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Minden tanév, minden folyamat végén
meg kell állnunk egy kis időre. Vissza
kell tekintenünk, meg kell vizsgálnunk,
mit csináltunk az elmúlt, lezárandó idő-
szakban. Értékelnünk kell, mit tettünk
jól, mit hibáztunk el, mi volt sikereink
titka, mi volt az esetleges kudarcok, si-
kertelenségek oka. Azért kell ezt meg-
tennünk, hogy még jobban tudjuk
tervezni az előttünk álló feladatokat,
hiszen a tanév most csak a gyerekek
számára ér véget, számunkra,
pedagógus számára folytatód-
nak a dolgos hétköznapok,
elkezdjük a következő tanév
tervezését, előkészítését.
A tanév zárása alkalmából
ünnepeljük elsőseinket, akik az
elmúlt időszakban elsajátítot-
ták a betűvetés, az írás-olvasás
és számolás alapjait, beillesz-
kedtek az iskolaközösségbe,
elsajátították a közösségi nor-
mákat és iskolánk teljes jogú
polgáraivá váltak. Rajtuk kívül is,
iskolánk szinte valamennyi tanulója jól
teljesített, a gyengébb teljesítmények
okát az érintett tanulók személyes
értékelése során fogjuk vizsgálni és
megkeressük a megoldást.
A tanulmányi munka értékelése meg-
történt az osztályozó értekezleten, az
érdemjegyek – jók és rosszak egyaránt –
már a bizonyítványokban sorakoznak,
várják gazdáikat, változtatni már nem
tudunk rajtuk, javítani ott lesz a követ-
kező tanév.
Iskolánk pedagógiai módszerei között

nagy hangsúlyt kapnak az élményszerű
ismeretszerzés elemei: szívesen alkal-
mazunk újszerű módszereket, tevékeny-
ségeket. Nem volt ez másképpen e
tanévben sem. Témahetet, projekteket,
tanulmányi kirándulásokat, romanapot,
színes sport- és szabadidős tevékeny-
ségeket szerveztünk tanulóinknak. Egy
iskola munkájához szorosan kapcsolód-
nak a tanórán kívüli tevékenységek is,
így a már említett tanulmányi kirándulá-

sok is. Tanulóink a tanévben több kirán-
duláson is részt vettek, az utolsó héten
az alsósok az ópusztaszeri nemzeti tör-
ténelmi emlékparkot, míg a felsősök
Budapesten a Mezőgazdasági Múzeu-
mot és a Tropicariumot, valamint a fel-
újított és kibővített Budapesti Állatkertet
látogathatták meg, majd a Mecsextrém
Parkban tölthettek egy emlékezetes na-
pot. A kirándulásokat a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány vala-
mint az iskolai Szülői Munkaközösség
jelentős anyagi támogatásával tudtuk
megvalósítani, amelyért ezúton is köszö-

netet mondok.
E kirándulásokon tanulóink sok élmény-
nyel gazdagodhattak, én mégis egy
olyan eseményt emelnék ki, amely miatt
büszkék lehetünk tanítványainkra.
A Mecsextrém parki bobpályán a
tanulóink előtt haladó járműből egy
másik csoporthoz tartozó, 6-7 éves fi-
úcska kiszállt és a pályán felfelé halad-
va, a másik kocsi útjába került. A mi
tanulóink vészfékezéssel próbálták meg-

állítani a bobot, de ez sajnos
nem sikerült, elütötték a fegyel-
mezetlen kisgyermeket. 
A baleset után azonban – fel-
nőtteket megszégyenítő mó-
don – azonnali gyors helyzet-
felismerésük és intézkedésük
tömegbalesetet előzött meg:
egyikük azonnal a sérült kis-
gyermek mentését kezdte meg,
nem törődve azzal, hogy
közben saját maga is
megsérült, másikuk pedig a

pálya mentén felfelé rohanva a köze-
ledő többi járművet próbálta figyel-
meztetni és megállítani, ezzel megelőzve
a többi bob egymásba rohanását. 
Két tanítványunk jelesre vizsgázott,
büszke vagyok rájuk, a hetedikes Tamás
Krisztina és Szabó Evelin volt e
sajnálatos esemény két főszereplője.
A ballagó nyolcadikosok valamennyien
új iskolában, új tanárokkal, új osztály-
társakkal, ismeretlen környezetben foly-
tatják tanulmányaikat. 

Tanévzáró, ballagás 2014 

folytatás a 2. oldalon
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Tanévzáró, ballagás 2014 
folytatás az 1. oldalról

Reméljük, könnyen megy majd a
beilleszkedés és mindannyian megállják
majd a helyüket. Csak abban bízhatunk,
hogy az együtt töltött évek alatt tudtunk
annyi muníciót, tudást, viselkedési normát,
erkölcsi tartást adni, amennyi elég lesz a
tisztességhez, a boldoguláshoz, a sikeres
és boldog élethez.

Ki kell emelnem, hogy a most búcsúzó
osztály országos ismertségre is szert tett: a
Gyimesiné Fekete Tünde tanítónő által
kidolgozott és bevezetett tanulói laptop
program hazánk távoli vidékeiről is
idevonzotta az érdeklődő pedagóguso-
kat, sőt, teljes tantestületeket, akik ámulva
látták, hogy egy kis falu kis iskolájának kis
diákjai, milyen magabiztossággal kezelik
a számítógépeket, milyen profi módon
gyűjtenek anyagot tanulmányaikhoz az
internetről és készítenek belőle prezentá-
ciót, percek alatt. 
A ballagótarisznyában egy pogácsa
jelképezi a mindennapi kenyeret, az út-
ravalót. Egy kulcstartó, az iskola aján-
déka, szintén jelkép: fűzzetek rá olyan
kulcsokat, amelyek a tudás további szint-
jeit nyitják meg számotokra! Az iskolának
helyet adó település önkormányzata
emlékplakettel ajándékozza meg az
elköszönő diákjainkat annak reményé-
ben, hogy bárhová sodorja is a szél a
felnövő nemzedéket, jó emlékezetükben
őrzik majd meg Királyegyháza nevét. A
szülői munkaközösség tagjai közül
Aracsiné Gyenis Mónikától búcsúzunk a

ballagó diákokkal együtt, megköszönve a
munkaközösségben végzett nyolc éves
munkáját, és remélve, nem kell lemon-
danunk róla végleg, egyszerűen ki kell
várnunk, amíg a kicsi gyermek „belenő”
az iskolába.
Mint minden évben, idén is megjutal-
maztuk kiemelkedő teljesítményt nyújtó
tanulóinkat. Nemcsak a legjobb tanul-
mányi eredményt elérő diákjainkat, ha-
nem az egyéb területeken elért kimagasló
egyéni teljesítményeket is díjaztuk, így a
közösségért végzett munkát, a ver-
senyeken, kisdiák fesztiválon nyújtott tel-
jesítményt is.
Egy névtelenséget kérő adományozó min-
den osztály legszorgalmasabb tanulója
számára egy-egy tábla finom csokoládét
ajánlott fel, amelyet diákjaink nevében
ezúton köszönök.
Iskolánk tanulói ezen a nyáron balaton-
máriai táborozáson vesznek részt. 3. osz-
tálytól felfelé, minden osztály legjobb ta-
nulója ezt a táborozást, kiváló teljesítmé-
nye elismeréséül, jutalomként kapja.
Rajtuk kívül az osztályfőnökök javaslata és
a nevelőtestület döntése alapján osztá-
lyonként még egy-egy tanuló részesülhet
ebben az elismerésben. 
Örülök, hogy a kedves Szülők úgy döntöt-
tek, ránk bízzák gyermekeiket. Évek,
évtizedek óta azon dolgozunk, hogy ma-
ximális mértékben megfeleljünk elvárá-
saiknak, hiszen legdrágább kincsüket,
gyermeküket adják évről évre kezeink
közé. Mi mindent megteszünk azért, hogy
minőségi köznevelést, versenyképes tu-
dást nyújtó intézményünket a következő
tanévekben is szívesen válasszák a tanulók
és a szüleik. Azt is tudjuk azonban – és ezt
igyekszünk tudatosítani Önökben is –
hogy egy sikeres tanulói teljesítmény
mögött minden esetben egy elhivatott és
együttműködő szülői teljesítmény is rejlik.
Tartós és hosszútávú siker csakis tartós és
hosszútávú, közös munkával érhető el.
Ehhez az együttműködéshez kérjük a to-
vábbiakban is az Önök segítségét. Kívá-
nok Önöknek a nyárra jó – lehetőleg
gyermekeikkel együtt töltött – pihenést,

hogy szeptemberben újult erővel láthas-
sunk ismét munkához.

Palkó Ottó
igazgató

A nyolcadikosok nevében 
Orsós Tamara 

búcsúzott az intézménytől

Kis Halas Tiborné, Ari néni, a mindenki
által tisztelt és becsült pedagógus, 40 év,
hittel, tisztességgel és becsülettel végzett
szolgálat után, nyugállományba vonul.
Ezúton szeretném megköszönni az intéz-
ményben folytatott munkáját, elhivatott
pedagógusi tevékenységét. Kedves bú-
csúzó kollégánk a Szentlőrincen megren-
dezett központi pedagógusnapi ünnep-
ségen dr. Győrvári Márktól vehette át a
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, mely-
hez az iskolai közösség nevében is szívből
gratulálok. Kívánom, hogy jó egészség-
ben töltse megérdemelt pihenését, de so-
ha ne felejtse el ezt az intézményt, amely-
ben élete legnagyobb részét eltöltötte. Azt
hiszem, nincs ebben a faluban olyan ház,
olyan család, ahol ne lenne volt tanít-
ványa, ahol ne emlékeznének jó szívvel
rá. Ari, nagyon fogsz hiányozni nekünk,
mindig szívesen látunk, tanácsaidat
ezután is elfogadjuk, ne felejts el minket!

Palkó Ottó
igazgató

Köszönet egy
élet

munkájáért! 
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Pedagógusnap Szentlőrincen
A Szentlőrinci Tankerület oktatási-nevelési in-
tézményeinek dolgozói kaptak meghívást a
június 6-án megrendezett pedagógusnapi
ünnepségre. E jeles alkalomra történő ráhan-
golódást elősegítő gondolatok átadása, majd
a meghívott vendégek köszöntése után a
legkisebbek néptáncbemutatójával kezdő-
dött az ünnepi műsor, majd a kisdiák fesztivál
aranyérmes produkcióiból következett egy
csokor, benne a Királyegyházai Általános Is-
kola tanulóinak Híd alatt, pad alatt… című
néptánc produkciója is szerepelt, melynek
koreográfiáját Tóth Réka tanította be.
A könnyedebb, szórakoztató műsorszámok
után következett az ünnepség hivatalos ré-
sze, mely Dr. Győrvári Márk pedagógusnapi
köszöntőjével vette kezdetét. Beszédében kie-
melte, hogy a közös cél, amiért a jelenlévők-
nek dolgozni kell, a gyermek. Hiába lenne a
felszereltség, a színvonalas tárgyi feltételek
megléte, ha a rendszerben megjelenő szemé-
lyek nem megfelelően működnének, azaz, ha

munkájukat nem szívvel – lélekkel végeznék. 
A beszéd elhangzása után a Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmet vették át Dr. Győrvári
Márktól a kitartó, lelkiismeretes munkájuk
elismeréseképpen a következő pedagóguok:
Kis Halas Tiborné, Reizinger Klára, Sárosi
Istvánné, Ujvári Ildikó Ilona, Temesvári
Csabáné, Kőszegi lászlóné, Temesvári
lászlóné és Szente Józsefné.
A KlIK Elismerő Okleveleket Heller Alajosné
adta át, melyet minden tagintézményből a ki-
emelkedő munkát végző pedagógusok kap-
ták.
Hetvehelyi Általános Iskola: Dr. Freiné
Hergenrőder Mária
Szentlőrinci Általános Iskola: Szentiványiné
Horváth Kornélia, Szigecsán Szandra
Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye:
Kercza Mária, Szili Attiláné
Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye:
Tóthné Mezei Anna, Tóth Edina
Királyegyházai Általános Iskola Tagintézmé-

nye: Borzáné Petró Krisztina, Toplakné
Szummer Marianna
Szabadszentkirályi zsigmond Király Általá-nos
Iskola Tagintézménye: Ács Béláné, Kovátsné
lovas Andrea
Szentlőrinci Általános Iskola EGyMI:
Borováczné Nyaka Mónika, Kürthy lászló
Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola:
Horváth zoltán, Felnagy József
Az elismerések sorában meg kell említeni
Császár Csaba nevét is, aki május 29-én
Budapesten vette át neves olimpikonoktól a ”
Diáksportért” kitüntetést.
Végezetül a nyugdíjas dolgozók búcsúzta-
tása során Sindler Jenőné dajka, Bach-mayer
Györgyné és Hencz Gyuláné technikai dolgo-
zók munkáját köszönték meg.
Az ünnepi műsor zárásaként Keczeliné Juhász
Katalin segítségével összeállított pedagógus-
napi gondolatokat tolmácsolták a Szentlőrinci
Általános Iskola 6. c osztályos tanulói.

Gyimesiné Fekete Tünde

Kerékpárút, diákmunka, fejlesztések
Kerékpárút Királyegyházán

Szentlőrinc város Önkormányzata a Magyar-
ország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében Horvát-
országgal együttműködve valósítja meg ke-
rékpárút építését. A projekt az ökoturizmus,
valamint az aktív és rekreációs turizmus nép-
szerűsítésével hozzájárul a Dráva-völgy és a
határmenti régiók népszerűségének növelé-
séhez, illetve a környezeti értékek megőr-
zéséhez. A horvát partner több kerékpárutat,
ösvényt, illetve egy turisztikai oktatási közpon-
tot alakít ki, mely projektrész magyar pár-
jaként Szentlőrinc – Királyegyháza, illetve
Szentlőrinc – Tarcsa-puszta között kerékpárút
kerül kialakításra. A projekt része 1000 tur-
ista térkép, 600 úti kalauz szerkesztése és
nyomtatása, valamint GPS és okostelefon
alkalmazás készítése.  
2014. június 16. napján elkezdődött a ke-
rékpárút építése. Az eredeti tervektől eltérő-
en nem egy oldalon a zöldövezetben, ha-
nem mindkét oldalon, az úttest padka részén
történik, illetve Szentlőrinc felől az utolsó
buszmegállóig tart a kerékpárút építése. 
A kivitelezés ideje alatt, kérjük a lakosság tü-
relmét és megértését, probléma esetén a Ba-
ranya Aszfalt Kft. építésvezetője Balázs Károly
30/219-2752 telefonszámon nyújt segítéget.

PÁlyÁzATAINK
Nyári diákmunka

Az önkormányzataink részt vesznek  „A nyári

diákmunka elősegítése 2014.” munkaerő-pi-
aci programban. A program célcsoportja a
16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói,
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és
azt igazolni tudó diákok. Az önkormányzatok
a diákokat 2014. július 1. és augusztus 31.
közötti időszakban legfeljebb napi 6 órás
munkaviszonyban foglalkoztatják. 
Királyegyháza községben 26 fő, Gyöngyfa
községben 7 fő, Sumony községben 14 fő és
Szentdénes községben 11 fő diák jelent-
kezett a nyári diákmunkára. 

Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony községek
Önkormányzatai konzorciumi megállapodás
keretében Szentdénes községi Önkormányzat
pedig önállóan vesz részt a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség közremű-
ködő szervezet által kiírt a Dél-Dunántúli
Operatív Program keretében „Egészségügyi
alapellátás fejlesztése” című pályázaton. 
Királyegyháza községi önkormányzat a vé-
dőnői szolgálat épületének felújítására,
Gyöngyfa, Sumony és Szentdénes községi
önkormányzatok pedig a háziorvosi rende-
lők felújítására valamint a feladatellátáshoz
szükséges eszközökre nyújtották be pályá-
zataikat. 

Megújulnak köztereinek!?
Királyegyháza községi Önkormányzat
pályázatot nyújtott be a leier Hungária Kft. és
a lAFARGE Cement Magyarország Kft. által

kistelepülések számára meghirdetett
térkövezési programra. A program célja,
hogy a település terei, főutcái korszerű,
esztétikus térkövekkel újuljanak meg, így biz-
tosítva a modern, letisztult megjelenést
hosszú évekre. Sikeres pályázat esetén 1200
m2 közterület újulna meg a településen.
Pályázatunk elbírálás alatt áll. Eredmény
június hónap végén várható. 

Királyegyháza: főzőkonyha korszerűsítése
Királyegyháza községi Önkormányzat a
főzőkonyha, mint kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmény fejlesztésére,
épületenergetikai korszerűsítésére és
eszközbeszerzésre benyújtott pályázatán
24.300.000 Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert. A beruházás megvalósításához
szükséges önerő 2.700.000 Ft. A támo-
gatásból közfoglalkoztatásra fordítandó
összeg 1.093.500 Ft. A közbeszerzési eljárást
az önkormányzat lefolytatta. A nyertes
ajánlattevő a szentlőrinci DANESzKO Kft.  A
munkaterület átadása július 3-án történik. A
főzőkonyha felújításának várható befejezése
október 31-én lesz. A beruházás során foko-
zott figyelmet fordítunk arra, hogy a felújítás
ne akadályozza a nevelési-oktatási intéz-
mények működését és a főzőkonyhán a fela-
datellátás augusztus 25. napjától biztosítva
legyen.

Beák laura
jegyző
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Kicsik és nagyon is szívesen kipróbálták magukat
a rodeo bikán

Az ügyes kezek között csodálatos alkotások 
születtek kukoricacsuhéból

A szentlőrinci fúvósok frissen, üdén indították 
a napot

Önkéntes diákok is segítették a programok 
megvalósítását

A Misina Mentőcsoport kutyás bemutatót is tartott Nagy sikere volt a bérelt kisvonatnak

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatalhoz benyújtott pályázaton elnyert

1 973 436 forintos támogatásnak köszön-

hetően a Királyegyházai Polgárőr Egye-

sület szervezett „Családi nagy napot”

június 28-án Királyegyházán. A helyieken

kívül a környező települések polgárőrei is

meghívást kaptak erre a napra, melyen a

szentlőrinci fúvószenekar ébresztette a

királyegyházi lakosságot. Egész nap utaz-

gathattunk a kisvonaton, mely a falu

összes utcáját bejárta, sőt még a cement-

gyárig is elment egy-egy alkalommal.

Mezőgazdasági kisgépkiállítás, sorver-

senyek, játékos vetélkedők, katasztró-

favédelmi bemutatók is szerepeltek a

programok között. A Misina mentőcsoport

először kutyás bemutatót tartott, majd a

víztoronyra függeszkedve látványosan

szimulálták, hogyan mentenének meg egy

magasban ragadt sérültet. A Szabad-

szentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

tagjai – természetesen ellenőrzött körül-

mények között – egy szalmabála felgyúj-

tásával és oltásával mutatták be, milyen

veszélyes lehet a tűz. Este pedig

utcabálon szórakozhatott a közönség. 

Családi nagy nap – Királyi Olimpia 
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Amikor apa a fiát bocsátja útnak…
Egyes, kettes és póni fogatokkal is lehetett indulni

a versenyen

Borza Imre nyitotta meg a versenyt 
1950-ben gyártott kocsijával

Keczeli Balázs most először versenyzett 
hátas hajtásban

Kellemes a szórakozás a szép lovak 
és a jó barátok között

A pálya díszítéséért, a sok szép muskátliért
köszönet a Hollósi családnak!

Az idei első fogathajtás került megren-

dezésre június 28-án, ezúttal a másik ren-

dezvény okán, új helyszínen, a focipálya

melletti füves területen mérhették össze

tudásukat a helyi és más településekről

érkezett lovasok és fogatosok. Egyre több

hölgy próbálja ki magát ebben a nem

veszélytelen, és csöppet sem könnyű

sportágban, hátas hajtásban éppúgy, mint

egyes- és kettes fogatban. Az összes-

zokott csapat Mihálovics Gábor és

Ormódi Melinda irányításával jó hangu-

latban, gördülékenyen szervezte és bony-

olította le az egész napos rendezvényt,

mely a LAFARGE Cement Magyarország

Kft, és a Királyegyháza Felvirágoztatása

Közalapítvány támogatásával jött létre. 

A Királyi Lovas Klub létezésével, program-

jaival és közösségi szellemével is

bizonyára szerepet játszik abban, hogy

ismét egyre több – jelenleg ötvennél is

több – lovat tartanak a gazdák kicsiny

falunkban!

Fogathajtás 2014 
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Ismét elérkezett a tanév vége.  Óvodások
és családtagjaik töltötték meg június 4-én
a királyegyházi óvoda épületét. Évzáróra

gyűltek össze az ide érkező vendégek,
hogy megtekintsék a Katica és a Manó
csoportba járó gyermekek bemutatóját, az
egész évben tanult versikékből, énekekből
összeállított műsort. 
Mindegyik csoport önállóan, szervezte
meg saját maga kis műsorát. Izgatott, lel-
kes, ünneplőbe öltözött gyerekek gyüle-
keztek az óvoda termeiben, mert elér-
kezett az évzáró, s a nagycsoportos, isko-
lába készülő gyerkőcök elbúcsúztatása.
Nem könnyű feladat a felkészülés, hisz
még év végére még egyszer utoljára min-
den kisgyermektől türelmet, kitartást,
nagyfokú odafigyelést kíván. Gyerme-
keink napokon keresztül készültek lázas iz-
galommal, olykor energiával túlfűtve erre
a napra. Mindannyian izgatottan készül-
tünk a hagyományos, év végi ünnepségre.
A felkészítő óvónők komoly munkájának

köszönhetően minden gyermek szavalt,
énekelt, táncolt vagy épp egy mesejátékot
dramatizálva örvendeztette meg az év-

záróra eljött szülő-
ket, nagyszülőket,
rokonokat. 
A legkisebbek, akik
csak ebben az
évben lettek ovisok,
most szokják a kö-
zösséget, és azt is,
hogy szüleiken kívül
vannak más fel-
nőttek is, akik neve-
lik, nevelhetik őket.
Számukra az első

évzáró műsor rendkívül nehéz: sok figyelő
felnőtt, sűrű levegő,
zizegés, susogás, stb.,
az előadás kissé félén-
ken, de az óvó nénik
biztató mosolyától fel-
bátorodva zajlott. Ter-
mészetesen az év köz-
ben tanult kedves kis
dalok, dalos játékok,
mondókák, versek,
táncok előadása sem
maradhatott el. A
középső- és nagycsoportosok táncbemu-
tatója nagy elismerést, sok tapsot kapott a
nézőktől. Nagycsoportosaink számára ez
volt az utolsó közös ünnep. A középső
csoportosok elbúcsúztatták a szeptember-
ben iskolába indulókat. 
A szülők, rokonok, érdeklődők meg-

győződhettek róla, hogy az
eltelt egy évben milyen
sokat ügyesedtek, okosod-
tak, tanultak a gyermekeik.
Igazán büszkék lehetnek
rájuk. A nap végén él-
ményekben gazdagodva
mehettek haza a családok.
Ezúton köszönjük az
óvodásoknak szánt vállra
akasztott ballagó tarisz-
nyákat, amit önkéntes
segítőként varrt meg az

óvodásoknak Kontra Sándorné, Magdika,
továbbá az ünnepély végére feltálalt sajtos
pogácsákat, amit a szülői munkaközösség
vásárolt! Köszönjük a Királyegyháza Fel-
virágoztatásáért Közalapítvány Kuratóri-
umának, hogy egész évben támogatta az
óvodai szülői munkaközösség tevékeny-
ségét!
Az évek során szívünkhöz nőtt csemeték
most kirepülnek, mi pedig büszke szívvel
engedjük őket a következő "fészekbe" az
iskolába. Reméljük, sok örömet lelnek
majd a tanulásban. 
Ezek után mit kívánhatunk nekik a nyárra?
A költő – Horváth Imre – szavaival élve: 
„Homokvárhoz kupacot, horgászoknak
kukacot, hegymászóknak nagy hegyet,

hűs fagyihoz friss jeget, folyópartra fát,
nagyot, VAKÁCIÓT, SzÁz NAPOT!”

Kiss Hajnalka
óvónő

Minden óvodás gyerek előadott valami kis ízelítőt az
év közben tanultakból

A jelenetek előadásához jelmezekkel, eszközökkel is
készültünk

A legkisebbek még igénylik az óvó nénik 
segítő biztatását

Búcsúzó gyerekek a Királyegyházai Óvodában 

Tisztelt Szülők! 
Ezúton értesítem 

a kedves Szülőket, 
hogy óvodánk 

augusztus 26-tól nyitva tart.
Augusztus 25-én 

a Szentlőrinci Kistérség óvodáinak
nevelési évnyitó értekezlete miatt 

zárva tartunk.
Az óvodapedagógusok 

családlátogatásra 
augusztus 18-án és 19-én 

mennek.
Grimné Hunyadvári Éva

óvodavezető
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Királyegyháza Önkormányzata a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány, a helyi oktatási-nevelési intézményekben dolgozók,
valamint a szülői munkaközösségek közreműködésével élményekben gazdag rendezvényt ajándékozott a gyerekeknek június 6-án.

Ajándék a gyerekeknek

Az „Élményzóna” munkatársai az óvodásokat 
és az iskolásokat is jól megmozgatták Sok vidámság jellemezte a napot

A Bartendaz Hungary csapata a sportot
népszerűsítette ezen a napon is 

A programok mellett gyümölcsöt, édességet 
és társasjátékokat is kaptak a gyerekek

A kötélkert élmény volt kicsiknek és nagyoknak
egyaránt

A lovaglást egész nap nem tudták megunni 
a gyerekek

Jutott idő pihenésre, beszélgetésre is Az akadályverseny a nagyobbaknak is kihívás volt
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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.

Köszönet! 
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik nehéz helyzetünkben családunk mellett álltak,

támogatást nyújtottak tettel, szóval, imával erőt adtak nekünk!

grimné Hunyadvári Éva
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A Sumonyi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat pályázatot nyert az Emberi
Erőforrások Minisztériumától, amelyben
130.000 forintot kapott és fordíthatott
rendezvényre. 
2014. 06. 21-én reggel 9:00 órától
12.00-ig véradással kezdtük a napot.
Majd 12:00-tól 13:00-ig érkeztek a
meghívott vendégek, köztük dr. Kosztics
István, a Baranya Megyei Cigány Kultu-
rális Egyesület elnöke. Ezt követően min-
denkit megvendégeltünk egy ebéddel,
három különböző étel közül választhat-

tak: volt lecsó, vadpörkölt és halászlé.
14:00 órakor megnyitottam a rendez-
vényt, majd átadtam a szót Kiss Jánosné,
Ica néninek, a Baranya Megyei Roma
Önkormányzatok elnök asszonyá-nak. 
A műsorban három tánccsoport lépett fel,
akik Bátáról, Szalántáról és Drávafokról
érkeztek, reméljük mindenkinek tetszett az
előadás. A műsorszámok után Bogdán
Imre szórakoztatta a vendégeket.
Köszönjük minden kedves vendégünk-
nek, hogy megjelentek a rendezvényen,
és köszönjük a támogatóknak a segít-

séget!
Támogatóink: Okor Kft.-Bíró Endre;
Euro-Est Kft.-Peresztegi lászló; laczovics
lászló; Sellyei Sercli Péküzem és a
Sumonyi Vegyes Bolt zöldségszállítója.
A Sumony Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében bízom benne, hogy sik-
erült egy gondtalan szórakozási
lehetőséget nyújtanunk a helyieknek és a
meghívott vendégeinknek egyaránt.

Orsós lászló
Sumony RNÖ elnök

Romanap volt Sumonyban 

A meghívott vendégeket is vendégül láttuk
A szervezők igyekeztek széppé varázsolni 

ezt napot

Színes, táncos műsorokat láthattunk a
hagyományőrzők előadásában Jó étvággyal fogyasztottuk el az ízletes ebédet


