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A helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányza-
ti választással kapcsolatban tájékoztatom a választójogosul-
takat, hogy a jelöltbejelentésre nyitva álló határidő: 
2014. augusztus 25. (hétfő) 8 órától 2014. szeptember 8.

(hétfő) 16 óráig tart.
Királyegyháza településen
a polgármester jelöléshez szükséges ajánlás: 25 db.
a képviselő jelöléshez szükséges ajánlás: 9 db.
Gyöngyfa településen
a polgármester jelöléshez szükséges ajánlás: 4 db.
a képviselő jelöléshez szükséges ajánlás: 2 db.
a nemzetiségi képviselő jelöléshez szükséges ajánlás: 5 db.
Szentdénes településen
a polgármester jelöléshez szükséges ajánlás: 8 db.
a képviselő jelöléshez szükséges ajánlás: 3 db.
Sumony településen
a polgármester jelöléshez szükséges ajánlás: 12 db.
a képviselő jelöléshez szükséges ajánlás: 4 db.
a nemzetiségi képviselő jelöléshez szükséges ajánlás: 5 db.
A jelöltként indulni szándékozó választópolgár az aján-
lóíveket a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal nyit-

vatartási ideje alatt igényelheti a Helyi Választási Irodától.  Az
ajánlóív szigorú elszámolású nyomtatvány, amit a jelöltként
induló választópolgárnak a bejelentésre nyitva álló
határidőben hiánytalanul le kell adnia a Helyi Választási
Irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén bírság szab-
ható ki. A bírság összege minden be nem nyújtott vagy
határidőt követően leadott ajánlóív után 10.000 Ft. Nem
szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő
napon 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó aján-
lóív után. 
Polgármester jelölt kérheti, hogy a fényképe megjelenjen a
www.valasztas.hu weboldalon, ez esetben a jelöltnek
fényképről kell gondoskodnia, amely JPEG kiterjesztésű
390x520 felbontású fájl. A fájl neve: „a jelölt személyi
azonosítója_foto”. 
Amennyiben a nemzetiségi jelölt nevének nemzetiségi nyelvén
való feltüntetését kéri a szavazólapon azt Word fájlban,
nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni. A fájl neve: „a jelölt
személyi azonosítója_nemzetiseginev”.

Beák Laura
HVI vezető

Helyi Választási Iroda közleménye

Szeptember 27-én a falu apraja-nagyja
számára szeretnénk szórakozási
lehetőséget nyújtani a Generációk
napja című programmal, melynek
keretei között az október 1-jén
esedékes idősek napja alkalmából a
falu legidősebb lakosait szeretnénk
ünnepelni. Legyen ez a nap az idősek
iránti tisztelet, megbecsülés napja oly
módon, hogy közben minden helyi és
meghívott vendég érezze jól magát
baráti, családi körben. Az iskola melletti
önkormányzati füves területen a Királyi
Lovas Klub szervezésében a ha-
gyományos, de mindig valami újat is tar-
togató fogathajtással várjuk az
érdeklődőket. Az iskolaudvaron a ren-
dezvénysátor színpadán az óvodá-
saink, iskolásaink, majd a térségi nyugdí-
jas klubok mutatkoznak be kis
műsorokkal. Délben a közös ebédhez a

Két zsivány biztosítja a hangulatot, amit
egy-két tánccsoport, Götz Attila,
Stubendek Katalin, Aradszky László és a
16.00 órakor fellépő Dér Heni fog
tovább fokozni.  Este Horváth László
/”Flipper”/ gondoskodik a talpalá-
valóról, miközben sötétedéskor
látványos tűzijátékkal is szeretnénk emel-
ni a nap fényét. 
A gyerekek (és gyermeklelkű felnőttek)
számára akadályversennyel készülünk,
lesz légvár, elmaradhatatlan az
arcfestés, és reményeink szerint a mesés
kemencés programot is sikerül újra és
kibővítve megvalósítani.
Főzőversenyt is hirdetünk, természetesen
a szokott módon, a minél szélesebb
vendéglátást szeretnénk ezzel bizto-
sítani. 
Ha a tervezett időpontokat tudjuk tartani
és tartatni, akkor a gyönyörűen felújított

kultúrházat és az immár felszerelt kon-
ditermet is szeretnénk bemutatni a
nagyközönség számára.
Bízunk benne, hogy a szórakozás
mellett lesz sok jelentkező a véradásra,
és az egészségügyi szűrésekre is. 
A program a Királyegyháza
Önkormányzat által a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtott
és nyertes pályázatból valósul meg a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány és a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. támogatásával. 
Előre is köszönjük a helyi civil
szerveződéseknek és egyéneknek a
segítő, szervező tevékenységet!
A részletes programot a honlapon,
plakátokon és szórólapokon is közzé
fogjuk tenni.

Konyári Tímea

Generációk napja
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Ez a nyár is hamar eltelt – sóhajtanak az
iskolások és lélegeznek fel a szülők.
Valóban, mintha csak tegnap történt
volna, hogy meghatottan búcsúztunk
ballagó nyolcadikosainktól, akik a
napokban kezdik meg középiskolai
tanulmányaikat. Számunkra is elérkezett
a tanévkezdés ideje, szeptember else-
jén becsengetnek iskolánk 105 ta-
nulójának. 
A nyár csak a gyermekeknek telt
felhőtlen vidámsággal, sok felnőtt dol-
gozott és dolgozik azon, hogy a tanu-
lók idén is a megszokott, otthonos és biz-
tonságos környezetben végezhessék
tanulmányaikat. Sajnos, igyekezetünket
egyelőre nem koronázta teljes siker: a
konyha és az ebédlő felújítását nem si-
került iskolakezdésre befejezni. Ennek
okai között kell megemlíteni azt a tényt,
hogy az új konyhai berendezések, a
nagy teljesítményű kondenzációs gáz-
kazán, az elszívóberendezések, a lég-
technikai felszerelések működtetése
nagyobb mennyiségű energiát igényel,
mint a jelenleg rendelkezésre álló kapa-
citás, ezért az egész gázrendszert újra
kellett terveztetni, a szükséges enge-
délyeket beszerezni, a csővezetékrend-
szert és a nyomásszabályozót kicserél-
tetni. A padlózat bontása után derült ki,
hogy a hatvanas években kiépített
szennyvízelvezető rendszer kapacitása

nem elégséges, így azt is meg kellett
növelni.
Ezek az előre nem látható és ezért nem
tervezett munkálatok egy kissé kitolták
az átadás határidejét, reményeink sze-
rint még szeptember hónap folyamán a
megújult, 21. századi technikát képvi-
selő konyha fogja gyermekeink ételét
elkészíteni, a tőle megszokott házias
ízekkel, bőséges mennyiségben, egész-
séges – javarészt saját termelésű – alap-
anyagokból.
Természetesen napközis tanulóink napi
háromszori étkezéséről ez idő alatt is
gondoskodunk – amíg a főzés helyben
nem lehetséges, külső, jó referenciákkal
rendelkező, megbízható vállalkozó
fogja házhoz szállítani az ebédet, ame-
lyet egy erre a célra kijelölt, az ÁNTSZ
által engedélyezett helyiségben fognak
a gyermekek elfogyasztani. Remélhető-
leg a néhány hetes átmeneti állapotot
tanulóink inkább kalandként élik meg, és
utána a megújult ebédlőt birtokba véve
hamar elfelejtik azt. Az ebédlő önkiszol-
gáló rendszerben fog működni, a mele-
gentartó átadópulton a tanulók tálcá-
jukra szedik az evőeszközöket, szal-
vétát, kenyeret és az ételeket, így
foglalják el helyüket. A konyhai beren-
dezéseken kívül a burkolatok, a nyílás-
zárók, a vizesblokkok is megújulnak, így
igazán komfortos körülmények között

történhet az ételek elkészítése és elfo-
gyasztása. 

AZ ISKoLAKEZDéSSEL 
KAPCSoLAToS 
TuDNIVALóK

Tanévnyitó ünnepély: 
2014.szeptember 1. 9.00 óra.

Ezen a napon kerül sor a tankönyvek
kiosztására is. Az elsősök tanszereinek
költségeit Királyegyháza Önkormány-
zata idén is teljes egészében átvállalta,
az iskolatáskát pedig – szintén már
megszokott módon – a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány támo-
gatásából tudtuk megvásárolni. Nap-
közis tanulóink étkezési térítési díját is
ezen a napon kell befizetni. Bár a nyári
szünet kezdetekor már felhívtuk a szülők
figyelmét, most megismétlem: a gyer-
mekvédelmi kedvezmények igény-
bevételéhez szükséges valamennyi
dokumentumot szíveskedjenek besze-
rezni (érvényességükről meggyőződni),
mert ennek hiányában a kedvez-
ményeket (étkezés, tankönyv, stb.) nem
áll módunkban biztosítani! étkezést már
az első napon biztosítunk, bejáró ta-
nulóink a korábbi busszal (Gyöngyfa
12.35, Sumony 14.45), helybeli tan-
ulóink ebéd után hazamehetnek. A
gyermekek felügyeletéről igény szerint
gondoskodunk.
Bejáró tanulóink számára a bérleteket
idén is az iskola vásárolja meg, augusz-
tus 29-én, pénteken a helyi (gyöngyfai
és sumonyi) Polgármesteri Hivatalokban
átvehetők. Kérjük, vigyázzanak a bér-
letekre, mert elvesztés esetén a pótlásról
a szülőnek kell gondoskodnia.
Valamennyi tanulónknak, szüleiknek és
összes munkatársamnak eredményes,
balesetmentes tanévet kívánok.

Palkó ottó
iskolaigazgató

Véget ért a vakáció 
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Hamarosan újra becsöngetnek, kez-
dődik az iskola, ebből az alkalomból
idézzük fel, hogy ért véget az elmúlt
tanév, és mivel töltötték a nyári szünidőt
tanulóink. A 2013/14-es tanév végén a
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
és a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány támogatásának köszön-
hetően élményekben dús kirándulásokra
mehettek a királyegyházi iskolások. A
felső tagozatosok Budapestre és a
pécsi Mecsextrém parkba látogattak. 
Réti Médea így emlékszik vissza a
budapesti kirándulásra: „Első nap a
Mezőgazdasági Múzeumba mentünk,

ahol sok minden jó dolgot láttunk,
többek között óriási és nagyon élethű
kitömött állatokat. utána elmentünk a
Tropikáriumba, ahol nagyon sok halat,
cápát és még sok-sok más vízi állatot lát-
tunk. Mi ötödikesek a hatodikosokkal
együtt még egy napra maradtunk, ezért
este a hotelban lepakoltunk és elmen-
tünk a nagyvárosba nézelődni. Egy piz-
zériában vacsoráztunk a Belvárosban,
megcsodáltuk a kivilágított történelmi
épületeket: a Budai Várat, a Parlamen-
tet, a Dunát és a hidakat, legszebb volt
a Lánchíd.  Másnap egy gyors rend-
rakás után reggeliztünk majd a Fővárosi
Állat- és Növénykertben töltöttük az

egész napot. Sokat nézelődtünk sok-sok
különleges, érdekes állatot láttunk. Este
vonattal jöttünk haza.
Nagyon jó volt!”
A hetedik és a nyol-
cadik osztály egy
napot töltött Budapes-
ten, a második napon
Pécsre, a Mecsextrém
parkba mentek.
Az alsó tagozatosok-
kal 2014. június 11-én
ópusztaszerre, a
Nemzeti Történeti Emlékparkba kirán-
dultunk. A hosszú utazást követően rög-

tön egy félórás honfoglalás kori lovas-
bemutatót tekintettünk meg, melynek
során megismerkedtünk őseink fegyve-
reivel, harcmodorával és lovasjátékával.

Ezután sétáltunk a parkban, ahol
tájházakat néztünk meg, tésztát nyújthat-

tak a gyerekek és beülhettek egy régi
iskola régi padjaiba is. A Feszty-körkép
látványa nagy hatást tett a gyerekekre,
többekben okos kérdések vetődtek fel a
látottakkal kapcsolatban. A félórás
bemutató fél percnek tűnt, a látvány
magáért beszélt. A kézműveskedés
előtt, a nagy melegben a gyerekek
megérdemeltek egy-egy gombóc hűsítő
fagyit. Ezt követően kétfelé vált a cso-
port, az 1-2. osztály nemezelésen, a 3-
4. osztály pedig bőrdíszműves foglal-
kozáson vett részt. A kisebbek nagy
beleéléssel és kitartással labdát készí-
tettek, a nagyobbak pedig karkötőt. A
hosszú, ám nagyon tartalmas napról
mindenki feledhetetlen élményekkel tért
haza.

Nyári élmények, kirándulások 

Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumot is 
megnéztük

Az állatkertben a gyerekek előadták 
az előre elkészített kiselőadásokat, az egyes fajokról

Az alsó tagozatosok egy napra 
Ópusztaszerre kirándultak

folytatás a 5. oldalon
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Másnap délelőtt kisétáltunk az alsósok-
kal a cementgyárba. Mindenkinek vé-
dőfelszerelést kellett felvenni, hogy a
gyárat kívülről szem-
ügyre vehessük. Ez-
után betekinthettünk
a vezérlő központ-
ba is, ezt nagy ér-
deklődéssel figyel-
ték a gyerekek.
Majd egy előadást
hallgathattunk meg
a gyárban folyó
munkával kapcsolat-
ban. Ezalatt megkí-
náltak minket pogá-
csával és üdítővel.
Hazafelé a kisbu-
szon vidáman emlegettük fel a látot-
takat. 
A nyári szünetben balatoni tábort
szerveztünk, melyen az iskola legjobb
tanulói térítésmentesen vehettek részt az

intézmény jóvoltából. A táborban két
pedagógus, Presits Viktória és Pintér
Tibor szervezte a programokat és vigyá-

zott a gyermekekre éjjel-nappal, az
étkezésről pedig az önkormányzati
konyha dolgozói, Bedő Istvánné és
Czakó Istvánné gondoskodtak. Köszön-
jük Királyegyháza Önkormányzatának

a támogatást!
Katona Cintia így ír a tábori élmé-
nyekről: „Június 30-tól július 6-ig voltunk a

balatoni táborban. Minden
nap elmentünk fürödni. Egyszer
átsétáltunk Balatonfenyvesre és
ott is fürödtünk. Balatonmárián
hajókáztunk is. Játszottunk sok
mindent, a legizgalmasabb a
számháború volt, mert a lányok
nyertek, és nekem a vetélkedő
is nagyon tetszett. Péntek este
az utcabálba is elmentünk. Sza-
bad foglalkozások is voltak, a
parton sokat fociztunk és mé-
táztunk is. Aki akart, az minden
délután futhatott is. Mielőtt elin-
dultunk haza elbúcsúztunk

egymástól és a Balatontól, és itthon
nagyon sok mindent elmeséltünk.
Szerintem nagyon jó volt.”

Fuksz Veronika
tanítónő

Nyári élmények, kirándulások

A második kirándulós napot az alsós tanulók 
a cementgyárban töltötték

A 4. és 5. osztály június 4-én, az összefogás
napján Várpalotára, a Trianon Múzeumba látogatott

Balatonszárszón a legmodernebb technikával fel-
szerelt múzeumban József Attila életművével

ismerkedhettek a gyerekek

A balatoni táborban túrázás, fürdés 
és jó sok játék volt a program Balatonmáriáról hajókázni is mentünk

folytatás a 6. oldalról
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az Irodalmi Rádió pályázata – 2014. 
„Az év diák költője” és „Az év diák
írója” kitüntető címek megszerzéséé

továbbá lehetőség az Irodalmi Rádió
hangzó- és nyomtatott
kiadványsorozataiban, 

rádióműsoraiban, felolvasóestjein, 
netköteteiben való megjelenésre,

az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez
való csatlakozásra is.

Tudnivalók: 
1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió 
2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf: 8/P  
3. A pályázat kiírójának e-mail címe:
palyazat@irodalmiradio.hu
4. A pályázat címe: „AZ éV DIÁK
KÖLTŐJE” – „AZ éV DIÁK ÍRóJA”
5. A pályázat célja: A 6-22 éves
korosztály számára vers- ill. novella író
verseny szervezése, a tehetséges tollfor-
gató fiatalok felkutatása.  
Az értékes versek, rövidprózák, hang-
játékok, mesék, novellák méltó rangra
emelése, a tehetséges fiatalok támo-
gatása. A sikeresen szereplő diákok
részére publikálási, bemutatkozási lehe-
tőség, műveik hangzó anyaggá való fel-
dolgozása, CD, elektronikus és nyomta-
tott formátumú kiadása, a hazai iro-
dalom színesítése, gaz-dagítása, az iro-
dalmi élet megmozgatása. 
6. Pályázhatnak: 
a) 6-9 éves korosztály (2014. okt. 15-ig
elmúlt 6, vagy még eddig nem töltötte
be a 10-et)
b) 10-14 éves korosztály (2014. okt.
15-ig elmúlt 10, vagy még eddig nem
töltötte be a 15-öt)
c) 15-18 éves korosztály (2014. okt.
15-ig elmúlt 15, vagy még eddig nem
töltötte be a 19-et)
d) 19-22 éves korosztály (2014. okt.
15-ig elmúlt 19, vagy még eddig nem
töltötte be a 23-at)

7. Megjelenési lehetőségek: 
a) Hanghordozón: Hangzó audio vagy
mp3 CD-n, az Irodalmi Rádió
előadóinak tolmácsolásában és/vagy
az Irodalmi Rádió Hangtárában.
b) Nyomtatásban: A szerkesztőség
egyik következő antológiájában.
c) Interneten: Az Irodalmi Rádió
honlapján.
d) Rádióműsorban: a bekerült művek
elhangozhatnak rádióműsorainkban is.
e) Felolvasóesten: A legjobb alkotások
elhangzanak egy felolvasóest keretén
belül is.
8. A pályázat formai követelményei: 
Egy pályázó maximum 10 művet küld-
het be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és be-
küldése kötelező (16 év alattiak eseté-
ben szükséges a törvényes képviselő
aláírása is.)
Egy mű maximális hossza vers esetében
max. 4, próza esetében max. 3 gépelt
oldal lehet a következő formázás
szerint: 
- A/4-es lap - mindegyik margó 2,5 cm
- betűtípus: Times New Roman 12-es -
sorköz: szimpla 
A műben szereplő idegen szó vagy kife-
jezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni
zárójelben! 
Lehet e-mail-ben vagy postai úton
pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása
postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc,
Pf:8/P
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-
mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu
A pályázat minden oldalán legyen rajta
az a név, melyen a szerző szerepelni
szeretne! 
Csak olyan írást fogadunk el, amivel
még nem pályázott az Irodalmi Rádió-
nál.
Pályamunkákat nem áll módunkban

visszaküldeni.
9. A pályamunkák formai, tematikus és
tartalmi követelményei:
Tematikus és formai kötöttség nincs
olyan pályamunkákat nem tudunk elfo-
gadni, melyeket az oRTT vagy a ma-
gyarországi jogszabályok jogsértőnek
ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt.
(értsd: obszcén szavak ill. kifejezések,
becsületsértés, stb.)
10. A pályázatok és pályázati díjak be-
érkezésének határideje:
2014. október 15.
11. Pályázati díj: 
Beküldött művenként 500 Ft (beküldött
pályamunkánként ötszáz forint).
A pályázati díj tartalmazza az admin-
isztrációs és szervezési díjakat.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési
határidőig:
- átutalással számlaszámunkra: oTP
11734004-29904161
- vagy rózsaszín postai utalványon
postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3503
Miskolc, Pf:8/P
- megjegyzés rovatba mindkét esetben
kérjük beírni: a pályázó nevét és a
pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban
visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati
űrlapon megadott névre és címre állítjuk
ki.
12. További információk kérhetők: 
Telefonon: 20/544-0372 vagy e-mail-
ben: palyazat@irodalmiradio.hu
13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rang-
sorolását az Irodalmi Rádió vezetősége
által felkért bírálóbizottság végzi. 
14. Eredményhirdetés: 
Az Irodalmi Rádió felolvasóest-sorozatá-
nak 2014. novemberi vagy decemberi
alkalmán. 

„AZ éV DIÁK KÖLTŐJE” – „AZ éV DIÁK ÍRóJA” 

folytatás a 7. oldalon
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15. Jutalmazás: 
A kategóriánként legjobb alkotások
szerzői „AZ éV DIÁK KÖLTŐJE 2014.”
és „AZ éV DIÁK ÍRóJA 2014.” kitüntető
címhez jutnak értékes könyvcsomag ill.
egyéb jutalmak kíséretében. Felvételt
nyernek az Irodalmi Rádió állandó
szerzőinek alkotógárdájába.
A sikeresen szereplő művek szerzői
közül többen különdíjban, ajándék- és
könyvcsomagban részesülhetnek. A
sikeresen pályázók nyertes művei fel-
kerülhetnek hangos kiadványunkra, be-

kerülhetnek nyomtatott antológiánkba,
lehetőséget kapnak a honlapunkon való
szereplésre és elhangozhat művük
felolvasóest-sorozatunk keretében,
rádióműsorunkban, továbbá bekerülhet-
nek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tag-
jainkat segítjük irodalmi pályafutá-
sukban, lehetőségeket kínálunk számuk-
ra, megjelent könyveiket népszerűsítjük. 
16. A benyújtott pályázat érvénytelen,
amennyiben:
- nem érkezik be a határidő lejártáig egy
db nyomtatott vagy elektronikus példány

a pályamunkából
- nem érkezik be a határidő lejártáig egy
db hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomta-
tott vagy elektronikus példány a
pályázati űrlapból
- nem érkezik be a határidő lejártáig a
pályázati díj
- nem magyar nyelvű a pályamunka
- jogsértő tartalmú a pályamunka
- egy vagy több ponton nem felel meg a
pályázati kiírás egyéb követelmé-
nyeinek
Pályázati űrlap: www.kiralyegyhaza.hu

„AZ éV DIÁK KÖLTŐJE” – „AZ éV DIÁK ÍRóJA” 

Diákmunka és mezőgazdasági program 
NyÁRI DIÁKMuNKA

Önkormányzataink részt vettek a nyári
diákmunka elősegítése 2014. mun-
kaerő-piaci programban. A program-
ban 16-25 év közötti, nappali
tagozatos tanulók vettek részt. 
A diákok Királyegyházán 26 fő,
Sumonyban 12 fő, Szentdénesen 10 fő,
Gyöngyfán 7 fő 2014. július 1-től
augusztus 31-ig 6 órás munkaviszony-
ban dolgoztak. A rájuk bízott felada-
tokat maradéktalanul elvégezték, így
például az óvodai játékokat és a
kerítéseket újrafestették, szemetet szed-
tek és besegítettek a mezőgazdasági
munkálatokba is. 

MEZŐGAZDASÁGI PRoGRAM 
A program munkavezetőjével Plaki
Jánosné, Erzsikével beszélgettünk és
elmondása szerint a 2014-es év sikere-
sebbnek mondható, mint az azt
megelőző évek, mert idén a termények
minősége és mennyisége sokkal jobb.
Reméli, hogy a jövőben megmarad a
kertészeti program, amely jelentős
számú családnak biztosít megélhetést a

településen, ezért is
próbál mindenki maxi-
málisan teljesíteni. A
program résztvevői szük-
ség esetén hétvégén is
dolgoznak. A program-
ban összesen kilenc hek-
tár földön történik a
gazdálkodás. A dolgo-
zók júniusban meg-
kezdték a megtermelt
zöldségek értékesítését.
Az eladás elsősorban a
lakosság számára tör-
ténik, mellyel az a cél, hogy olcsóbban
jussanak a zöldségekhez a település
lakosai. A programban burgonyát,
paprikát, káposztát, kelkáposztát,
paradicsomot, fokhagymát, babot,
tököt, karfiolt, karalábét, uborkát,
hagymát, sárgarépát termesztettünk,
amit igyekszünk értékesíteni. A zöld-
ségek értékesítése folyamatos, így az
eddigi bevétel körülbelül 850 000
forint. Emellett az iskola konyháját is
ellátjuk a megtermelt zöldségekkel.
Az önkormányzat rendelkezésünkre

bocsátott egy teherautót, ami megköny-
nyíti a termények földről való szállítását.
Plaki Jánosné munkavezető és a
kertészeti program dolgozói ezúton
szeretnék megköszönni a képviselő-
testületnek, hogy rendelkezésükre bo-
csátott egy lakókocsit, amely alkalmas
arra, hogy a dolgozók kulturált
körülmények között étkezzenek és
őrizhessék a földeket a lopások el-
kerülése érdekében.

Beák Laura
jegyző

Önkormányzati hírek

folytatás a 6. oldalról
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Cementtel is segít a cementgyár 
Királyegyháza és a társtelepülések is év-
ről évre élvezzük a cementgyár támo-
gatását különböző rendezvényeink
megvalósításában. Fontosnak tartom
azonban, hogy nemcsak a kulturális
programjainkban, hanem az infrastruk-
túrában is megjelenik a nagy cég segí-
tőként. Tavaly vette kezdetét a Király-
egyháza Felvirágoztatásáért Közala-
pítvány által elnyert pályázat meg-
valósítása, a sportöltöző felújítása és a
volt önkormányzati szolgálati lakás kon-
diteremmé való átalakítása. Ehhez a két
építkezéshez is támogatást nyújtott a

LAFARGE Cement Magyarország Kft.
vezetősége, konkrétan cement illetve
friss beton adományozásával annak
érdekében, hogy a pályázatban foglal-
takon túl, az épületek környezete is
megújuljon, kulturált, esztétikus látványt
nyújtson, jól használható legyen.
Az idei évben kérésünkre a Petőfi utca
Gyöngyfa felé eső – a  lakosság által
kért – járdaépítéshez fog adománnyal
segédkezni a cementgyár, mely jelentős
segítséget előre is nagyon köszönünk!

Grím Ferenc
polgármester

A friss beton eldolgozását 
önkéntes munkával is segítettek 

a cementgyár dolgozói

Gazdanapok
Szentlőrinc

Természetesen a királyegyházi gazdák
is képviseltették magukat a 2014-es
Szentlőrinci Gazdanapok ren-
dezvényén. Ahogyan azt már
megszokhattuk, Kovács László és segítői
csodálatosan élethű, izgalmas
kiállítással vonzották az érdeklődőket a
pavilonba, ahol Mészáros Lászlóné,
Ilike festményeit is megtekinthették.
Gratulálunk! 

Királyi strandkézilabda 

A Királyegyházai női amatőr kézilabdacsapat augusztus 2-án részt vett
Százhalombattán a kvalifikációs strandkézilabda tornán.
A huszonnégy női csapatot hat csoportba osztva versenyeztették, köztük az ország
legjobbjai: 
Győr, Szentendre, Pest, Veszprém, és Balatonboglár is képviseltették magukat.
Minden csoportból az első két helyezett jutott tovább a középdöntőbe, amit más-
nap játszottak le.
A királyegyházi csapat is jó helyezést ért el a saját csoportjában, de ez sajnos
kevés volt a továbbjutáshoz. Így szomorúan, de reménykedve indultunk haza,  hogy
legközelebb jobb lesz!
Köszönjük a támogatást és a lehetőséget, hogy képviselni tudtuk e kis falut a nagyok
között!

Kiss Jánosné
csapatkapitány


