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2016. március 5-én
17.00 órai kezdettel 

nőnapot tartunk 
a Kultúrházban.

Sok szeretettel meghívunk
minden 18 év fölötti 

királyegyházai hölgy lakost.

Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriuma

Szabó Zsófia művelődésszervező

Nőnap
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Felkészültünk a farsangra
Február elejére hívtuk az ügyes – és kevésbé
ügyes – kezű gyerekeket és felnőtteket a
kultúrházba, hogy ott az előkészített eszközök
és anyagok felhasználásával hangulatos
farsangi álarcokat gyártsunk. A kellékeket
Szabó Zsófi szerezte be a Közalapítvány
támogatásával, a helyszínen pedig szülők,
gyerekek együtt alkothattak az egyéni
ízlésüknek megfelelően. Jómagam az osztá-
lyomba járó gyerekeket és szüleiket is odahív-
tam, mivel a tanítási napokon az iskolában
nem volt elegendő szabadidőnk a közös
munkához, megragadtuk az alkalmat és itt
kezdtük elkészíteni a hetedikesek csoportos
jelmezét. Munka közben jókat beszélgettünk,

a megjelenteket kis édességgel láttuk
vendégül.  A fel nem használt anyagokat az
iskolai farsangi bál játszóházába vittük
tovább.  
Az a tervünk, hogy rendszeressé. előre
kiszámíthatóvá tegyük a jövőben, hogy
minden ünnep előtt kézműves  "játszóháza-
kat" tartunk, ahol a családok számára
biztosítjuk a lehetőséget az otthonaik feldíszí-
tésére,  az adott ünnepre hangolódásra. Idén
ezt a farsangi készülődéssel kezdtük, és foly-
tatjuk a húsvéti alkalommal. 
Várjuk az ötleteket!

Konyári Tímea

Kellemes időtöltés volt mindannyiunk számára
Az arcfestés 

a kedves Apuka önkéntes ajándéka volt

Ilyen szép eredmények születtek

HÚSVÉTI KÉZMŰVESHÁZ
2016. március 19-én (szombat)

9 órai kezdettel
húsvéti kézművesházat

rendezünk a kultúrházban.

Lehetőség lesz különféle húsvéti dekoráció készítésére.
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriuma

Szabó Zsófia művelődésszervező
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Kerek évfordulóra készülünk
Ebben az évben immár 10. évfordulója lesz
annak, hogy Királyegyháza Község Képvi-
selő-testülete megalapította a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítványt. Ezt az al-
kalmat ragadjuk meg arra, hogy pályázatot ír-
junk ki a Közalapítvány tevékenységét jelké-
pező lehető legkifejezőbb logó megter-
vezésére, megrajzolására. Az elmúlt tíz esz-
tendőben – az alapító okiratban foglalt célok-
nak és tevékenységi köröknek megfelelően –
számtalan különböző programot szerveztek
és valósítottak meg a kuratórium tagjai, melyek
közül a teljesség igénye nélkül sorolok fel
néhány példát. Kirándulásokat szerveztünk a
felnőtt lakosság, családok, gyermekek és
idősek részére többek között Bikalra,
Budapestre, Debrecenbe, Harkányba,
Ópusztaszerre, Szegedre. Támogattuk az
iskolai és óvodai szülői közösségek által
szervezett rendezvényeket, programokat,
úgymint: bábszínház, farsang, gyermeknap,
Márton nap, karácsonyi ajándékozás stb., és
beszereztük az iskolatáskákat az első osz-

tályosoknak. Színházlátogatásokat szervez-
tünk a felnőttek számára, és támogattuk a
gyermekek balatoni táborozását. Segítettük
és folyamatosan támogatjuk a helyi civil
szerveződések létrejöttét, működését:
Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, futballcsapat,
női kézilabdacsapat, néptánccsoport, Lovas
Klub, FESZES, és folyamatban van egy új
egyesület, a MAG alakításában való
közreműködésünk. Pályázatok útján is
elősegítettük a települési rendezvényeket:
majális, sportnap, Generációk napja, falunap.
A családi és közösségi programok fejlesztése
érdekében együttműködtünk a Királyegyháza
Római Katolikus Plébániával egy nyertes
pályázat keretében. Szintén pályázatok útján
valósítottuk meg a Király Gym épületének tel-
jes felújítását és berendezését, és sikerült
önerő nélkül beszerezni egy VW Transporter
kisbuszt, melyet elsősorban a gyermekek szál-
lítására, és a civil szervezetek programjainak
segítésére használunk. A felújított Kultúrházat
fokozatosan, az igények felmérése mellett

igyekszünk az Önkormányzattal együttmű-
ködve programokkal feltölteni, így ebben az
évben finanszírozzuk a gyógytorna, a zumba,
a főző- és a baba-mama klub működését is.
Kézműves ajándék- és dekorációkészítésre
biztosítjuk a hozzávalókat és a körülményeket
az ünnepek előtt: farsang, húsvét, Márton
nap, karácsony. A tavalyi évben indítottuk el
hagyományteremtő szándékkal, hogy oklevél-
lel, virággal és szerény ajándékkal köszöntjük
az újszülötteket, Királyegyháza legifjabb pol-
gárait. A sajátjaink mellett társtelepüléseink:
Sumony, Gyöngyfa és Szentdénes lakossága
részére rendezett ünnepségeket, összejövete-
leket is évről évre támogatjuk. A Közala-
pítvány fő támogatói a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. és Királyegyháza Község
Önkormányzata és a lelkes önkéntesek
(fiatalok és idősebbek, egyének, családok és
közösségek), akik tevőlegesen segítik elő a
programok megvalósulását. 

Konyári Tímea

LOGÓ
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány 
nevéhez, céljaihoz 

és tevékenységéhez 
illő logó megtervezésére hirdetünk 

pályázatot.
A tervezés technikája tetszőleges
Az első tíz pályázó belépőt nyer 

a június 4-ei I. Danger Day
rendezvényre Szentlőrincre,

a helyezettek
pedig 

további értékes ajándékokban
részesülnek

a pályázatokat eljuttatni lehet:
- papír alapon vagy
- digitális formában

a kuratóriumi tagokhoz
személyesen,

vagy a következő címre:
konyaritimea@gmail.com

A befizetett 
SZJA 1 százalékáról 

rendelkezzen 
a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért
Közalapítvány 

javára

adószám: 18328356-1-02
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Vízkereszttől kezdetét veszi a mulato-
zás, móka, maskarázás. Régen az eskü-
vőket is ebben az időszakban tartották,
mert a húsvéti böjt időszakában már
tilos vigadozni. A nagyböjt kezdetéig
tartó farsang idején ismerkedtek a fiata-
lok, sőt nem egyszer a jövendőbelit is a
mulatságokon választották ki. A farsang
tehát a párválasztás időszaka, és eskü-
vői szezon is volt egyben. 
Nálunk, magyaroknál a farsangolás a
kereszténység felvétele után néhány
száz évvel kezdett csak elterjedni. A
farsang szavunk német eredetre utal, de
az itáliai hatást sem lehet kizárni. Az
évszázadok alatt elterjedt külhoni far-

sangi szokásokat sikeresen ötvöztük or-
szágunk területén élt szláv népek ha-
gyományaival. Az alakoskodás, a mas-
karákba öltözés, a helyenként vaskos,
durva tréfálkozások mind-mind részei a
farsangnak. Leghíresebb a Mohács
környéki busójárás, de vannak különbö-
ző halottas-, betyár- és lakodalmas játé-
kok, és létezett a kakas ütés vagy a gú-
nár nyakszakítás drasztikus szokása is.
A farsang csúcspontja a „farsang far-
ka”. Ez a farsangi időszak utolsó vasár-
napjától húshagyókeddig tart. Ilyenkor
mindenki igyekszik még egy nagyot mu-
latni a szigorú böjt előtt, és ezen a há-
rom napon - sok helyen - jelképesen elte-

metik a telet. Ilyenkor az átlagosnál jó-
val gyakrabban rendeznek bálokat, kü-
lönböző mulatságokat. A kiválasztott le-
ány bokrétáját farsangvasárnapon tűz-
ték a kalapjukba a legények. Farsang-
hétfőt asszonyfarsangnak is nevezték,
mert ekkor az asszonyok férfi módra
ihattak, mulathattak. Húshagyókedd
(volt) a farsangtemetés napja. „Mad-
zaghagyókedd”-nek is hívták, mert ezen
a napon kellett elfogyasztani a mad-
zagon lógó ételeket (szalonna, sonka).

Forrás: http://www.sorsunk-
jovonk.hu/hitelet_farsang.html

Az úri kisasszonyok sétára indulnak

A zenebohócok jó nagy csinnadrattát csináltak A Gésa is önfeledten szórakozhatott

A villanyszerelőnek nem akadt munkája Ludas Matyi nem találkozott Döbrögivel

Katonai védelem alatt, biztonságban voltunk

Téltemetés: farsang farka 
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A farsangi időszak utolsó napján, a far-
sang farkán rendeztük meg álarcos mu-
latságunkat a nyugdíjas klub tagjai kö-
zött a Kultúrházban. A hagyomány sze-
rint a farsang csúcspontja az utolsó há-
rom nap, így mi is megadtuk a módját:
vacsorával, zenével űztük, temettük a
telet. Vendégszeretetünk jeléül először
a vacsorát tálaltuk, a finom gulyás után
már hoztuk is a frissen sütött farsangi
fánkot, melyet rendkívül változatos házi
lekvárokkal kínáltunk. Természetesen
pogácsa és sokféle édes sütemény
közül is válogathattunk, ki-ki ízlése sze-
rint. Az étkezést követte az est fő attrak-
ciója: a jelmezesek felvonulása. A nyug-

díjasok évek óta nagy lelkesedéssel és
saját kezűleg készítik jelmezeiket, nem
volt ez máshogy idén sem. Azon már
senki nem lepődött meg, sőt mindenki
kíváncsian várta, hogy milyen sok és
ötletes jelmez készült; de bátran állítha-
tom, hogy évről évre többen bátorkod-
nak beöltözni, és ezzel nem csak ők, de
a közösség minden tagja egyre jobban
szórakozik. A fergeteges felvonulást kö-
vetően táncos mulatság vette kezdetét,
mely eltartott egészen a nagyböjt ele-
jéig. 
A bál sikeréhez nagyban hozzájárultak
a Közalapítvány Kuratóriumának tagjai
és vezetője, Konyári Tímea, valamint

Grím Ferenc polgármester, akiknek
ezúttal is köszönjük a közreműködést,
támogatást. Köszönjük a civil szerve-
zetek vezetőinek, hogy meghívásunkat
elfogadták, és jelenlétükkel megtisztel-
tek bennünket. Külön köszönöm
Mészáros Lászlóné, Ilikének a jelme-
zekért és Nincsevics Istvánné, Évinek a
vacsoráért tett fáradozását! 
Köszönöm Mindenkinek, aki bármi
módon hozzájárult, hogy ez a bál ilyen
jól sikerüljön!

Dr. Máthé Győzőné

Még az intenzív osztályról is meglátogattak minket

Hófehérke nem hozta el az összes törpét
A varázsló nem félelmetesnek,

inkább kedvesnek bizonyult

A gombák polgárőri felügyelet alatt voltak A megfáradt vándort is befogadtuk

Éjjel pedig jól kitáncoltuk a telet

Téltemetés: farsang farka 
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Az általános iskolások közül a legna-
gyobb hittanosok a bérmálkozásra ké-
szülés céljából péntek esténként plusz
hittanórára járnak a szépen felújított
plébániára. Február 5-én azonban
nem tanulni, hanem a farsang idejének
alkalmából szórakozni, közös vidám
élményeket megélni jöttek össze a fiat-
alok. Kajtár Bertold hittanár  mesélt a
farsangi szokásokról és a nagyböjt he-
lyéről, szerepéről a keresztény embe-
rek életében. A rövid szellemi táplálék
után előkerültek az üdítőitalok és a nas-
solnivalók, de a kötetlen zenés bulizás
előtt még játékos feladatokkal vetél-
kedtek a gyerekek. Két csapatba tö-

mörültek, majd tanári irányítás mellett
először késsel-villával
kellett naranccsal,
majd bekötött szem-
mel egy-egy kiskanál
segítségével tejszín-
habbal megetetniük
párokban egymást.
Az eredményen min-
dannyian jókat derül-
tek, így a verseny
másodlagossá lett a
vicces szórakozás
mögött. Az eredményhirdetés után
pedig természetesen együtt lazított a
két csapat minden tagja, bekapcsol-

hatták a kedvenc zenéiket, és később

a társaságot megtisztelte jelenlétével
Király József plébános úr is. 

Konyári Tímea

Majorosi Bence pincérnek öltözött

Jó kis csapat jött össze

Késsel-villával a narancs ellen …

Farsangoltak a hittanosok

Örömmel számolhatok be róla, hogy
2016. február 22-én elindult a baba-
mama klub a kultúrházban. Nagyon jól
sikerült az első foglalkozás, a babák és
a mamák tetszését egyaránt elnyerte az
óra. Változatos eszközöket, labdákat
és hangszereket is használt Térné
Somogyi Ivett a foglalkozás vezetője.
Minden gyermek nagyon élvezte az
összejövetelt, ahol nem csak játszottak,
hanem fejlesztették a különböző
képességeiket is, például a mozgást.
A következő foglalkozás március 21-én
11 órakor lesz szintén a kultúrházban,
szeretettel várjuk továbbra is a Babákat
és a Mamákat! 
A foglalkozásokat a LAFARGE Cement

Magyarország Kft. támogatásának
köszönhetően a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány
finanszírozza. Továbbra is várjuk az

ötletek, hogy milyen foglalkozásokra
lenne még igény a Kultúrházban

Szabó Zsófia

Jó kis csapat jött össze

Együtt játszottak a babák és a mamák 
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Az iskolai farsangi bált hagyományo-
san a szülői közösség szervezi az ak-
tuális második osztállyal karöltve. Így
történt idén is, minden szervező, ren-
dező kitett magáért, és nagyon sok
szép és ötletes jelmezt csodálhattunk
meg. A lelkes szülők már kora délelőtt
érkeztek, sürögtek-forogtak, rendez-
kedtek, majd szépen felöltöztették gyer-

mekeiket. A második osztály nyitótáncá-
val megteremtette a hangulatot, a pat-
togós country zene, és a sok vidám
gyerek mosolyt varázsolt mindannyiunk
arcára. Néhány osztály csoportosan is
szerepelt, ők a jelmezek elkészítésén túl
még kis zenés-tán-
cos produkcióval
is készültek. A
felső tagozatosok
közül, sajnos, csak
a hetedikesek
vették a bátorsá-
got, mert ők szere-
ttek volna idén is
egy vicces közös
élményt szerezni
önmaguknak a fel-
készüléssel és a
fellépéssel egyaránt. Nagyon örültünk,
hogy a kedves szülők is kíváncsiak
voltak gyermekeikre, eljöttek, meg-
nézték és megtapsolták a szereplőket.
A felvonulás után, amíg a zsűri vissza-
vonult meghozni a döntését, addig mi
elfogyaszthattuk a finom szendvicseket
és süteményeket. Az eredményhirdetés

után kezdetét vette a tánc és a közös
játék, melyben Hollósi Richárd irányí-
tása mellett jókat kacaghattak a gye-
rekek. A tombolán sok-sok értékes aján-
dék került kisorsolásra, reméljük, sikerült
vele örömet szerezni a nyerteseknek. 

A farsangi bál költségeit az Iskolai
Szülői Közösség és a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány vál-
lalta a gyermekek gondtalan szórako-
zása érdekében. 

Konyári Tímea

Sóki Andor Süsüként 
aratott nagy sikert

Űrlények érkeztek közénk az első osztályból

Zeusz és „alattvalói” az ötödikbőlA másodikosok megteremtették a jó hangulatot

A harmadik osztály matrózai nyerték 
a csoportos versenyt

A gonosztól az angyalig, mindenki jelen volt

Maszkabál volt a suliban 
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Szentdénesi ovis farsang 
Szentdénesen február 6-án, szombaton há-
rom órától tartottuk az óvodások farsangi bál-
át.
Sokan hozzájárultak a gyerekek mulat-
ságához: Vidra Sándor, Varga Zoltán és neje,

Tóka László, Wágner Tibor és neje, Földesdi
Jenő és neje, Ritecz Zoltán, Simonné Hurja
Veronika, Gomez Hambibár, Hewofarm Kft,
Katolikus Caritas, Szentdénesi Asszony Klub,
Szercsik Erika, Bogdánné Mogyorósi Katalin,
Kiss Renáta, Ignácz Anna, Katona Krisztián,

Tókáné Jancsi Ivett, Katona Alexandra, Csuzi
Csilla, Gyenis Csaba, Biró Anita.
Ezúton is köszönjük szépen a rengeteg fela-
jánlást!
A farsangot az óvodások táncos –zenés fel-

lépésével kezdtük meg, melyre Hánik
Gyöngyi és Gazdag Éva óvónők készítették
fel a gyerekeket. 
Utána mindenki külön-külön megmutathatta a
saját jelmezét.
Ezt követően büfével, tombolasorsolással és

zenével zajlott tovább késő délutánig a
gyerekek álarcos bálja.
Majd este 21:00-kor a kultúrházban kezdetét
vette a jótékonysági bál. A zenéről Sziráki
Szabolcs, Kövesdi Tamás és Balázs Dezső
gondoskodott, nekik is köszönhető, hogy a
rendezvény hajnalig tartó és jó hangulatú volt.
Köszönet a bál szervezőinek a sok munkát és
türelmet: Tóka László, Földesdi Szandra, Tóka
Dénes, Varga Mária, Bódis Renáta, Szercsik
Erikának!
A bál bevételének összegét az óvodások
kirándulására felajánlottuk.

Menyasszonyként 
Mogyorósi Kimberlit tapsolhattuk

A bohóc, Bódog Málna a sor elején

Jó volt látni a sok vidám gyermeket

Tóka Bianka tigrisként lépett elénk Tóka Dalma barátságos medve volt


