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Mint évek óta hagyományosan, a június
18-án megrendezett Falunap egyik leg-
jelentősebb eseménye ezúttal is a fo-
gathajtás volt a Királyi Lovas Klub szer-
vezésében. Minden évben van valami
újdonság, valami érdekesség a fogat-
hajtásban, az egyes- és kettes fogat
mellett van már pónihajtás, vadászhaj-
tás, hátas hajtás, részt vesznek az ese-
ményen a felnőtt férfiak mellett hölgyek
és gyerekek is. 
Az idén a kettesfogatosok versenyében
1. helyezett lett: Gyenis Roland,
2. Kozma Ferenc, 3. Kőhegyi Tamás. 
A pónihajtásban 1. Mihálovics Gábor,
2. Heiszler Máté. 3. Kőhegyi Tamás.
Hátas hajtásban 1. Betlehem Mónika,
2. Erős Kata, 3. Németh Alexandra.
Kettes vadászhajtásban 1. ifj. Palotai
Tibor, 2. id. Gyenis István, 3. Kőhegyi
Tamás. 
Póni vadászhajtásban 1. Mihálovics
Gábor, 2. Heiszler Máté, 3. Kánya
Gyula. 
Hátas vadászhajtás: 1. Németh
Alexandra, 2. Betlehem Mónika,
3. Kőhegyi Tamás. 
Különdíjat kapott a legfiatalabb hajtó:
Kövesi Regina (13 éves), a legfiatalabb
segédhajtó: Növényi Norman (9 éves),
a legfiatalabb hátas versenyző: Kovács
Szabina (10 éves), a legfiatalabb fiú
hátas versenyző: Keczeli Balázs (15

éves) és a legidősebb női hajtó Kánya
Gyuláné, Kati néni. 

A fogathajtás szervezői Ormódi
Melinda és Mihálovics Gábor segítőik-
kel, Hollósi Richárddal és Kaszás
Viktóriával mindig nagy gondot fordí-
tanak a szívélyes fogadtatásra és a jó
hangulatra is, így minden fogatost ebéd-
del és egy-egy üveg finom borral ven-
dégeltek meg. A verseny természetesen
nemcsak a résztvevőknek, hanem a
nézőknek is nagyon szórakoztató,
kellemes időtöltés volt. 
Mint minden falunapon, az idén is
igyekeztünk a gyerekek kedvére tenni,
így sok különböző játékot biztosítottunk
részükre. Kézműves sátorban szorgos-
kodhattak az ügyes kezűek, a kisebbek
a légvárban és a trambulinon jól kiug-
rálhattál magukat, kisvasúton utazgat-
hattak, és vidám figurákat festethettek

az arcukra. A nagyobbacskák választ-
hatták a biztonságos quadozást és a
kismotorozást, de a legnagyobb sikere
talán a bringóhintónak volt, melyen
körbe-körbe tekerhettek az iskolaud-
varon. Reméljük, hogy az ajándék lufik-
kal is sikerült sokaknak örömet szerez-
nünk. 
A főzőversenyre jelentkező vállalkozó
kedvű „szakácsok”, csapatok részére
biztosítottuk az alapanyag legfonto-
sabb részét, a húst, és a legfinomabb
remekműveket értékes és vicces ajándé-
kokkal jutalmaztuk. A szakavatott zsűri
tagjai – Hollósi Jánosné, Kaczor Péter,
Pintér Tibor, Kiss Cecília, Kovács Zoltán
– végigkóstolták az összes „pálya-
munkát” majd úgy döntöttek, hogy a
legízletesebbre a Királyegyháza SE
főztje sikerült. Ezek szerint a fiúk
nemcsak focizni, hanem főzni is jól
tudnak, gratulálunk hozzá!
A falunapi rendezvényen megjelent
helyi lakosokat és meghívott vendégein-
ket is ebéddel kínáltuk, melyhez ki-ki –
ízlése szerint – elfogyaszthatott egy do-
bozos sört vagy egy ásványvizet

Konyári Tímea

id. Gyenis István a kettesfogattal 
a vadászhajtásban 2. helyet ért el
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Legyen szép a környezetünk!
Felhívom a Lakosság figyelmét, hogy a helyi rendeletünk szerint minden ingatlantulajdonos köteles a háza előtti területet rendben
tartani. Sok ingatlan környezete nagyon szépen, tisztán van tartva, róluk vegyünk példát. Kérem, hogy mindenki törekedjen a saját
környezetét gondozni annak érdekében, hogy a falu rendezettsége megfelelő legyen! 

Grím Ferenc
polgármester

Nyári napközi
Nyári napközit rendezünk a kultúrházban július utolsó hetében (25-28-ig) délelőttönként 8-12 óráig.  Sok színes programmal vár-
juk a gyerekeket. Tervezünk többek között biciklis kirándulást, kézműves délelőttöt, mesenézést. Várjuk minden iskoláskorú király-
egyházai gyermek jelentkezését, július 18-ig. Jelentkezni lehet a 0620-327-0054 vagy a 0630-346-7478-as telefonszámon és
személyesen. A részvétel ingyenes a gyerekeknek a napközi hetében mindennap ebédet biztosítunk!

Szabó Zsófi

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

FELHÍVÁS
Felhívjuk az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy a lakóingatlan tulajdon értékesítésekor ne feledkezzenek meg a
hulladékgyűjtő edény vevő részére történő átadásáról. A hulladékgyűjtő edényeket az önkormányzat térítésmentesen bocsátotta
az ingatlan tulajdonosok rendelkezésére, ezért az önkormányzati tulajdon. Amennyiben az eladó az átadást elmulasztja, a
hulladékgyűjtő edény beszerzéséről a vevő köteles gondoskodni.

Beák Laura
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2016. július 1. napjától hatályba lép az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról
szóló rendelet. A rendelet bevezeti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
során az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot áttetsző zsákban gyűjti, amelynek
elszállítása a települési hulladék elszállításának időpontjával megegyezően történik.  
Az elkülönítetten gyűjtött, újrahasznosítható hulladék: papír, műanyag, fém.

Beák Laura
jegyző

Bűnmegelőzési Program 
A Szociális Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti
Szolgálata Bűnmegelőzési program keretén belül Közös Ön-
kormányzati Hivatalokhoz tartozó településeken élő gyermekek
részére a nyári szünetben programot szervez.
Királyegyháza Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó
településen élő gyermekek részére 2016. 06. 21-én került sor
az első foglalkozásra a kultúrházban. A foglalkozás során
Királyegyházáról, Gerdéből, Velényből és Szabadszentkirály-
ról is voltak gyermekek, akiket a szolgálat delegált. A program
témája volt: a hátrányos helyzetű gyermekek helyzete, az
intézetbe kerülés esélyei.
Rotter Zsuzsanna a szolgálat családsegítő munkatársa által
vezetett és irányított csoportfoglalkozáson részt vett Tiliné
Vertike Anett a szabadszentkirályi Zsigmond Király Általános
Iskola gyermekvédelmi felelőse is, Ők beszélgettek a megjelent

gyermekekkel a helyes viselkedésről, a deviáns viselkedésről és
annak esetleges következményeiről.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett
programsorozat további időpontjai:

Filmklub (filmvetítés, annak megbeszélése):
2016. július 19.              13.00 óra
2016. augusztus 16.       13.00 óra

Bűnmegelőzési prevenció (rendőri előadás):
2016. július 05.              13.00 óra
2016. augusztus 02.       13.00 óra

Helyszín: kultúrház
Célcsoport: 12-18 év közötti fiatalok

Szeretettel várunk minden 12- 18 év közötti érdeklődő fiatalt.
Kósa Gyuláné

szakmai vezető
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Betonkenu Kupa 
Idén ötödik alkalommal rendezték meg a
Magyar Mapei Betonkenu kupát, ahol
egyetemek és a versenyszféra csapatai
versengtek azért, hogy a legkönnyebb,
valóban versenyzésre alkalmas hajót építsék
meg. A győzelmet, ahogy tavaly, úgy idén is
a Széchenyi István Egyetem SZENAVIS-P
nevű csapata nyerte, akik LAFARGE
cementből készítették el hajójukat.

Az V. Magyar Mapei Betonkenu Kupa
szervező csapata 2016. június 24-én
Budapesten, a Lágymányosi öbölben várta a
lelkes betonkenu építőket és beton
rajongókat. Az öt éve töretlenül fejlődő ren-
dezvényre idén már 17 csapat nevezte be
hajóját. A fejlődés nem csak a csapatok
számában, hanem a hajóépítési technológia
terén elért változásban is tapasztalható: idén

már csaknem az összes hajó 100 kg alatti
súlyú volt, a legkönnyebbek pedig nem érték
el a 40 kg-ot. Az elkészült hajókkal több
futamban tényleges kenuversenyre került sor,
amely során a hajó súlya, formája, az építés
során alkalmazott technológia legalább any-
nyit nyomott a latban, mint az evezősök
rátermettsége. A versenyből a győri
Széchenyi István Egyetem csapata került ki

győztesen, akiket évek óta a Királyegyházi
Cementgyár támogat azzal a céllal, hogy a
hallgatókat hozzásegítse ahhoz a
lehetőséghez, hogy már tanulmányaik alatt
dolgozzanak, kísérletezzenek betonnal, és a
későbbi pályafutásuk során kamatoztatható
tapasztalatot szerezzenek ezzel az anyaggal
kapcsolatban.
A betonkenu építésén felül idén újabb kihívás

várt a csapatokra. Le kellett győzniük, hogy a
leghosszabb távolság áthidalására alkalmas,
olyan beton műtárgyat készítsenek, amelynek
a súlya nem nagyobb 80 kg-nál, és amit a
közepén 75 kg súllyal terhelve állékony
marad. A kiírók évről évre ösztönzik a
résztvevőket a kreatív és innovatív betonfel-
használásra, így a tavalyi betonfürdőruhák és
divat-kiegészítők után 2016-ban az EB

apropóján olyan beton focilabda
elkészítésére írták ki a pályázatukat, amely
úszik a vízen. A fiatal csapatok ezt a feladatot
is frappánsan megoldották, sőt ötleteikkel
meghaladták a szervezők fantáziáját: a győri
egyetem csapata betonból készített wake-
boardot, melyet a Kopaszi-gát közönségének
örömére ki is próbáltak a mozgalmas napon.

Konyári Tímea

Győzelmet hozott 
a győri csapatmunka minőségi LAFARGE cementekkel

OMBKE Emlékérmet kapott a Királyegyházi
Cementgyár igazgatója 

Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület (OMBKE) minden évben
emlékéremmel jutalmazza a közgyűlés azon
három tagját, akik támogatásukkal jelentősen
hozzájárultak az egyesület céljaihoz, többek
között a bányász-kohász hagyományok
ápolásához. 2016-ban Mikita István, a
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Gyárigazgatójának munkásságát ismerték el
a kitüntetéssel.
Mikita István, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Gyárigazgatója az elmúlt
években rendszeres támogatást és segítséget

nyújtott az egyesület munkájához, és ahhoz,
hogy a 149 éves Bányászati és Kohászati
Lapok folyamatosan megjelenhessen. Mikita
Istvánt kiemelkedő egyesületi támogatása elis-
meréseként és a magyar bányászati-kohásza-
ti hagyományok ápolásáért OMBKE
emlékéremmel jutalmazták. Az elismerést az
OMBKE 2016. május 27-ei közgyűlésén
vehette át Budapesten. 

Konyári Tímea

Mikita István Gyárigazgató
emlékérmet vett át 

az országos bányász-kohász 
hagyományok ápolásáért végzett

munkásságáért

A Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak betonhídja is 
jól szerepelt a terhelési teszten.

Ismét győzött a LAFARGE cementből épített hajó
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Falunap 2016 
A falunapon a színpadi program 14.00
órakor az ünnepélyes megnyitóval vette
kezdetét. Szabó Zsófia művelődésszer-
vező köszöntötte a megjelenteket, majd
Palkó Ottó alpolgármester nyitotta meg
a rendezvényt. A legünnepélyesebb pil-
lanatok következtek ezután, amikor
Királyegyháza legifjabb polgárait
köszöntöttük kuratóriumi társaim-
mal. Az idei évben eddig
három kisbaba születetett a
faluban: Rácz Emili (január 17-
én), Gál Lívia Cintia (április 17-
én) és Keszthelyi Gábor (június
1-jén). 
A babaköszöntéssel célunk,
hogy megmutassuk és kifejez-
zük, mennyire fontos és komoly
eseménynek tartjuk a család-
alapítást. Az ünnepelteket ezút-
tal is oklevéllel, virágcsokorral
és egy-egy tízezer forintos
vásárlási utalvánnyal ajándékoztuk
meg. Az oklevélen G.B. Shaw gondola-
ta szerepel: „A családalapítás a leg-

nagyobb szolgálat, melyet ki-ki hazája
és az egész emberi-ség javáért tehet.”
Ennek a gondolatnak jegyében biz-
tatjuk továbbra is a helyi fiatalokat,
vállaljanak gyereket, és mi tőlünk
telhetően segítjük, támogatjuk őket a
gyermeknevelés felmerülő nehézségeik-
ben többek között a nagyon sikeres

Baba-Mama Klub működ-tetésével. 
Az újszülöttek ünneplése után a
Nyugdíjas Klub énekkarát hívta szín-

padra Szabó Zsófi. Először Papp
Zoltánné Rózsika néni elmondta Ady
Endre: A grófi szérűn című versét, majd
nótacsokrot adott elő a kórus, és a
végére hagyták a csattanót, a
meglepetést, amikor két bátor férfi ra-
gadta magával a közönséget közvetlen
és nagyon magabiztos előadásával. Az

óvodások szintén nagyon
színvonalas műsorral készültek a
nagy napra, a gyermekjátékok,
énekek versek mellett nagyon
kreatív élőképeket mutattak be. A
megnyitót az iskolai néptánccso-
portjaink fergeteges tánca zárta,
melyre Tóth Réka tanárnő
készítette fel a gyerekeket. 
A falunapi program szervezése
során arra törekedtünk, hogy
olyan fellépőket hívjunk, akik szín-
vonalas és valódi szórakozási
lehetőségeket nyújtó műsorral

lépnek színpadra.

Meglepetés volt a férfiak nótacsokra

Gál Lívia Cintia 
és anyukája, Varga Tünde

Keszthelyi Gábor, 
anyukája: Pataki Anikó

Ezúttal is oklevelet, virágcsokrot és utalványt
ajándékoztunk

Rácz Emili és anyukája, Csekő Lívia

Az óvodások színvonalas műsorral készültek
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Idén a mulatós zene kategóriában
Kaczor Ferit és a Kredenc együttest állí-
tottuk a színpadra, de becsempésztünk
egy kis komolyzenét is a Grácia hegedű-
trió által előadott feldolgozásokban. A
rendezvény szórakoztató jellegére tekin-
tettel azonban ők is a könnyedebb stílust
részesítették előnyben, és jól ötvözték a
komoly és népszerű zeneszámokat.
Mindamellett a szép fiatal hölgyek – akik
mindannyian doktori címmel rendelkez-
nek hegedűből - elegáns megjele-
nésükkel valódi minőséget képviseltek.
Érdekességként megemlítem, hogy a
három fellépő közül ketten aznap délben
vehették át a doktori címet jelentő okle-
velet, és a diplomaosztóról indultak egye-
nesen hozzánk, ezzel is bizonyítva elhi-

vatottságukat. 
Ahogyan arra előzetesen is készültünk, a
legnagyobb érdeklődésre számot tartó
műsorszám a Delta zenekar fellépése
volt, akik fergeteges hangulatot terem-
tettek közvetlen stílusukkal, élő produk-
ciójukkal. Flipper, azaz Horváth László
már jól ismeri a helyi közönség igényeit,
és ennek megfelelően biztosította a késő
éjszakába nyúló bálon a talpalávalót. A
tűzijátékot a meghirdetett esti 21.00
órakor még nem tudtuk elindítani, mert a
fényviszonyok ekkor még nem voltak
megfelelőek, de akik megvárták a sötétet,
igazolhatják, hogy megérte a türelem,
hiszen csodálatos látványban lehetett
részünk.
Külön köszönöm a Polgárőreinknek,

hogy nemcsak nappal biztosították ezút-
tal a rendezvény nyugalmát, de az éjsza-
kába is ott maradtak, és a sátorra és a
berendezésekre is vigyáztak a falunapot
megelőző és követő éjszakákon át. Ezzel
megkönnyítették a dolgunkat, hiszen
előző nap be tudtuk szerelni a technikát
és csak másnap kellett lebontanunk. 
Köszönöm mindenkinek, aki, bármilyen
módon elősegítette a Falunap megren-
dezését: dekorációt készített, takarított,
székeket, asztalokat pakolt, sütött-főzött,
vagy csak ötleteket és biztatást adott.
Bízom benne, hogy a következő években
is hasonló jó rendezvényeket tudunk
szervezni! 

Konyári Tímea

Motorozhattok és quadozhattak is a gyerekek

A Grácia hegedűtrió előadásában és küllemében is
szépséget hozott közénk

A legnagyobb érdeklődésre a Delta zenekar tartott
számot

Szabó Zsófi nemcsak a szervezésben segédkezett,
vállalta a konferálást is Kaczor Feri alapozta meg a hangulatot

Legnagyobb sikere a bringóhintónak volt

Falunap 2016 
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Digitális témahét volt iskolánkban
A Királyegyházai Általános Iskola csat-
lakozott a Digitális témahét elnevezésű
országos oktatási projekthez, melynek
során április hónapban egy teljes héten
át a digitális ismeretszerzési lehetőségek
előtérbe helyezésével folyt a tanítás a
harmadik, a negyedik, a hetedik és a
nyolcadik osztályban. Az
intézményünkben évek óta működő –
országos hírnevű – tanulói laptop
programunknak köszönhetően a diákok
számára nem sok újdonságot jelentett a
módszer használata, ezért arra
törekedve, hogy mégis valami
meglepetést is vigyünk a tanulási folyam-
atokba, a nagyobbak számára azt talál-
tam ki, hogy a tömegkommunikáció

témakör feldolgozása ezúttal újszerűen,
újságírással történjen. A diákok a hét ele-
jén az internet és a digitális technikai
eszközök használatával megismerkedtek
a tömegkommunikáció történetével és
műfajaival, majd cikkeket írtak, interjút,
plakátot készítettek, fotóztak. Munkáik
eredményének nagy részét a Helyzet
áprilisi számában már olvashatták, Sóki
Andor írását ebben a számban, a
Mihálovics Márkó és Keczeli Balázs
által készített falunapi plakátot pedig a
hirdetőtáblákon láthatják. 

Konyári Tímea
magyartanár

Úton az egészség felé
Ebben a cikkben tanácsokat lehet találni
arra nézve, hogy hogyan lehetne
egészségesebben élni. Én nagyon
fontosnak tartom az egészséges életmód
terjesztését, mert ezzel meg lehetne
előzni a túlzott elhízást és az abból
eredő sokféle betegséget. Ha a
következő tanácsokat betartjuk, akkor
tovább élhetünk, és idősebb korunkban is
jobban érezhetjük magunkat. Csak akkor
sikerül ez, ha nagyon akarja az ember,
mert ha nem dönti el fejben, akkor
kevesebb rá az esélye, hogy ered-
ményes lesz a terve. 
1.Karotin a szervezetben

Lényeg, hogy sok karotin tartalmú ételt
fogyasszunk. Karotint találhatunk a sár-
garépában, édesburgonyában, kelká-
posztában, spenótban, tökben. A karotin
azért fontos, mert a szemünket, bőrünket

egyaránt védi, látásunkat javítja.
2.Sportolás

A mostani világban el van hanyagolva a
sport, ezért az elhízott emberek száma
nagyon sok, ezt az elhízást avval tudjunk
megmagyarázni, hogy sok fiatal a gép
előtt ül, nincs a szabad, friss levegőn. Ha
napi szinten egy 30-45 percet sporttal töl-
tenénk, akkor már egy kis lépést megten-
nénk az egészség felé.
3.Vitaminok

Vitamin tartalmú ételeket sokkal többet

kellene fogyasztani, mert rengeteg ember
kevés vitamint fogyaszt. Főleg télen kéne
fogyasztani több vitamint, mivel akkor
kevesebb friss gyümölcshöz jutunk.
Lényeg, hogy zöldségből és gyümölcsből
többet fogyasszunk.
4.Zsíros és sós ételek

A sós és zsíros ételek fogyasztását
csökkenteni kell, mert mitesszereket és
elhízást okoz. Zsírt főként szalonnában,
feldolgozott húsáruban, sót főként a
chipsekben eszünk.

Sóki Andor

Az újságírás részeként a fotózást is
tanulgatták, gyakorolták a gyerekek
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Ballagás és tanévzáró
A 2015/16-os tanév utolsó tanítási napja
után, június 17-én rendeztük meg a bal-
lagási és tanévzáró ünnepséget, melyet
megtisztelt jelenlétével Czömpöly
Lászlóné intézményvezető, helyettese,
Kispál Éva, Grím Ferenc
polgármester, Beák Laura
jegyző asszony és Fata
Gáborné, a Szülői Közösség
leköszönő elnöke is.  Még ha
rövidnek is tűnik most az eltelt
tíz hónap, nagy utat tettünk
meg a tanév kezdete óta.
Ennek ékes bizonyítéka kis el-
sőseink olvasási, írási és szá-
molási tudománya. Talán ők
és szüleik érezték leginkább,
hogy milyen kemény és meg-
feszített tízhónapos munkát végeztünk az
iskolában. Talán ők és szüleik várták
leginkább, hogy kézbe vehessék egész
éves munkájuk gyümölcsét, az első év
végi bizonyítványt. Dicséret illeti a
legkisebbeket szorgalmukért, kitartásuk-
ért, amellyel sikeresen vették az első
akadályt, de dicséret illeti a szüleiket is,
akik naponta kísérték gyermekeiket, ér-
deklődtek és együttműködtek a tanító
nénivel. 
A bizonyítványok átvétele után találjunk
pár nyugodt percet, nézzünk önmagunk-
ba, tegyük mérlegre munkánkat, gondol-
kodjunk el az eredményeken, sikereken,
kudarcokon, hogy mit tettünk helyesen
illetve helytelenül az idei tanévben. Vajon
kihoztuk-e a maximumot magunkból,
vagy többre is képesek lehettünk volna?
Az ebben a tanévben szervezett ren-
dezvényeink is a gyerekek fejlődését
szolgálták. Azon munkálkodtunk, hogy
megteremtsük az elvárások, igények és a
pedagógiai programunkban megfogal-
mazottak összhangját. Természetesen
ebbe nemcsak a tanítási órák tartoznak
bele, hanem a számtalan iskolán kívüli
program, rendezvény is, amelyeket szinte
képtelenség még csak felsorolni is. Csak
egy néhány eseményt említenék, a tel-

jesség igénye nélkül: a tanévet felsős ta-
nulóink négynapos erdei iskolával kezd-
ték Zánkán, heti rendszerességgel lova-
golni jártak Bükkösdre, részt vettek úszás-
oktatáson, erdélyi tanulmányi kirándulá-

son, bikali, budapesti, kaposvári, keszthe-
lyi kirándulásokon és még számos, a
tanulmányi munkához illeszkedő prog-
ram, hosszabb-rövidebb projektek aktív
részesei lehettek, például mesemondó,
szavaló és tanulmányi versenyeken is.
Tanulóink közül néhányan egészen
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, ennek
eredményeképpen kitűnőre teljesítették a
tantervi követelményeket. Megérdemlik,
hogy név szerint is gratuláljak nekik, elis-
merve ezzel kimagasló teljesítményüket
és egyben további sok sikert, kitartást
kívánjak az elsős Blum Patríciának és
Sugár Liliánának, a másodikos Balogh
Natasának és Horváth Róbertnek, a har-
madik osztályból Katona Virágnak, a
negyedik osztályból Nagy Zsófiának, az
ötödikesek közül pedig Balogh
Tamarának, Réti Melaninak és Tóth
Szabolcsnak. 
Iskolánk tanulói ezen a nyáron is bala-
tonmáriai táborozáson vesznek részt,
amely költségeinek jelentős részét Király-
egyháza község Önkormányzata vállal-
ta. A szülők által fizetendő hozzájárulás
összegét azonban – jó tanulmányi mun-
kával – a gyermekek is „megkereshet-
ték”. A második félév kezdetén tanul-
mányi versenyt hirdettünk, amely szerint

minden kitűnő tanulónk, valamint az
önmaguk eredményén legtöbbet javító
tanulóink ingyen mehetnek a táborba, az
ő költségeiket a Királyegyháza Felvirá-
goztatásáért Közalapítvány fedezi. A

Sumony Roma Nemzetiségi
Önkormányzat idén is
pénzjutalomban részesíti a
kitűnő és a legjobb sumonyi
tanulókat, idén Sugár Liliánát,
Horváth Róbertet, Katona
Virágot, Havasi Tifanit és Réti
Melanit. A jutalmakat a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
alelnöke, Pappné Angyal
Gyöngyi adta át.
A ballagó nyolcadik osztály
szülői közössége példamu-

tató együttműködéssel, fáradhatatlanul
dolgozott nemcsak az iskolai 8 év, de
már az óvodás évek alatt is. Itt szeretném
megköszönni fáradságos munkájukat,
sok éven át tartó segítő együttműkö-
désüket, kívánni nekik és gyermekeiknek
további sikereket. Külön szeretném köszö-
netemet kifejezni a Szülői Közösség
leköszönő elnökének, Fata Gábornénak,
aki ezt a pozícióját több mint 10 éven át
felelősségteljes elhivatottsággal töltötte
be. Az ő kiváló szervezőkészségének,
meggyőző erejének, érdekérvényesítő
képességének köszönhetően a szülői
közösség valódi közösségformáló erővé
vált, gyermekeink érdekében végzett
tevékenységük messze túlmutat a hagyo-
mányos szülő-nevelő kapcsolaton. Bár-
mikor, bármilyen kérdésben hamar meg-
találtuk a mindenki számára megfelelő
megoldást, együttműködésünk példa-
értékű volt. 
Kívánok mindenkinek balesetmentes,
élményekben gazdag pihentető nyara-
lást!

Palkó Ottó
igazgató

A ballagó nyolcadikosok mindegyike érettségit adó
középiskolába vagy gimnáziumba nyert felvételt



8

HELyZET – KIRáLyEGyHáZA ÖnKoRMányZATánAK LAPjA

Megjelenik havonta, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | ISSN 2060-5471 |
Felelõs kiadó: Konyári Tímea, munkatársak: Beák Laura, Grímné Hunyadvári Éva, Kaczor Péter, dr. Máthé Győzőné, Szabó Zsófia

| A szerkesztõség címe: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., tel.: 06-30-9522987, 06-73-340045,  e-mail: konyaritimea@gmail.com |
Lapzárta: 2016.06.27.

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.

Friss sertéshúst vásárolhat 
a királyegyházai húsboltban

minden 
csütörtökön 14.00 – 18.00 között


