a sumonyi önkormányzati hivatalban,
illetve a gyöngyfai és szentdénesi falugondnokoktól.
A kérelemhez csatolni kell a család előző havi jövedelméről szóló igazolásokat.
A kérelmet a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani.
Benyújtási határidő: 2014. január 10. (péntek)

Beák Laura
jegyző

Figyelem!

A családterapeuta szerint fontos 
a szülők együttműködése

November 12-én Boda Gyöngyi
családterapeuta látogatott el hozzánk,
és a "Tanácsadás a családi élettel,
gyermekneveléssel összefüggő
kérdésekben" című
előadássorozatunkon belül igyekezett
segítséget nyújtani és választ adni a
felmerülő kérdésekre. Kiemelten beszélt
a családon belüli kommunikáció
fontosságáról, a konfliktusok, érzelmeink
és indulataink helyes kezeléséről,
valamint arról, hogy mennyire nagy
jelentősége van a gyermeknevelésben
a szülői együttműködésnek.
Tapasztalatairól szólva kifejtette, hogy a

gyakorlatban általában azok a szülők
és családok keresik fel, vagy hallgatják
meg tanácsait, akik önállóan is a helyes
megoldásokat keresik, sokat törődnek a
legmegfelelőbb módszerek
kiválasztásával a gyermeknevelés terén.
Sajnálatát fejezte ki azonban, hogy
éppen azokhoz a családokhoz nehéz
eljuttatni a tanácsadást, akiknek a
legnagyobb szükségük lenne rá: ők
nem áldoznak erre még egy órácskát
sem, még így sem, hogy fizetni sem,
utazni sem kell érte, hiszen helybe hoz-
tuk a szolgáltatást. 
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Nagy örömmel fogadtam a meghívást
a közmunka program záró ren-
dezvényére, mert szívemen viselem,
értelmes, hasznos tevékenységnek
tartom a mezőgazdasági közmunkát,
amelyben értéket termelnek, állítanak
elő az itt dolgozó emberek. Hasznos a
falunak, öröm a konyhán étkező
gyermekeknek, felnőtteknek, mert
egészséges változatos étel kerül az
asztalra. Az itt élők szívesen vásároltak
a megtermelt zöldségekből, palánták-
ból, és sok család kapott
kedvezményesen is belőle.
A polgármester úr elmondta, hogy az
idei év siker, mivel kétmillió forint bevétel-
lel zárt a program. Az idei év
tapasztalataiból már kiderült a jövőre
nézve, hogy miből érdemes többet és
milyen növényből kell kevesebbet ter-
melni. A tanfolyam záróvizsgája novem-
ber 22-én volt, amire izgalommal
készültek a résztvevők. Nehéz munka
mellett tanulni, újra iskolapadba ülni,

ezért külön
örülök annak,
hogy a vizsga jól
sikerült, a nagyon
lelkiismeretes fel-
készülésnek kö-
szönhetően a pá-
lyázat szerint min-
denki jogosult a
nettó 100 000
forintra, amihez
szívből grat-
ulálok!
A záró ren-
dezvényen az oktatók: Papp Csaba és
Bogdán József, elmondták gondol-
ataikat, tapasztalataikat, de csak a jóra
helyezték a hangsúlyt.
Az értékelések után finom ebéddel foly-
tatódott a zárszámadás, majd a jó
hangulatot tánc követte. Jó volt látni azt,
ahogy együtt ünnepel ez a kis
közösség. A rendezvény támogatója
Kovács Béla vállalkozó és családja

valamint a Királyegyházai
Önkormányzat volt. A finom ebédet
Bedő Istvánné és Moharos Gézáné
szakácsok készítették. A zenét Marton
József szolgáltatta.
Ezen az összejövetelen Böjte Csaba
szavai jutottak eszembe: „Jónak lenni
jó!”

Grimné Hunyadvári Éva
képviselő

Zárszámadás a közmunka programban 

A Királyegyháza Sportegyesület futball-
csapata a 2013-14. évi bajnokság őszi
idényében a megyei IV. osztály B cso-
portjában a 13 csapat között a hetedik
helyet szerezte meg: 4 győzelem, 2
döntetlen és 6 vereség mellett.
A csapat tagjai: Boros Dániel, Boros
Zoltán, Fata Balázs, Fata Gábor, ifj. Fata
Gábor, 
Hollósi Richárd, Jeckl Ádám, Kácsor
Balázs, Kanalas Róbert, Kis Szabó
Zsombor, Magyar József, Pénzár
László, Sárközi János, Szép Richárd,
Sznopek József, Toplak Zoltán,
Tamasics Bálint, Tóth Balázs, Tóth
Balázs, Vörös Zoltán.
A Királyegyháza Sportegyesület nevé-

ben köszönöm a Királyegyháza Felvirá-
goztatásáért Közalapítvány Kurató-
riumának a 2013-as évi támogatást,
valamint hogy a sportöltöző felújítására
pályázatot írtak, majd a nyertes
pályázat eredményeként a kivitelezési
munkálatokat elvégeztették. 
Külön köszönjük az alábbi támogatók-
nak a segítséget:
Köszönjük Grim & Társa Bt. ügyveze-
tőjének, Grim Jenőnek, hogy az öltöző
villanyszerelési felújítását támogatás-
ként, társadalmi munkában elvégezte.
Köszönet a Lafarge Cement
Magyarország Kft. vezetőségének a
sportöltözőnél végzett önkéntes betono-
zásért és a támogatásért.

Köszönetünket fejezzük ki a 4 Hungar
Agri-Tech Kft.-nek a támogatásként
elkészített és beépített cserepadokért. 
Köszönjük Kósa Tihamérnak a pálya
karbantartását, Kéri Zoltán villanyszerelő
társadalmi munkáját, a Zallau Kft (Király
Csemege) támogatását.
A Királyegyháza Sportegyesület ne-
vében köszönöm minden kedves támo-
gatónak és szurkolónak az egész éves
együttműködést, kellemes ünnepeket és
sikerekben gazdag új esztendőt
kívánok.

Fata Gábor
elnök

Az őszi idény végén 

Együtt ünnepelt a kis közösség


