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Szeretettel köszöntjük 
Királyegyháza és a társtelepülések 

időskorú lakosságát 
az Idősek Világnapja alkalmából

A fiatalság mércéje nem az életkor,hanem a szellem és a lélek állapota.
Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről.

Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, 
de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor a lelked ráncosodik meg.
Az ember - akár tizenhat éves, akár hatvanhat - csodára szomjazik,

elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén.
Olyan fiatal vagy, mint reményeid, olyan öreg, mint kétségeid.
Olyan fiatal vagy, mint önbizalmad, olyan öreg, mint félelmed.

Fiatal, mint hited, öreg, mint csüggedésed.
Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség,

az öröm, a merészség, a nagyság, az ember, a föld és a végtelenség hírnökeit.
/Albert Schweitzer:  A fiatalság mércéje/
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Együtt gyermekeinkért
Szentlőrinc és Királyegyháza települések
önkormányzatai, valamint a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. szeptember
18-án, hagyományteremtő szándékkal
rendezte meg az „Együtt Gyermekeinkért”
- I. Szentlőrinc-Királyegyháza Jótékonysági
Futóversenyt. Ugyanezen a napon, a sport-
eseményhez kapcsolódóan zajlott a
Királyegyházi Cementgyár őszi Nyílt
Napja is.
Közel 250 részvevővel startolt el két távon az
„Együtt gyermekeinkért” - I. Szentlőrinc-Király-
egyháza jótékonysági futóverseny szeptem-
ber 18-án, a Királyegyházi Cementgyár par-
kolójából. „A futóversennyel nem csupán egy
tömegsport eseményt szerveztünk: a célunk
az volt, hogy aktív részvétellel hívjuk fel a csa-
ládok figyelmét az egészséges életmódra, és
ezzel ne csak jelképesen, hanem anyagilag is
támogassuk lehetőségeiket.” - mondta a meg-
nyitón Koltai Péter, Szentlőrinc polgármestere. 
A két távon, több kategóriában szervezett
esemény felnőtteknek szóló nevezési díját a
rendezők sporteszköz vásárlására fordítják
Szentlőrinc és Királyegyháza oktatási intézmé-
nyeinek javára. „A futóverseny ismét egy jó
példa a Királyegyháza, Szentlőrinc és a
LAFARGE cementgyár kiváló együttműködé-
sére egy jó ügy érdekében.” - méltatta a kez-
deményezést Grím Ferenc, Királyegyháza
polgármestere, és kiemelte, támogatóként
több mint húsz helyi vállalkozó állt a kezde-
ményezés mellé. 
A szervezőket nemcsak a helyi polgár-
őrségek, hanem a Királyegyházi Cementgyár
önkéntes programja keretében együttműködő
munkatársak is segítették. „Minden alkalmat
keresünk a helyi közösségekkel való közös
értékteremtésre, és a futóverseny jó lehetőség

volt arra, hogy közösen hívjuk fel a figyelmet
az egészséges életmód fontosságára.
Mindemellett pedig a befolyt összegből a

környező települések gyermekeinek sport-
tevékenységét is támogatni tudjuk.” – tette
hozzá Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Ce-
ment Magyarország Kft. Marketing kommuni-
kációs vezetője. 
A futóversennyel párhuzamosan, 15:30 órai
kezdettel indult a Királyegyházi Cementgyár

hagyományos őszi Nyílt Napja. Közel 100
érdeklődő látogatta meg a gyárat, és ismer-
kedett meg a cementgyártás folyamatával.

Sok kérdés érkezett az új fejlesztésekkel és a
másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával
kapcsolatban. A gyermekeknek szóló
különböző foglalkozások mellett a legnép-
szerűbb ezúttal is félóránként induló kisvonat
volt, amellyel a gyerekek a teljes üzem
területét körbeutazhatták.

A lányok versenyét Fata Nóra Lili 8. osztályos 
tanulónk nyerte

A 3 km-es távra több mint 200 fő nevezett

A futást alapos bemelegítés előzte meg

A díjakat Zadravecz Zsófia 
és a két település polgármesterei adták át

I.Szentlőrinc-Királyegyháza Jótékonysági Futóverseny

folytatás a 3. oldalon
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AZ „EGYÜTT GYERMEKEINKÉRT” 
- I. SZENTLŐRINC-KIRÁLYEGYHÁZA

JÓTÉKONYSÁGI FUTÓVERSENY
HELYEZETTJEI 

3 km táv fiú kategória helyezettjei 
1. Varga Kornél 
2. Gábri Péter 
3. Csóka Péter 
3 km táv lány kategória helyezettjei 
1. Fata Nóra 
2. Horváth Barbara 
3. Spiel Alexa 
3 km táv felnőtt férfi kategória helyezettjei 
1. Nagy Zoltán 
2. Orsós Géza 
3. Szabó László 

3 km táv felnőtt női kategória helyezettjei 
1. Baumgartner Kata 
2. Borzáné Petró Kriszta 
3. Bödő Ildikó 
11 km táv felnőtt férfi kategória helyezettjei 
1. Iván László 
2. Pintér András 
3. Pusch Szilárd 
11 km táv felnőtt női kategória helyezettjei 
1. Szabó-Kopjár Ildikó 
2. Szeicz Anita 
3. Vajda Kinga 
Szívből gratulálunk a Helyezetteknek és
minden résztvevőnek!

Borzáné Petró Krisztina
tanítónő 

második helyen ért célba 
a hölgyek között

Együtt gyer-
mekeinkért

I.Szentlőrinc-Királyegyháza 
Jótékonysági Futóverseny

folytatás az 2. oldalról

Diákmunka Királyegyházán
Július és augusztus hónapban nyári diákmun-
ka keretében Királyegyháza 17, Sumony 9,
Gyöngyfa 3, Szentdénes 10 diáknak 4 órás
munkaidőben biztosított munkalehetőséget,
mely munkavégzés során alkalmuk nyílt megis-
merkedni a munka világával.

A diákok a nyár folyamán a temető kerítését
festették és a mezőgazdasági munkálatok-
ban segédkeztek.

Váradi Nikoletta

Átalakulóban a Polgárőrség
Királyegyházai Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület néven szerveződik újjá a volt
Királyegyházai Polgárőr Egyesület. 
A közgyűlésen megválasztott tisztségviselők: 

Varga József - elnök; 
Borza Zoltán - titkár;

Csókáné Varga Hajnalka - 
gazdasági vezető; 

Kelemen Tiborné - pénzügyi ellenőr.
Konyári Tímea

Nézzük meg 
a Holdbéli csónakost!

Színházlátogatást hirdetünk november 17-ére,
a Holdbéli csónakos című előadásra. A
szokásoknak megfelelően az utazást minden-
ki önállóan szervezze meg, csak az időseket
szállítjuk el a két kisbusszal. Kérjük, hogy aki
szeretne részesülni a lehetőségben, jelent-
kezzen az alábbi címeken:

fataancsa@gmail.com, sokia@freemail.hu;
illetve a 302949094, 702395658 telefon-
számokon , vagy személyesen Fata Gáborné
Anita vagy Hollósi Tünde megkeresésével.

Konyári Tímea
/Királyegyháza Felvirágoztatásáért 

Közalapítvány/

Jubileumi évre készülünk
Jövőre 10. évfordulóját ünnepeljük a Király-
egyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
létrejöttének. Ebből az alkalomból szeretnénk
feleleveníteni mindazon eseményeket, élmé-
nyeket, melyek a tíz év alatt történtek a
Közalapítvány Kuratóriumának szervezé-
sében vagy közreműködésével. Szeretnénk
az összes hagyományos rendezvényünket
jövőre is megtartani, de várjuk a megújító öt-
leteket is, melyek segítségével akár új hagyo-
mányokat is teremthetünk. Szívesen fogadjuk
a javaslatokat a megszokott rendezvények
megreformálására, illetve egészen új ötletek
megvalósítására is. 
Felhívom a középiskolások figyelmét, hogy
több intézménnyel is kötöttünk már együtt-
működési megállapodást, melynek keretében
az érettségi megkezdéséhez szükséges
kötelezően teljesítendő 50 közösségi szolgá-

latban letöltendő munkaórát tudjuk igazolni,
amennyiben önkéntes segítőként vesznek
részt a közösségi rendezvényeink szervezé-
sében, megvalósításában. Szeretettel várjuk a
fiatalokat a feladatokra. 
Természetesen örömmel fogadunk minden
önkéntes tevékenységet a saját program-
jainkon, a más civil szervezetek vagy az isko-
la által szervezett rendezvényeken is. 
Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt tíz
évben bármilyen módon elősegítették a
közösségi élet fejlesztését, kérjük, hogy
legyenek kitartóak és pozitív hozzáállásukkal
továbbra is mutassanak jó példát!
A jelentkezéseket és az ötleteket várjuk a
konyaritimea@gmail.com címre. 

Konyári Tímea
/Királyegyháza Felvirágoztatásáért 

Közalapítvány/
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Köszöntjük az Időseket!
Október 1-jén az idősek világnapja
alkalmából reflektorfénybe kerülnek a
hatvan évnél idősebbek – hazánkban
hagyományosan ez az a korhatár,
ahonnan az időskort számoljuk –ezen
a napon őket ünnepeljük. 
Királyegyházán szeptember 26-án
hívtuk vendégségbe az időskorú
lakosságot, a felújított kultúrházba a
tiszteletükre szervezett ünnepségre.
Szerettük volna ezen a napon a kis
jelképes műsorral és vendéglátással,
valamint az apró ajándékkal viszo-
nozni azt a sok-sok szeretetet,

törődést, kedvességet, amit a
településen élő fiatalabb korosztály
tagjai élvezhetnek az idősek
tevékenységei által. Nagy öröm,
hogy Királyegyházán csaknem tíz éve
működik már a nyugdíjas klub,
melynek tagjai minden települési, isko-
lai rendezvényen hallatlan segítő-
készségről tesznek tanúbizonyságot.
A sportnapra bográcsban pörköltet
főznek, a gyereknapon sütik a pala-
csintát, lángossal várják a vendégeket
a falunapra, máskor énekelnek,
műsorral készülnek, aztán tojást fes-

teni, hímezni tanítják a gyerekeket,
vagy éppen mesét mondanak, olvas-
nak nekik. Mindig lehet rájuk számí-
tani! 
A szeretetért szeretetet adunk. A sok
segítségért hálásak vagyunk.
Hálánkat és köszönetünket fogadják
ma az Idősek, akik követendő jó
példát mutatnak a közösségi össze-
tartozás, az egymásért cselekvés, a
törődés, a gondoskodás meg-
valósításával.

Konyári Tímea

A fellépők közvetlenek voltak A csárdás jó kedvre derítette a közönséget

A kaposvári Megarox együttes társulata magyar
nótákkal és operett részletekkel kezdte a műsorát Az énekesek előadását a tánckar is színesítette

Dr. Máthé Győzőnét, a nyugdíjas klub elnökét 
egy csokor virággal is köszöntötte Grím Ferenc 

polgármester Szépen terített asztal köré vártuk az Ünnepelteket

Szeretetet adunk szeretetért
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Az öregség szépségei
Nem csoda, ha a fiatalok irigykednek
az idősebb generációra, mert sokat
hallanak a békés, boldog öregkor
szépségei¬ről. Mert milyen jó is, hogy
az idősebbeknek … rengeteg szabad
idejük van, és annyit aludhatnak,
amennyit az eszük felér. (Ha tudnak.)
Hobbijuknak élhetnek (…),
szórakozhatnak, kirándulhatnak (…).
Azt is tudják az ifjak, hogy aki
megvénült, az már nem hal meg fiatal
korában. Bár ahogy egy erdővidéki
pap mondta volt: mindenki meghal,
tán még én is egyszer! Ez az a

néhány előny, amit mindenki lát, hall,
de a korosodásnak jóval több az
előnye. Ha azokat is mind tudnák a
szépreményű ifjak, akkor még csak
nem is szeretnének fiatalok lenni, vagy
annak maradni, hanem egyenesen
öregnek születni vagy nagyon hamar
megvénülni. Végül is egy filozófus
szerint: megöregedni pofonegyszerű,
csak jó sokáig kell élni hozzá. Az
időskor más, közismert előnyeit – íme
– csokorba összeszedtem, és
felsorolok belőlük néhányat, hadd
fogja el a zsengébb korúakat még

jobban a sárga irigység. Ahogy telik
az idő, főleg a nők egyre kevésbé
öregednek. Például tíz év alatt csak
ötöt. A férfiak viszont azzal dicse-
kednek, csak annyi idősek, ameny-
nyinek érzik magukat. Idővel ez oda
vezet, hogy mindkét nem úgy megfia-
talodik, hogy eljut a második
gyerekkorba. …

Szerző: Kuti János
Forrás:

http://www.3szek.ro/load/cikk/665
23/az_oregseg_szepsegei

Reméljük, hogy sikerült örömet szerezni
.A tánc mellett volt mód beszélgetni, iszogatni,

együtt időzni kicsit

A műsor és az ebéd után Horváth László, Flipper
biztosította a talpalávalót

Nagyon örültünk, hogy szinte mindenki 
táncra perdült

A nóták többségét mindenki együtt énekelte 
az előadóval

A Szenes Iván szerzemények 
szép emlékeket idéztek

Szeretetet adunk szeretetért
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Mezőgazdasági program
Királyegyházán ez évben 2015. március 1.
napjától indult újra a mezőgazdasági prog-
ram 31 fővel, melyből 28 segédmunkás, 2 fő
munkavezető és 1 fő adminisztrátor. A köz-
foglalkoztatottak 10 hektár földön dolgozhat-
tak, termeszthettek. A programban paprika,
fejes káposzta, kelkáposzta, karfiol, karalábé,
uborka, tök, bab, zöldborsó, zöldbab, saláta,
hagyma, fokhagyma, burgonya, sárgarépa,
gyökérpetrezselyem, paradicsom, spenót,
cékla, zeller, retek, csemegekukorica került ter-

mesztésre.
A program sikeres, mivel az elsődleges cél,
hogy az önkormányzat konyháját – ahol az
iskolások és óvodások számára is főznek -
ellássa zöldséggel, teljesült. Ezen felül, értéke-
sítésre is volt lehetőség. Az értékesítés az ön-
kormányzat hivatala előtt történt, az erre felál-
lított pavilonban.
A mezőgazdasági program sikerességének
köszönhetően egy fő március óta a helyi
sajátosságokra épülő programban tevékeny-
kedik. Királyegyháza Önkormányzat a köz-
foglalkoztatási programok megvalósításában
nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége
elismeréséül – dr. Pintér Sándor belügyminisz-
tertől Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült
2014 decemberében.
Ennek köszönhetően lehetőségünk nyílt továb-
bi 2 millió forint felhasználására, melyből új
beruházásként fűszerpaprika-darálót, valamint
egy építmény építését terveztük, ahol a
felfűzött paprika szárítása megfelelően biz-
tosított. A darálónak köszönhetően az
intézmény konyhája már nem csak friss, hely-
ben termelt zöldségekkel lett ellátva, de az

őrölt paprika is saját termesztésű lesz. A
fűszerpaprika-daráló segítségével 10-12 kg
őrölt paprikát tudunk előállítani. Így a

mezőgazdasági programban résztvevő sze-
mélyek részére folyamatosan tudunk munkát
biztosítani. A megőrölt paprikát a mező-gaz-
dasági programból beszerzett vákuumcso-
magoló segítségével csomagoljuk.
A paprikaszárító könnyűszerkezetű, sátortetős
kivitelezésű építmény, mely alkalmas arra,
hogy a levegő megfelelő áramoltatása mellett
a paprika szárítása a lehető leghatékonyabb
legyen.

Váradi Nikolett

Ilyen gyönyörű a paprikánk

A lakosok szívesen fogyasztják 
a helyben termelt zöldségféléket

Egy szép nap Harkányban
A királyegyházai mezőgazdasági közfoglal-
koztatottak a 2014. évi eredményeknek és az
idei kiemelkedő munkájuknak jutalmaként
Királyegyháza Önkormányzata és a Király-
egyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
támogatásával, valamint Plaki Jánosné
csoportvezető közreműködésével Harkányba
utazhattak augusztus 14-én. Nem csak az
utazást és a strandbelépőt állták a támogatók,
de egy finom ebéddel is kedveskedtek a dol-

gozóknak. Plaki Jánosné és csapata ezúton
szeretné megköszönni Királyegyháza Önkor-
mányzatának és a Királyegyháza Felvirágoz-
tatásáért Közalapítvány Kuratóriumának,
hogy eltölthettek egy szép napot Harkány-
ban, ahol kipihenhették magukat, és így újult
erővel tudták folytatni a mezőgazdasági
munkálatokat.

Váradi Nikoletta

Az utazás is kényelmes volt a bérelt autóbusszal

A nyári nagy melegben jó volt 
fürödni a strandon

Ebéd után jó volt kicsit pihenni, beszélgetni

Ajándék a mezőgazdasági közfoglalkoztatottak számára 
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Erdei iskola 
A TÁMOP 3.1.4-C jelű projekt
keretében szeptember második
hetében a Szentlőrinci- és a
Bükkösdi Általános Iskolával
közösen szerveztünk erdei iskolai
programot. A királyegyházi
iskolából a teljes felső tagozat
utazhatott Zánkára, minden
osztályfőnök és Palkó Ottó igazgató
kíséretével. A négy nap gazdag volt
különleges, érdekes programokban,
de nem maradtak el a tanórák sem,
csak ezúttal a természethez közeli, a

Balatonhoz kapcsolódó témákat
részesítettük előnyben. Természet- és
környezetvédelmi előadásokon vet-
tünk részt, megtanultuk, mit tud egy
„ökoház”, éjszaka csillaglesre men-
tünk, ahol megcsodálhattuk a
legkülönbözőbb csillagképeket. A
nagyon kellemes időjárásnak,
hőmérsékletnek köszönhetően meg-
valósíthattuk a szabadtéri játékokat,
tervezett sportokat is, hajókirándulá-
son voltunk, és a legbátrabbak szi-
gorú tanári felügyelet mellett néhány

percre megmártóztak a magyar
tengerben is. A zánkai tábor magá-
val ragadó volt tisztaságával, a sok
zöld területével, növényeivel, a
látóhatárig elnyúló méreteivel.
Büszkék vagyunk tanítványainkra,
akik végig nagyon kulturáltan, jól
viselkedtek, a két- és háromágyas
fürdőszobás szobákban nagyon
kényelmesen pihenhettek, a szép
környezetben jól érezték magukat.

Konyári Tímea

A tanulói laptopokat magunkkal vittük 
a kutatási feladatokhoz

A növényeket közvetlen közelről 
tanulmányozhattuk

Így szurkoltak a lányaink a tanár-diák meccsen
Garay János: Balatoni kagylók című versét

együtt adták elő a gyerekek

Az első napon két hajóval vehettünk részt 
a hajókiránduláson

Az egyik történelemóra 
a haditechnikai parkban zajlott
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Vetélkedő újratöltve
Augusztus 22-én a Királyegyháza Felvirágoz-
tatásáért Közalapítvány támogatásával ren-
deztünk egy felnőtteknek szóló vetélkedőt,
ami után többen jelezték, hogy sűrűbben is
csinálhatnánk ilyet. Ezen felbuzdulva most egy
kicsit hasonló vetélkedőt hirdetünk. 
November 14-én délután a kultúrházban egy
Vidám Kulturális vetélkedőt tervezünk, melyre
várjuk négyfős csapatok – akár családok -
jelentkezését, korlátozott számban, október
23-ig. 
Programok a vetélkedőn: versírás megadott

szavakkal, activity, kulturális kvíz és hasonló
feladatok. A játék végén egy közös piz-
zázással szeretnénk vendégül látni a
megfáradt csapattagokat.
Ha kedvet kaptatok hozzá jelentkezzetek:
richard.hollosi@lafargeholcim.com címen,
illetve telefonon, a 705470767 számon.  A
jelentkezéshez szükséges csapat névsora és
a résztvevők életkora.
Kedvcsinálónak megosztom az egyik jól sik-
erült verset, mely az augusztusi vetélkedőn
született:

Galga Pitics:  A bánatos karmester
Kék ég alatt áll a bál,

a karmester csak várva vár.
Lassacskán már elaludt,

parókája földre hullt.
Kis sámliján ülve kakasa ébreszti,
ezt látva árvalányhajjal kényezteti.

Papucsot rántva, biciklire ülve
hazateker egy jó pohár vízre,

bánatában kisétál a napraforgó mezőre,
ás egy gödröt s belefekszik örökre.

Hollósi Richárd

Kirándulás Fábiánsebestyénre
Idén Magyarországon, Fábiánsebestyénben,
a Kinizsi Parkban volt a kettesfogathajtó világ-
bajnokság. Ritkán adódik lehetőség ilyen
nagyszabású rendezvényre eljutni, ezért gon-
doltuk el kellene menni, mégiscsak nagyon
érdekes egy világbajnokság magyar részt-
vevőkkel. A verseny négynapos volt, szá-
munkra a maratonhajtás tűnt a legérdeke-
sebbnek, ezért ennek megtekintésére
szeptember 12-én keltünk útra. Utunkat
segítette a Királyegyháza Önkormányzata,
mely biztosította számunkra a falubuszt.
Nagyon jól éreztük magunkat, igazán
csodálatos dolog ilyen közelről látni a profik
küzdelmét és a szurkolok lázát. Még egyszer
köszönjük a Királyegyháza Önkormányzatá-
nak a támogatást.

Hollósi Richárd

Csapatok, családok jelentkezését várjuk

Ellestük a kreatív dekorációs ötleteket is

Jól éreztük magunkat a kiránduláson

A verseny nagyon izgalmas volt


