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József Attila: TÉL
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,

Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,

Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,

Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -

S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla

S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,

Hisz zúzmarás a város, a berek...

Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni

És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,

Hogy fölengednének az emberek!

1922. november 12.

Békés Ünnepeket! 

Királyegyháza Képviselő-testülete nevében 
békés karácsonyt és boldog új évet kívánok Királyegyháza 

és társközségeink: Gyöngyfa, Sumony és Szentdénes 
minden lakosának!

Grím Ferenc
polgármester



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 min-
denkori 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 önkor-
mányzati hivatalban, illetve a gyöngyfai és
szentdénesi falugondnokoktól.
A kérelemhez csatolni kell a család előző
havi jövedelméről szóló igazolásokat.
A kérelmet a Királyegyházai Közös Önkor-
mányzati Hivatal ügyfélszolgálatán kell
benyújtani.
Benyújtási határidő: 2014. január 10. (pén-
tek)

Beák Laura

jegyző
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Figyelem! 

SZÜLŐK BÁLJA 
jótékonysági rendezvény lesz

2014. JANUÁR 11-én 20.00 órától

KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS

ISKOLÁBAN

BELÉPŐJEGY: 1800 Ft

HANGULATFELELŐS: CORNETT BAND

ÉRDEKLŐDNI: 

+36302949094 (Fata Gáborné)

+36303373227 (Ormódi Melinda)

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

A Királyegyháza Sportegyesület nevében

köszönöm minden kedves támogatónak 

és szurkolónak az egész éves
együttműködést! 

Kellemes ünnepeket 
és sikerekben gazdag új esztendőt

kívánok!

Külön köszönöm az Agro Lőrinc Kft.

vezetőségének, hogy lehetővé teszik a
sportpálya villamos árammal történő

ellátását és támogatásukkal új sportfel-

szerelést tudunk vásárolni.
Fata Gábor

elnök
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Szép hagyomány, hogy a Lafarge Cement Magyarország Kft. „házi” karácsonyi ünnepségére meghívást kapnak a királyegyházi
óvodások egy kis műsor erejéig. A gyár dolgozói mindig meleg szívvel fogadják a kis szereplőket, és apró ajándékokkal hálálják meg a
felkészülést. 
Pillanatképek a szereplésről: 

Az óvodások köszöntötték a dolgozókat 

A Mikulás csodája
A technika rohamosan változik, sok hagyomány eltűnik,
de a Mikulás még mindig nem veszíti el a lényegét, a
csodák a mesék világába visz el bennünket. Ez a nap
olyan, hogy elhiszed, hogy szeretnek, hogy valaki gon-
dol rád. Ezt éreztem, amikor megpillantottam a sötétben
a kivilágított hintóban a Mikulást. Mikulás dalok szóltak
a hangszórón. Olyan volt, mintha egy mesét láttam
volna.  Nagyon boldog voltam, amikor láttam a
Mikuláshoz közeledő gyerekek tekintetében is ezt a
csodát. Szívet melengető volt, hogy az idősebbek is
vidáman integettek. Örülök, hogy minden évben segít-
hetek a Mikulás látogatásának megszervezésében.
Szeretném megköszönni a Lovas Klub tagjainak a segít-
séget a Mikulás este színvonalas megszervezéséért, a
zene biztosításáért, Hollósi Jánosnénak a Mikulás hintó
díszítéséért, a Polgárőrségnek a biztonságért, az önkor-
mányzatnak és a Lafarge Cement Magyarország Kft.
vezetőinek az édességekért. Farkas Istvánné Zsuzsa
néninek, hogy minden évben kitartóan jön velem a lovas
kocsin. Ádám Lacinak, Isten tartsa meg a jó szokását,
mert minden évben szíverősítővel segít nekünk küzdeni
a hideg ellen.
Az óvodás gyermekek nevében szeretném megköszön-
ni a Királyegyházai Roma Kisebbségi Önkormányzat-
nak, hogy húszezer forinttal támogatták óvodánkat
abban, hogy a hozzánk járó gyermekek karácsonyi
ajándékot kapjanak. A szülői munkaközösség már meg
is vásárolta a gyerekeknek a fa alá való ajándékot,
evvel a támogatással, sokkal több ajándék juthatott a
kicsi gyerekeknek. Köszönjük!

Grimné Hunyadvári Éva
óvodavezető



4

Ünnepváró játszóház 

A gyerekeket is jó érzéssel tölti el a gondos
ajándékkészítés

Kreativitásra és kézügyességre egyaránt 
szükség volt

Nincs szívderítőbb látvány a mosolygó 
gyermekarcoknál

Szülő – gyermek – pedagógus 
együtt alkothatott ezen a délutánon

Az elkészült asztaldísz ékesíti majd az ünnepi terítéket
Már csak a jókívánságokat kell ráírni a saját

készítésű üdvözlőkártyára

Különböző színű és formájú díszek készülnek a
karácsonyfára Kicsik és nagyok együtt alkothattak

A Királyegyháza Római Katolikus Plébánia Családi közösségi programok és szolgáltatások fejlesztése című TÁMOP-5.5.1.B-

11/2-2011-0309 jelű projektjének utolsó előtti állomása volt az idei karácsonyváró nap megrendezése, melynek délutánján
az iskola pedagógusai segítségével játszóházat tartottunk. 
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Karácsonyváró hangverseny 

Fehér Dávid, Nagy Zsófia és Keczeli Barbara
nyitotta az ünnepi műsort

Réti Melani és Kozma Lili Fanni zeneiskolás 
tanulók ünnepi dallamokat hoztak

A Pécsi Református Kollégium Vegyes Kara
a királyegyházi templomban

Az óvodások ezúttal regöléssel köszöntötték
az ünnepet

Orsós Tamara és Katona Noémi fuvoladuót 
adtak elő

A kisiskolások versei az adventi elcsendesedés
szükségességét hirdették

Ki ünnepel karácsonyt? – kérdezték versükben
Kövy Máté, Tóth Szabolcs és Pázmándi Szabolcs 

A Királyegyháza Római Katolikus Plébánia Családi közösségi
programok és szolgáltatások fejlesztése című TÁMOP-5.5.1.B-
11/2-2011-0309 jelű projektjének keretében szerveztük idén a
karácsonyváró templomi hangversenyünket. Az ünnepi műsort
szerkesztette Gyimesiné Fekete Tünde tanítónő. Felléptek a király-
egyházi óvodások, iskolások és zeneiskolások, valamint Szeiler
Viktória és Felnagy József, a zeneiskola tanárai. Elfogadta
meghívásunkat a Pécsi Református Kollégium Vegyes Kara, és
Pap Tamás karnagy vezetésével csodálatosan szép
előadásukkal valódi adventi hangulatot varázsoltak a templo-
munkba.
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Nemzetiségek napja 

Mészáros Lászlóné és Gyimesiné Fekete Tünde 
a ’Hagyaték’ gyűjteményből válogatott 

sváb használati tárgyakból készített kiállítást
Tóth Réka és Juhász Barnabás 

bukovinai táncokból adott ízelítőt

Csoboka Csillagai ismét nagy sikert arattak 
a diákok körében

Csonka Edina és Lusek Richárd mindig szívesen
térnek vissza hozzánk egy-egy fellépésre

Csonka Ferenc (Öcsike) már kicsi kora óta
elkápráztatja a közönséget táncával

A nyugdíjas klub tagjai ezúttal 
a sváb sütemény elkészítésében segédkeztek 

„A nemzetség, melybe Isten rendelt,
földi életed vára, otthona. Hozzá lán-
col az Igazság. Ha eltéped e láncot,
olybá leszel, mint a hulló falevél,
melyet a szelek visznek magukkal s
egyszer elvész valahol a feledés
sarában.” /Jézus Evangéliuma/
A TÁMOP 5.5.1.B-11/2 jelű Családi
közösségi programok és szolgáltatá-
sok fejlesztése a Királyegyháza

Római Katolikus Plébánia szerve-
zésében című programsorozat
keretén belül idén novemberben is
megrendeztük a  nemzetiségek nap-
ját. 
A rendezvénnyel igyekszünk segíteni
az érdeklődés felkeltését és erősíteni
a toleranciát a különböző nem-
zetiségek, kultúrák elfogadása és
tisztelete érdekében.

Ezúttal két nemzetiség: a sváb és a
roma kultúra hagyományait elevenítet-
tük fel arra törekedve, hogy megmu-
tassuk, megtapasztaljuk, hogy milyen
szépen elférnek egymás mellett a
különböző nemzetiségi jegyek a
táncban, a zenében, a használati tár-
gyakban, a konyhában és az
étkezésben is. 
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Lakatos Leona táncoktató és fia, Orsós József,
nagyecsedi táncokat mutattak be

A kisebb-nagyobb gyerekek egyaránt élvezettel
vetették bele magukat a tánctanulásba

Ügyes kezek ügyeskedtek a sütemény gyúrása,
nyújtása közben

Magával ragadó volt a lendület, mellyel a
táncoktatók maguk köré gyűjtötték a közönséget

A közös munka eredménye: 
az óvoda konyháján kisült a finom katzenpratzl

Köszönjük a türelmet, a segítőkész hozzáállást 
és a fáradozást!

Nemzetiségek napja 
Mészáros Lászlóné, Ilike és Gyimesiné
Fekete Tünde a Hagyaték című gyűjte-
ményből válogatott sváb használati tár-
gyakból és öltözékből készített kiállítást az
iskola emeleti zsibongójában erre az
alkalomra. 
Tóth Réka tanárnő Juhász Barnabással
nemcsak bemutatta a magyar néptánc
szépségeit, de az előadást követő tánc-
házban az érdeklődő gyerekek számára
lépéseket is tanítottak. 

Meghívásunkra volt tanítványaink:
Csonka Edina és Lusek Richárd is eljött
hozzánk erre a napra, hogy Csonka
Ferenc hetedik osztályos tanulónkkal
együtt roma táncokkal szórakoztassák a
közönséget. A diákok körében mindig
nagy sikert arat, ha láthatják, hogy társaik
milyen ügyesek, és milyen bátran mernek
szerepelni. 
Lakatos Leona roma táncoktató és fia nem-
csak tánctudásukkal, de hagyományok-

hoz hű öltözékükkel is színesítették a ren-
dezvényt. Közreműködésükkel a tánc-
házban roma tánclépéseket is tanulhattak
a gyerekek.

A nyugdíjas klub tagjai hívásunkra és

kérésünkre szívesen jöttek közénk, segítet-

tek a sváb sütemény elkészítésében, nagy-

on türelmesen, kedvesen tanítgatták a

gyerekeket a sütés-főzés fortélyaira. 
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Hir de té se i ket húsz szó ig in gyen meg je len tet jük.
Le adás: sze mé lye sen Konyári Tí me á nál, il let ve

a 06-30-9522987-es te le fon szá mon.
Vár juk ész re vé te le i ket és hoz zá szó lá sa i kat is.

Kellemes, békés ünnepeket, sikerekben gazdag új évet kívánok 

minden kedves Olvasónknak 

a Helyzet összes újságírója, fotósa 

és a Királyegyháza Felvirágoztatásáért 

Közalapítvány Kuratóriumának tagjai nevében! 
Konyári Tímea

Sumony Önkormányzat Képviselő-testületének és polgármesterének kérésére december 17-én karácsonyváró hang-
versenyt rendeztünk a sumonyi templomban. Az ünnepség a királyegyházi óvoda, iskola és a zeneiskola tanulói,
gyermekei közreműködésével jött létre. A műsort úgy állították össze az óvónők és tanítónők, hogy Sumonyban
feltétlenül a helyi gyerekek kapjanak szereplési lehetőséget. A templomi műsor után a kultúrházban sütemény, tea és
forralt bor mellett melegedhettünk, beszélgethettünk. 

KT

Karácsonyváró Sumonyban

A betlehemezés nem maradhat ki 
az adventi műsorból

Bölcsőcske címmel dramatikus játékot adtak elő 
a gyerekek

A kisiskolások versekkel készültek 
az ünnepvárásra

Még a legkisebbek is mondhattak 
egy-egy rigmust vagy köszöntőt

HELyZET – KiRáLyEGyHáZA ÖNKORMáNyZATáNAK LAPJA

Megjelenik havonta, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | ISSN 2060-5471 |
Felelõs kiadó: Konyári Tímea, munkatársak: Grímné Hunyadvári Éva, Kaczor Péter, dr. Máthé Győzőné, Mészáros Dániel

| A szerkesztõség címe: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., tel.: 06-30-9522987, 06-73-340045,  e-mail: konyaritimea@gmail.com |
Lapzárta: 2013.12.18..

Sumony Önkormányzat Képviselő-testületének nevében köszönöm a királyegyházi iskola és óvoda pedagógusainak,
hogy idén is megszervezték és megrendezték Sumonyban is a karácsonyváró hangversenyt. Köszönjük Király József
plébános úrnak, hogy ezúttal is a templomban, méltó körülmények között tarthattuk az ünnepséget. Köszönöm a
támogatóknak, segítőknek, hogy a műsor után vendégül láthattuk a szereplőket, szervezőket és az ünneplő közön-
séget.

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG úJ ÉVET KíVÁNUNK MINDENKINEK!
Orsós József
polgármester


