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Lóháton az iskolások 
A ló és az ember már évezredek óta kötődik
egymáshoz. Nincs a Földön még egy olyan
élőlény, akinek annyit köszönhet az ember,
mint e csodálatos négylábú társának. A lovak
és emberek közötti kapcsolat az idők során
elválaszthatatlan kötelékké fejlődött. Az
ember befolyásolta a ló fejlődését a tenyész-
tés útján, a ló pedig részese, sokszor meg-
határozó szereplője lett történelmünknek. 
A lóval való törődés és a lovaglás pozitív ha-
tását a személyiségfejlődésre régóta ismer-
jük, ezért is örülünk annak, hogy a hazai okta-
táspolitika távlati terveiben szerepel a lovag-
lás tantervbe való felvétele. Sajnos, ez a tevé-
kenység intézményi keretek között egyelőre
még nem kerülhet megvalósításra, de a Ki-
rályegyháza Felvirágoztatásért Közalapít-
vány Kuratóriuma döntése értelmében, Király-
egyháza Önkormányzatának és a Lafarge
Cement Magyarország Kft. támogatásának
köszönhetően a királyegyházi iskola hetedik
és nyolcadik osztályos tanulói 2015 októbe-
re óta tanulnak lovagolni. 
A lovas oktatás heti rendszerességgel, Bük-
kösdön, a Lovarda Light Hagyományteremtő
Lovas Sportegyesület tagjainak közreműkö-

désével történik. A foglalkozásokat az egye-
sület elnöke, Szabó Zoltán irányítja, de
iskolánk egyik tanára, Kiss Cecília – végzett
lovas oktatóként – szintén részt vesz a fejlesz-
tésben. A gyerekek szállításáról a Közalapít-
vány kisbuszával gondoskodunk. A keddi ta-
nítási órák után indul az első csoport, a máso-
dik csoport tagjait pedig este hat óra tájban
az otthonukba szállítjuk – a vidéki gyereke-
ket is –, Ős Gergely és Kozma Ferenc segít-
ségével. 
A programot 2015 októberében kezdtük el,
és már tapasztaljuk a gyerekeken a pozitív
élmények hatását: elsősorban a kommuniká-
ció, a kapcsolatteremtés, az interakciók terü-
letén. Köztudomású, hogy a lovas sport nem
olcsó, ezért nem is tudjuk kiterjeszteni na-
gyobb létszámra, de ha támogatóink meg-
maradnak, akkor terveink szerint azt a rend-
szert követnénk, hogy minden tanévben a
hetedik és nyolcadik osztályos gyerekek ve-
gyenek részt benne, kisebb létszám vagy ér-
dektelenség esetén kiegészítve a hatodik
osztályból. 
A gyerekek szemmel láthatóan élvezik, és a

szülőkkel együtt nagy örömmel fogadják a
lehetőséget. Arról számolnak be, hogy egyre
közelebb kerülnek a szelíd lovakhoz, egyre
ügyesebbek a lóval való együttműködésben.
Ahogy mondják: „Nem az a nagy tréner, aki
ráveszi a lovat, hogy megcsináljon valamit,
hanem az, aki rá tudja venni a lovat, hogy
akarja megcsinálni azt a valamit". A fotókon
is szembetűnő, hogy a gyermekek nyitottan,
boldogan vesznek részt a foglalkozásokon,
alig várják, hogy találkozhassanak a lovak-
kal és az oktatókkal. Az egyesület tagjai
Szabó Zoltán irányítása mellett nagy szere-
tettel, gondoskodással veszik körül a lovakat
és a gyerekeket egyaránt; közvetlen, családi
légkör jellemzi az órákat. A gyerekek – egy-
szerre nyolcan – mindig ugyanazzal a lóval
dolgoznak, akivel így jól össze tudnak szok-
ni, kölcsönösen megismerik és elfogadják
egymást. Az oktatás csodálatos természeti
környezetben, a Mecsek nyugati nyúlványai-
hoz közel folyik, ami már látványában és
fizikai közelségének megtapasztalásában is
eredményezi a pozitív érzelmi állapotokat. 

(folytatás a 2. oldalon)
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Lóháton az iskolások
A gyerekek az iskolai évek során, különösen
az általános iskola után a középiskolai tanul-
mányok alatt rendkívül nagymértékű változá-
sokon mennek keresztül, ahol nagy segítséget
jelent, ha pozitív érzelmekkel viszonyulnak ah-
hoz a közösséghez, ahová tartoznak, ha a
többi embertől nem támadásra, hanem támo-
gatásra számítanak, és úgy érzik, ők maguk is
aktív és értékes formálói azoknak a közös-
ségeknek, amelyekhez tartoznak. Mindezt
szeretnénk elősegíteni, bízva abban, hogy a
lovas oktatás egy kiemelkedően hatékony
erőforrásként szolgál e cél érdekében. 
A természetben végzett bármilyen rendszeres

mozgás fontos testi egészségünk és szellemi
teljesítőképességünk megőrzése érdekében.
Az aktív pihenési formák közül a lovaglás a
rekreáció és feltöltődés egyik leghatéko-
nyabb módja, hiszen egyszerre mozgatja tes-
tünket és szellemünket, így fizikálisan, psziché-
sen és mentálisan is regenerál, oldja a stresszt,
pozitív érzésekkel tölt el.
A lovaglásnak, mint intenzív fizikai és lelki él-
ménynek, erős tudat- és jellemformáló hatása
is van, írja dr. Ungvári Zsigmond lovaskultúra-
oktató, aki szerint, ha az egészséget az em-
beri szervezet hármas egységeként, vagyis a
test, a szellem és a lélek harmonikus műkö-

déseként értelmezzük, számos meghibá-
sodására gyógyír lehet a lovas élet.
A lovon a helyes testtartás a földön járáshoz
hasonlítható, ami kíméli az ízületeket, optimá-
lissá teszi a terhelést, egyenletessé a kopást,
könnyíti a légzést, összehangolja a különbö-
ző testrészek mozgását, vallja a szakember.
A testünkre gyakorolt hatás mellett a lóval való
kapcsolatnak pszichés hozadékai is vannak:
javítja a stressztűrő képességet, segíti a kon-
centrációt, hozzájárul ahhoz, hogy határozot-
tá és magabiztossá váljunk, türelemre és alá-
zatra nevel, fejleszti a pozitív gondolkodást.

folytatás az 3. oldalon

Balogh Barbara: Nagyon szeretem a lovakat
és nagyon kedvesek az oktatók.

László Patrícia: Azért szeretek lovagolni, 
mert megtanulok a lovakkal bánni.

Bogdán Ramóna Köszönöm a lehetőséget, 
hogy lovagolhatok!

Sóki Andor: A lovaglás élvezetes 
és javított a tartásomon.

Papp Boglárka: A lovaglás alatt kikapcsolódom 
és a jó levegőn vagyok.

Tóth Melitta: Szeretem a lovakat, mert szelídek 
és nagyon barátságosak.

folytatás az 1. oldalról



3

Lóháton az iskolások
„A ló megtanít szeretni, érezni és küzdeni a
céljaidért!" A lovagláskor ló és lovasa szoros
együttműködésbe kerül, kizárólag egymásra
összpontosítanak. Megfelelő fokú empátia
nélkül azonban senki sem válik jó lovassá.
A ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás
több mint kellemes szabadidős program. A ló
ritmusos, egyenletes és rugalmas – az emberi
járáshoz hasonlító – mozgására szüksége
van az egészséges testnek is, bizonyos
betegeknél pedig hozzájárul a gyógyulás-
hoz, a normál funkció visszaállításához. Moz-
gásterápiás szempontból a lovaglás kiválóan
alkalmas a kóros izomtónus szabályozására,

a mozgásérzékelés javítására, a testséma
fejlődésére, az egyensúlyérzék és koordiná-
ció fejlesztésére, valamint a fej- és a törzskont-
roll javítására. Pedagógiai, gyógypedagó-
giai, illetve pszichológiai szempontból a
lovaglás jótékonyan hat a figyelem és a
gondolkodás fejlődésére, bővíti az élmény- és
tapasztalati kört, segíti az önbizalom kiala-
kulását, a függetlenség, az életöröm érzeté-
nek megjelenését, fokozza az önkifejezés
képességét, fejleszti a motivációt, és hoz-
zájárul az emocionális problémák leküzdésé-
hez. A lóval való rendszeres foglalkozás
révén fejlődnek a kapcsolatfelvétel és kapcso-

lattartás képességei, az érzelmi és akarati
funkciók, a kommunikációs és interakciós
képességek. Ha ezeket a jótékony hatásokat
tudatosan, tervszerűen, kontrolláltan hasz-
nálják, a lovaglás alkalmas megelőzésre,
gyógyításra, fejlesztésre és nevelésre. 

Konyári Tímea

(Forrás: Magyar Lovasterápia Szövetség; 

http://www.lovasok.hu/index.php?i=258

30 

http://www.eletforma.hu/test-es

lelek/a_lo_es_az_ember_kapcsolata_kul

onleges_es_gyogyito/)

Kovács Hajnalka: Nagyon jól tudok 
együttműködni a „lovammal”.

Gosztola Melinda: A táj és a lovak szépsége 
tetszik nekem nagyon.

Katona Cintia: Azért szeretem a lovaglást, 
mert sok új dolgot tanulhatok a lovakról.

Réti Médea: Nagyon szeretek lovagolni 
és a lovakkal együtt dolgozni.

Vida Henrietta: Szeretem, hogy olyan szépek és
ápoltak a lovak.

Pásztler Bianka: A lovas oktató nagyon kedves 
és humoros.

folytatás az 2. oldalról
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A tavalyi évben új hagyományt terem-
tettünk a Királyegyháza Felvirágoz-
tatásáért Közalapítvány Kuratóriumá-
nak határozata alapján azzal, hogy
oklevéllel, virággal és szerény aján-
dékkal köszöntjük a falu új polgárait, a
királyegyházi újszülötteket.
Először 2015 májusában, a gyerek-
nap alkalmából köszöntöttük a falu
három legfiatalabb lakóját. December-
ben pedig az év második felében szü-
letett babákat ünnepeltük a Polgármes-
teri Hivatal dísztermében rendezett kis
összejövetelen, melyre meghívtuk a kis-
babák családjait is. Az anyukák nagy
örömünkre elfogadták a meghívá-
sunkat, csak egy baba családja nem
tudott részt venni az ünnepségen, mint
jelezték: a szülők halaszthatatlan elfog-
laltsága miatt. Az okleveleket és az
ajándékokat Grim Ferenc polgár-
mester és a Kuratórium tagjai adták át. 
Célunk az, hogy érezzék a fiatal csalá-
dok, örömmel és szeretettel várjuk és

fogadjuk Királyegyházán a gyere-
keket, megbecsüljük és támogatni
szeretnénk a fiatal családokat.

Másrészt hangsúlyozni kívánjuk, hogy
szülőnek lenni mekkora felelősség és
boldogság egyszerre. Az oklevélen
éppen ezért George Bernard Shaw
gondolata szerepel: „…a csalá-
dalapítás a legnagyobb szolgálat,

amelyet ki-ki hazája és az egész
emberiség javáért tehet.” 
Arra biztatjuk a kedves Szülőket, hogy
legyenek bátor, felelősségteljes, bol-
dog szülők, akik sohasem felejtik az
útravalóul nekik szánt gondolatokat: 
„…Ha a gyerekek toleráns légkörben
élnek, megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek, meg-
tanulnak bizalommal élni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek,
megtanulják megbecsülve érezni ma-
gukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek,
megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik
magukat, megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek, meg-
tanulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barát-
ságban élnek, megtanulják megkeresni
a szeretetet a világon.”

Konyári Tímea

Magyar Ramóna (anyukája: Béres Hajnalka)

Szabó Benedek 
(anyukája: Bedő Viktória)

Ádám Bella (anyukája: Ádám Ildikó) Árki Zalán (anyukája: Tóth Zsuzsanna)

Lajtmann Kevin (anyukája: Nagy Anita)

A babákat köszöntöttük
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Láttad már a szemét?
Nézz bele!
Ártatlan, nagy tágra nyílt csoda. Nézi ve-
le a világot, téged, és nincs mindig egy
véleményen veled. Benne több van az
égből, mint a földből. És téged is olyan-
nak akar látni, mint az égieket.
Te erről mit sem tudsz. Pedig te vagy az
apja, vagy az anyja. Úgy néz rád, mint te
Istenre. Mit jelentene, ha nem megbízha-
tó, nem tökéletes, nem igaz, és nem kö-
nyörülő volna az Isten? Mi lennél te Isten
nélkül?
S nem láttad még a gyermeket lassan jár-
ni, nesztelenül, meztelen lélekkel haladni?
Nem láttad még sötét szemekkel, roska-
dozó terhekkel, mély pillantásokkal bújni
előled, meglapulva és megcsalatva?
Vagy benned csalódott kegyetlenül, vagy
magárahagyatottságában rossz útra té-
vedt. Fogd csak meg a kezét! Érezd, mi-
lyen melegen simul a te erős kezedbe, és
mennyire bízik abban, hogy jó helyre ve-
zeted! Kétféle életet élsz. A te váradnak
falain belüli és kívüli életet. Ablakodban
kora tavasztól késő őszig nyílik virág.
Még fel is írtad egyszer a kőfalra: BÉKE-
LAK. Tehát: kívül eszményi és jó vagy. S

ha este hazamégy, fél gyermeked.
Miért? Hidd el amennyire megérted az ő
lelkét, annyira vagy közel az Isten orszá-
gához. Kincset kaptál. Aranyat vagy csil-
logó gyémántot. Ahogy akarod nevezni.
Úgy sincs rá kifejezés. Piros dobogó

gyermekszívet kaptál. Tiszta, ártatlan
gyermeklelket.
Csodálatos kérdező, kutató gyermeksze-
meket. Őrizd őket. Ki ne ejtsd kezedből!
El ne törd! Tudod, hogy a világban azért

van annyi szerencsétlen ember, mert nem
minden gyermeklélek kerül megfelelő ke-
zekbe? Finom mívű porcelán a gyermek
lelke, könnyen törik. Olyan szép hivatá-
sod van. Adott neked Isten valakit, aki az
ő országába való....

Légy olyan! Szeress, akarj, bízzál, remélj,
keress, kutass, tégy úgy, mint a gyermek!
…

Forrás: http://www.gyornet.eu/

Az ünnepelt családok

Tóth Hanna Emili (anyukája: Dukits Erika) Kószó Lilla Regina (anyukája: Kiss Veronika)

Kis-Halas Vanda (anyukája: Lengyel Éva) Szentes Bianka (anyukája: Göndör Viktória)

Kárász Izabella: Gyermek
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Baba-mama klub 

A 2016-os év számos újdonságot hoz
a királyegyházai kultúrház életébe. Az
Önkormányzat és a Közalapítvány se-
gítségével sok új programot tervezünk,
melyekhez várjuk és kérjük az Önök
ötleteit, igényeit: telefonon (+3620/
327-0054), levélben (konyaritimea
@gmail.com) és természetesen szemé-
lyesen a helyszínen is, a kultúrházban.
Törekszünk arra, hogy változatos és
minden korosztály igényeit kielégítő
programokat szervezzünk. 
A már rendszeressé vált gyógytorna,
zumba, teleház és a főzőklub mellett
további terveink is vannak. A jövőben a
gyerekeknek havonta egyszer szom-
bat délelőttönként mesés-zenés foglal-
kozásokat tartunk különböző meghí-
vott, vendég előadókkal. A fiataloknak
és idősebbeknek kisebb koncerteket és
„mozi” előadásokat, filmvetítéseket is

szeretnénk szervezni, ezért érdekelne
minket, hogy milyen stílusú, műfajú
zenére és filmekre lennének kíváncsiak,
hogy például a rockzenének lenne-e
közönsége. A családok és az idősek
számára egészségnapot hirdetünk,
illetve nekik is szerveznénk zenés pro-
dukciókat. A megvalósuló esemé-
nyekről itt a Helyzet hasábjain és
plakátokon is tájékoztatunk mindenkit.
Természetesen a tavalyi sikeres össze-
jöveteleket idén is megtartjuk: az
ünnepekhez kötött játszóházak, idősek
napja, tökfaragás, Mikulás ünnepség
stb… A 2016-os Falunap tervezett
időpontja június 25., szombat.
Szeretném felhívni a figyelmet az
induló baba-mama klubra, amelyre sok
szeretettel várunk minden kisbabát a
szüleivel együtt. A foglalkozásokat
szakképzett óvónő tarja. A klub célja a

játékos fejlesztés különböző eszközök,
módszerek segítségével, zenével, moz-
gással; illetve, hogy ezt a közösséget
is közelebb hozzuk egymáshoz, biz-
tosítsunk lehetőséget a találkozásra, a
tapasztalatok megosztására. A klub-
ban való részvétel ingyenes lesz – kö-
szönhetően a Közalapítvány támoga-
tásának –, azonban előzetes jelentke-
zés szükséges a felkészüléshez.
2016. március 5-én 17 órai kezdettel
nőnapot tartunk a kultúrházban, amely-
re sok szeretettel meghívunk minden
18 év fölötti királyegyházai hölgy la-
kost.
A programokról bővebb információt
kaphatnak a kultúrházban, illetve a 06-
20-327-0054-es számon. 

Szabó Zsófia
művelődésszervező

Programok a kultúrházban 
A rockzenének lenne-e közönsége?

2016. február 22-én 11 órától 
baba-mama klub 

indul a kultúrházban 
a 0-3 éves gyermekek 
és szüleik részére
A foglalkozásokat 

Térné Somogyi Ivett pedagógus tartja.
Cél: A gyerekek játékos 

komplex értelmi- és mozgásfejlesztése. 
A foglalkozások 50 percesek

Részvétel ingyenes
Jelentkezni lehet:
Szabó Zsófi 

0620-327-0054
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FARSANGI
JÁTSZÓHÁZ

2016. február 6-án, 
szombaton 9 órai kezdettel 

játszóházat tartunk 
a kultúrházban.

Lehetőség lesz farsangi álarc
illetve jelmez készítésére!

GYÓGY- 
ÉS GERINCTORNA 

2016 januárjától 
minden hétfőn 
a kultúrházban

17:30-18:30-ig

Mozgásszervi panaszokra
szakképzett gyógytornásszal!

A foglalkozásokat 
Csapó Viktória 

gyógytornász tartja

Részvétel ingyenes

Jelentkezni lehet:
Szabó Zsófi 

0620-327-0054
Dr. Máthé Győzőné Erzsi néni 

0630-657-3140 

A 2016. évi kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról:
Az Országgyűlés újraszabályozta a
kéményseprő-ipari közszolgáltatást a
2015. évi CCXI. Törvény elfogadásá-
val. Ennek értelmében 2016. év II.
félévében a közszolgáltatások közül a
sormunkában végzett lakossági
ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és
négy évenkénti műszaki felülvizsgálat
ingyenes lesz, amennyiben az az első,
vagy sikertelenség esetén a második
kiértesítés alkalmával elvégzésre kerül.
Ettől eltérő esetben és minden további
megrendelés, műszaki vizsgálat kiszál-

lással terhelt díjfizetéssel jár. 
A törvény értelmében a 2016. év I.
félévében a lakosság, sormunkában
ütemterv szerint végzett ellenőrzés,
szükség szerinti tisztítás esetén díj-
fizetési kötelezettség terheli a tulaj-
donost, használót. Tehát akinél a
kéményseprő-ipari közszolgáltató
2016. év első felében végzi, végezné
a közszolgáltatást, ott a lakossági
ügyfeleknek is fizetniük kell érte.
Amennyiben arra hivatkozva utasítják
el a kéményseprőt, vagy nem fizetik ki
a díjat, hogy majd a II. félévben végez-
zék el a közszolgáltatást – amikor

ingyenes lesz -, a Tűzvédelmi Hatóság
kénytelen eljárni és határozatban
kötelezni az érintettet a
közszolgáltatás tűrésére és díj-
fizetésére, szabálysértési eljárás
kilátásba helyezése mellett, mely a
fizetendő díjnál lényegesen nagyobb,
ismételhető pénzbírságot is jelenthet. A
hatósági eljárások elkerülése végett
kérjük minden érintett megértését és
együttműködését az átmeneti időszak
zökkenőmentessége érdekében! 

Önkormányzat
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Szülők bálja 2016
Mint minden évben, az idei, 2016-os
esztendőben is a Szülők bálja elnevezésű
jótékonysági bállal nyitottuk a rendezvények
sorát Királyegyházán. A szülők a belépőkből
és a tombolából származó teljes bevételt az
iskolás gyerekek gyermeknapi és a karácso-
nyi programjaira, ajándékaira fordítják. Az
összejövetel ezúttal nagy közös koccintással
kezdődött abból az alkalomból, hogy a
Szülői közösség három oszlopos tagja: Fata
Gáborné, Ancsa, Hollósi Tünde és Ormódi
Melinda általános iskolai szülőként utolsó
alkalommal szerepelt szervezőként, mivel
gyermekeik ebben a tanévben nyolcadi-

kosok, tehát júniusban elballagnak. Az iskola
hagyományosan a tanévzáró ünnepségen
búcsúzik majd a „ballagó” szülőktől, de én
ezúttal is megragadom az alkalmat, hogy
köszönetemet fejezzem ki azért az éveken át
tartó lelkes, odaadó, önzetlen és szorgalmas
munkáért, amit megtapasztalhattunk részükről!
Ők voltak azok, akik összetartották a szülőket,
akik igyekeztek évről évre szebbé tenni az
iskolások programjait, akik nemcsak meg-
szervezték a karácsonyi ajándékok megvá-
sárlását és becsomagolását, de azokat át is
adták, és akik elsőként voltak jelen minden
iskolai rendezvényen segítő, támogató hoz-

záállással. Köszönjük! 
A Szülői közösség szervező munkája mellett a
bál idei támogatói voltak: Balogh Csaba és
családja, Csókáné Varga Hajnalka - Pillangó
Szépségszalon, Gerdei Lovas Klub, Gyenis
István és családja, ifj. Gyenis István, Gyenis
Roland, Hollósi Richárd és családja,
Mihálovics Gábor és családja, Ős Gergely -
egyéni vállalkozó; Ős Ferenc és családja,
Palkó Ottó és családja, Tóka Dénes és
családja, Végné Erős Adrienn - Pillangó
Szépségszalon; Vörös Sára és a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány. 

Szülők – nevelők együtt szórakoztak ezen az estén

Mindent köszönünk, és minden jót kívánunk! Az aulában gyülekeztünk a közös koccintáshoz

Mindig van egy fiú a kör közepén …


