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Sok kéz, hamar kész – szorgos kezek palántáznak A palánták előnevelése a fóliasátrakban történt

Sokat kell gyalogolni is a munkavégzések során Az öntözés folyamatos odafigyelést kíván

A királyegyházai kertészetben jelenleg

30 ember dolgozik. A kertészeti munka

egy sikertörténet, fejlődő és jól működő

területe az önkormányzatnak. A sikeres

munka létrejöttéhez természetesen két fél

szükséges, a támogató oldal mellett az itt

dolgozók akarata is kell. Az itt dolgozók

közül mindenki szívén viseli, hogy jól men-

jen a kertészetnek, a növények szépek

egészségesek legyenek, és a termés is

minőségi legyen. A palántanevelést szív-

vel-lélekkel lehet csak végezni. Hiába van

vasárnap vagy ünnepnap, a palántát

gondozni kell, és amikor a növény nő az

nagy öröm. 

„Az előző évek tapasztalatai alapján

mondja – Plaki Jánosné, Erzsike – átgon-

doltuk milyen növényeket érdemes vetni,

mert olyat szerettünk volna, ami folya-

matosan terem és jól eladható. 9 hektár

földön gazdálkodunk, vetettünk burgo-

nyát, hagymát, fokhagymát, csemegeku-

koricát, főző és sütőtököt, szárazbabot,

cukorborsót, zöldbabot, sárgarépát, cék-

lát, dinnyét, zellert, káposztaféléket,

paradicsomot, fehér-, kápia- és pritamin-

paprikát. Ezeket a zöldségeket a kony-

hára és eladásra is termeljük, sok a

visszatérő elégedett vevő.”

Pályázati támogatásból megépült a raktár

is, ami a kertészeti munkát segíti a zöld-

ségek tárolásában. A kertészeti dolgozók

két brigádban dolgoznak, az egyik

brigád vezetője Patakiné Gál Andrea a

másik brigádvezető Vargáné Orsós

Marika. A két brigád több munkafolya-

matot tud ezzel a szervezéssel ellátni, jól

tudnak együtt dolgozni az emberek. A

kertészetben dolgozó emberek munká-

jának köszönhetően nemcsak olcsóbban

állítjuk elő a falu részére a palántákat, de

a korábbinál nagyobb területen sikerült

virágokat is ültetni. Szintén nagyon fontos

a falu közterületén végzett folyamatos ka-

szálás. Sok a munka az időjárásnak kö-

szönhetően, hiszen a fű gyorsan nő. Az itt

dolgozók munkája nem könnyű, az

időjárás változásai bizony próbára teszik

az emberek tűrőképességét. A képvi-

selőtestület úgy döntött, hogy egy használt

lakókocsit vásárol és kiviszi a munkate-

rületre, hogy a hőségben lehetőség

legyen hűtött innivaló tárolására, a terület

őrzésénél pedig az őröknek megfelelő

körülmény legyen biztosítva.

Grimné Hunyadvári Éva

Képviselő

A kertészet: sikertörténet 
Zöldségtermelés, virágosítás, fűkaszálás
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtott pályázaton 
elnyert 1 973 436 forintos támogatásnak köszönhetően a 

Királyegyházai Polgárőr Egyesület szervez 
„Családi nagy napot” 2014. június 28-án Királyegyházán

Zenés ébresztő
Kisvonat, mely egész nap szállítja az érdeklődőket a falu utcáin

Mezőgazdasági kisgépkiállítás – folyamatos
Királyi Olimpia:
Sorversenyek

Vetélkedő, foglalkoztató játékok
- lepényevés
- szalmabábu-készítés
- kerékterelgetés
- gumicsizma-, sodrófadobálás
- ugróiskola
- aszfaltrajzverseny

Vendéglátás: délelőtt lángos, délben közös ebéd
Bemutatók:

- rendőrség, kutyás szolgálat
- tűzoltóság
- katasztrófavédelem
- Misina mentőcsoport
- baleseti és szimulációs társaság

Este: Bál

Családi nagy nap – Királyi Olimpia 

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Királyegyháza község lakosságát, 

hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft 

a lakossági hulladékszállítást 2014. június 2. napjától
hétfői munkanapokon végzi.

Királyegyháza Önkormányzat

A Királyegyházai Plébánia
munkatársat keres 

sekrestyési és harangozói
szolgálatra.

A részletekről érdeklődni lehet

a 06-30/361-1423-as telefonszámon.
Király József

plébános

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"
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A fellépés után már vidáman és lazán 
pózolt a csoport 

Papp Zoltánné versmondását néma csöndben
követte a közönség

Lászlóné, Ilike vezényelte a kórust
A katonanótákat feszes tempóban adta elő

az énekkar

Május 24-én, szombaton délelőtt még a

felhők takargatták a napot, de az évek

óta jellemző hagyományoknak megfele-

lően, mire a szigetvári strand szín-

padára a Királyegyházai Nyugdí-

jas Klub tagjait szólították, ragyogó

tiszta volt az ég, és teljes erejéből

tűzött a nap. 

Papp Zoltánné, Rózsika ezúttal a

nyugdíjas klub vezetőjének, dr.

Máthé Győzőné, Erzsi néninek a

kérésére Wass Albert: Üzenet haza

című csodálatos és csöppet sem

könnyen megtanulható, igen nagy

terjedelmű költeményét szavalta el

nagy sikerrel. A közönség néma csönd-

ben figyelte, majd nagy tapssal jutalmazta

a szép versmondást. 

A férfiakkal is megerősített – kivéve egy

igazoltan hiányzót – énekkar ezúttal vál-

toztatott a repertoárján, és katonadalokat

adott elő feszes ritmusban. Az énekkart

Mészáros Lászlóné, Ilike vezényelte. A

közönség soraiból néhányan velük együtt

énekeltek egy-egy versszakot vagy sort a

kedvükre való nótákból, majd az egész

csoportot is nagyon megtapsolták.

Az előadás után szép oklevéllel

ajándékozták meg a szervezők a

szereplőket, akik ismét öregbítették

Királyegyháza jó hírét-nevét a térség-

ben. 

De jól megérdemelt jutalom volt a

szép idő, a jó társaság, a vidám

hangulat és a finom ebéd is, mellyel

a LAFARGE Cement Magyarország

Kft. támogatásának köszönhetően a

Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány igyekezett kedvesked-

ni a nyugdíjasoknak. A résztvevők a

fellépés előtt és után strandolással,

beszélgetéssel, kötetlen szórakozással

tölthették a napot a Szigetvári Gyógy-

fürdő területén. 

Konyári Tímea

Vers és nóta a szigetvári strandon
A nyugdíjasoknál mindig történik valami

Díszes oklevelet hoztak haza a szereplők
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Büszkék vagyunk!
Büszkék vagyunk, hogy az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézettől a következő meg-
keresés érkezett: 2014. május 16. és
június 13. között a Nemzeti Tehetség
Program eredményeit bemutató kiállítást

szervez a Nemzeti Színház (1095
Budapest, Bajor Gizi park 1.) előterében. 
„A készülő tárlatra az Önök által az NTP-
OTM-MPA-12-053 azonosítószámú
szakmai beszámoló keretében az OFI
részére megküldött igazoló dokumen-
tumok is kiválasztásra kerültek.” 
Természetesen a nyilvános bemutatáshoz
a hozzájárulásunkra is szükség volt, amit
mi szíves-örömest megtettünk, hisz büsz-
kék vagyunk arra, hogy minket válasz-
tottak!

Rongálás és “bűntény” az óvodában
Az udvaron található fűszerspirál számos
lehetőséget teremtett, hogy a gyer-
mekekkel megszagolgassuk, megízlel-
gessük a fűszernövényeket. Szerettük vol-
na tovább szélesíteni a természet közel-
ségének élményét, ezért az ősszel nyert
pályázat keretében tavat készítettünk a
gyermekekkel, az óvoda dolgozóival.
Ástunk, földet hordtunk, fóliát húztunk ki,
vízzel töltöttük fel a tavat, növényeket
telepítettünk bele. A Vincze családtól 33
aranyhalat kaptunk, amiket beleenged-

tünk a tóba, és boldogan figyeltük a ha-
lak úszását, az élővilág megjelenését, bé-
kák, pókok viselkedését. 
De sajnos nem örülhettünk, sokáig mert
az egyik hétvégén gyerekek vödörrel
összefogták a halakat, a tóban járva a

növényeket, a
tavirózsát kihúz-
ták. Aztán az
egyik napról a
másikra a 33
halból csak 15
majd mindösz-
szesen 2! ma-
radt.
Mint kiderült, a
halakat a gólya

fogta ki, ő volt a tettes, aki éhét szegény
épp a mi tavunkból csillapította.

Provident pályázat
A Helyi Közösségi Akciók keretében –
Provident Pénzügyi Zrt. pályázatot
hirdetett 2014. évi Őrangyalok önkéntes
akcióhoz.
Óvodánk részt vett a pályázatban mely-
nek témája:
F e l f e d e z ő
udvar megte-
remtése az e-
gészséges élet-
hez. Pályáza-
tunkban az ó-
voda udvarán
a zöldséges
kert kibővít-
ésére, a tér
élmény változatos megtapasztalására egy
domb kialakításával válna lehetőség. 
Az udvarunkon meglévő fa játékokat az
idő megviselte, szükséges a felújításuk,
állapotuk megóvása érdekében. Az
igényes esztétikus udvari környezet a

felújított lefestett fajátékok a gyermekek
igényességét fejlesztené,  
Szeretnénk egy labirintust megépíteni,
ami a gyerekek téri tájékozódását segí-
tené elő.
Lúdtalp megelőzésére és egyensúlyi érzék
fejlesztésére mezítlábas ösvényt szeret-
nénk kialakítani különböző méretű nagy-
ságú kavicsokból, homokból. 
A fa mászókák mellett a régi vas hinták
állványa céltalan nem esztétikus, ezért
szeretnénk átalakítani, körbe venni nád-
dal, vagy fával borított kunyhóvá építeni. 
A felújított teraszunk a nagy, üvegfalak
miatt nyáron nagyon meleg, ezért jó
lenne, ha valami kissé árnyékolná.
Óvodánkban nincs megoldva az udvari
játékok, kerti eszközök tárolása, nincs
tárolásra használható helyünk. Szeret-
nénk építeni az udvaron egy tárolót
fából, ahol tarthatjuk a kerti szerszá-
mainkat, az udvari játékokat és egye-
beket. Ezeket jelöltük meg a pályázatban
A pályázatokból országosan három kerül
kiválasztásra, és abból fogják az ügyfelek

kiválasztani azt az egyet, aki nyerni fog.
Óvodánkat kiválasztották a három közé!
Most már reménykedhetünk, talán meg-
valósíthatjuk ötleteinket!

Grimné Hunyadvári Éva
óvodavezető

A tó medrének kiásásában együtt tevékenykedtünk

A növényeket is együtt ültettük a tó köré és a szigetre

Hírek a királyegyházai óvodából



7

Fenti címmel sport- és egészségnapot tar-
tottunk a Királyegyháza Felvirágoztatásá-
ért Közalapítvány Kuratóriumának szerve-
zésében május 10-én azzal a céllal, hogy
sportolásra, mozgásra, egészséges élet-
módra biztassuk a királyegyházi és a társ-
településekről érkező lakosságot. A ren-
dezvény sokak együttműködésével jött

létre: a Királyegyháza SE Fata Gábor
irányításával bonyolította a Majális Kupát,
melyen nyolc csapat mérte össze tudását
barátságos mérkőzéseken. Szentlőrincről
érkezett hoz-zánk erős ember bemutatót
tartani a Power Gym csapata. Mészáros
Dániel irányításával első ízben adott
ízelítőt a munkájából a királyegyházi kick-

box csapat. Nagy sikert aratott a Radányi
Norbert nevével fémjelzett Bartendaz
Hungary a calisthenic edzésmódszer
bemutatásával. Sokan kedvet is kaptak a
kipróbáláshoz, sőt a gyerekek kérték,
hogy gyereknapra újra hívjuk meg őket. 

Mozdulj Királyegyháza

A kick-boxosok meglepetést szereztek 
kemény edzettségükkel 

Mészáros Dániel vezetésével egyesület 
létrehozásán fáradozik a csoport

Az erős emberek kezdték a napot 
A Power Gym tagjainak gyakorlatai tiszteletet

ébresztettek a közönségben

A kick-boxot korra és nemre való tekintet nélkül
bárki űzheti

A falmászást ezúttal nemcsak a gyerekek
próbálták ki

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"
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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.
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A királyegyházi női amatőr kézilabdacsa-
pat tagjai játékos akadályversenyt
szerveztek a gyerekeknek, melyen a ki-
rályegyházi Coop-bolt által felajánlott
édességgel jutalmazták a gyerekeket. A
„Mesés kemencés” programban
Ivánkáné Krivitz Marianna és barátai

segítettek a gyerekeknek a gabona
őrlésétől kezdve a sütésig a pék-
sütemények elkészítésében - természete-
sen az eredményt a gyerekek elfo-
gyaszthatták. 
A Mozdulj Királyegyháza című sport- és
egészségnap költségeit a Mezőgazdasági

és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtott
nyertes pályázatból fizette a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány. A
pályázat teljes elnyert összege: 1 963
436 forint volt, mely összegből a ren-
dezvényen kívül eszközbeszerzés is
történt. 

Mozdulj Királyegyháza

Büszkén állítottuk ki a királyegyházi kézilabdások
eddigi kupagyűjteményét 

A LAFARGE nemcsak támogatóként jelenik meg
rendezvényeinken

A főzőverseny győztese Bezdán Györgyné, 
Ibolya a Polgárőrség képviseletében

A Bartendaz Hungary csapata fellelkesítette a
közönség apraját-nagyját

A „Mesés kemencés” programban korongozhattak
és süteményt készíthettek a gyerekek

Aki addig nem mozgott eleget, este a bálon 
táncolhatott kedvére


