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“Karácsony készül, emberek! 

Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 

csillogtassátok kedvetek, 

legyetek újra gyermekek, 

hogy emberek lehessetek!”

/Wass Albert/

Áldott, békés karácsonyi ünnepet

és boldog új évet kívánok

Királyegyháza és a Társközségeink minden

Lakosának!

Grím Ferenc

Királyegyháza polgármestere
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Meglepetés mesejáték 
A Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézmény tanárai és tanulói kooperálva a

Szentlőrinci Általános Iskola egyik alsó tagozatos

osztályával és tanítónőjével, valamint a Szentlőrinci

Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola egyik tanárá-

val és néhány tanulójával egy mesejátékot adtak elő

advent idején a Királyegyházi Általános Iskola alsó

tagozatos diákjainak. Tanítványaink örömmel fogadták a

kedves meglepetést, a színes előadást nagy tapssal jutal-

mazták. 

Konyári Tímea

Gyerekektől gyerekeknek

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
nagyon boldog új évet kívánunk
minden Kedves Ügyfelünknek!

Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal
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Adventi kézműveskedés Királyegyházán
Advent idején egyik kedves hagyományunk,
hogy a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriumának támogatásá-
val a Kultúrházban, mint kézműves műhely-
ben, közösen készíthetjük el az otthonok díszí-
tésére alkalmas kis koszorúkat, az asztalra
vagy ajtóra illó dekorációkat. Ezúttal decem-
ber 2-án, advent első vasárnapját megelőző
szombaton jöttünk össze, hogy a Kuratóriumi
tagok és segítőik által előre beszerzett alapa-
nyagokból a helyszínen, ki-ki ízlésének meg-
felelően alkothasson. Különösen szép élmény
a közös munkálkodás során, hogy ebben a
programban kortól és nemtől függetlenül,

bárki megjelenhet, ezúttal is eljöttek a Nyug-
díjas Klub tagjai, gyerekek, fiatal és idősebb
felnőttek, lányok, asszonyok, fiúk és lányok
egyaránt. Azon kívül, hogy elleshetünk, eltanul-
hatunk egymástól praktikus technikákat az e-
gyéni dekorációk elkészítésére, jó alkalom ez
a kellemes délelőtt a rég elmaradt beszél-
getések pótlására, a közös élmények felidé-
zésre, illetve újabb tervek születésére. Na-
gyon jó volt látni, ahogy segítőkészen és szívé-
lyesen fordult egymáshoz itt mindenki, az em-
bernek az az érzése támadt, jó lenne ezt a
mentalitást elterjeszteni tágabb körökben is. 
A barátságos, ünnepre készülős hangulatot

tovább fokozta az a gondoskodás, amellyel
a Kuratórium tagjai a vendégekre készültek,
hiszen nemcsak üdítővel, meleg teával, de
finom kaláccsal is kínáltak minket, aminek
főleg a gyerekek örültek nagyon. 
Bízunk benne, hogy a délelőtt eredményeként
sok-sok otthonba került a szorgalmas kezek
által készített karácsonyi hangulatot megelőle-
gező feldíszített fenyőág, csillogó toboz vagy
egyéb apróság, amire tekintve a lelkünket is
alaposabban készíthetjük fel az ünnep
közeledtére.

Konyári Tímea

Kiderült, hogy a fiúk is nagyon ügyesek
Köszönjük, hogy a Hollósi családra is 

mindig lehet számítani!

Köszönjük Veszprémi Szilviának, 
hogy ezúttal is segítségünkre volt! Anya-lánya programnak is kiváló volt a délelőtt

Sokféle alapanyagból dolgozhattunk A felnőtteket is magával ragadta az alkotókedv
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Készülünk az ünnepre
A királyegyházi kultúrházban megrendezett
adventi kézműves délelőtt idején került sor az
adventi koszorú elkészítésére is, melyet min-
dannyiunk örömére a kultúrház előtt helyeztek
el a szorgos kezek. Az adventi koszorú mellé
került a mindenki karácsonyfája, mely sötéte-
dés után varázslatos fényekkel teszi szebbé
kis falunkat.
Lapzártakor még gőzerővel folynak a próbák
az ünnepi műsorokra, hiszen az idén három
helyszínen is szeretnének karácsonyt köszön-
teni a Királyegyházai Általános Iskola tanulói.
December 19-én, kedden Szentdénesen, 20-
án, szerdán Sumonyban, 21-én, csütörtökön
pedig Királyegyházán lépnek a Kultúrház
színpadára az ünnepi műsorokkal a királyegy-

házai iskolások. A tanító nénik igyekeztek úgy
szervezni a fellépőket, hogy lehetőleg min-
denhol a helyi gyerekek szerepeljenek, ezzel
természetesen a kedves Szülőknek is szeret-
nénk örömet szerezni.  A műsorban a versek,
énekek mellett helyet kap a zeneszó is, jó al-
kalmat nyújtva a Szentlőrinci Alapfokú Művé-
szeti Iskolás tanítványainknak, hogy megmutat-
hassák tehetségüket és az elsajátított tudásu-
kat. A Királyegyházai Iskola tanulóinak már é-
vek óta nem kell utazgatniuk, ha zenét szeret-
nének tanulni, hiszen a Szentlőrinci AMI-val
való együttműködésünk keretében, Szeiler
Viktória és Felnagy József zenetanárok hely-
ben, a délutáni idősávban tartják óráikat,
melyek keretében szolfézst és fúvós zenét is

oktatnak. 
A királyegyházai műsorban még a Lev
Tolsztoj által feldolgozott népmese, a Panov
apó karácsonya című mese dramatizált vál-
tozatát is eljátsszák a gyerekek. Erre különö-
sen sokat kell próbálni, hiszen nemcsak a
szöveget kell megtanulni és előadni, de moz-
gással, díszletekkel, zenével, énekszóval is szí-
nesítik a darabot. 
Köszönjük Mindenkinek, aki nemcsak magá-
ra gondol, hanem tesz azért, hogy mindany-
nyiunk számára kicsit szebb legyen az ünnep-
várás!

Konyári Tímea

Készülnek a díszletek, a jelmezek …
A székeken most még nem a nézők, 

hanem a szereplők ülnek

Sok gyermek és sok felnőtt közös munkája által jön
létre a szép műsor A zeneiskolások is megmutathatják tudásukat

Gőzerővel zajlanak a próbák
Az adventi koszorú figyelmünket 

az ünnep felé fordítja
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Mikulás Királyegyházán
December 4-én délután a Királyegyházai
Kultúrházba is ellátogatott a Mikulás. A
Kultúrház dolgozói egész nap azon dolgoz-
tak, hogy a Mikulás szépen kidekorált helyre
érkezzen. Itt szeretnénk köszönetet mondani
Kozmáné Varga Veronikának az egész
napos segítségért és a közmunkás csoport-
nak, hogy eljöttek és feldíszítettek a Kultúrház
előtt álló Mindenki Karácsonyfáját.
A Mikulás ünnepség 16 órakor vette
kezdetét. A pécsi Hangerdő Társulat Mikulás
produkciója nagyon tetszett a gyerekeknek. A
Mikulás interaktív előadást tartott a gyer-

mekek nagy örömére, mert így be tudtak
kapcsolódni a műsorba, hiszen a Mikulás és
a krampusz a produkcióját Weöres Sándor
verseire építette. A verseket majdnem
mindenki kívülről tudta.
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány jóvoltából a Mikulás minden
jelenlévő gyereknek csomagot adott át. Közel
80 fő kicsi és nagyobb gyermek vett részt az
ünnepségen. 
December 5-én a Királyi Lovas Klub Mikulása
járta a falut, és osztogatta ajándékait
Királyegyháza utcáin a 14 éven aluli gyer-

mekeknek. A Királyi Lovas Klub a Civil
Szervezetek Jótékonysági báljának bevételét
is erre az alkalomra fordította. Évek óta rabul
ejti a falu apraját-nagyját a lovas Mikulás
látványa, különös varázsa van, hogy sötéte-
déskor, lovas fogattal érkezik. Köszönjük,
hogy ismét örömet szereztek gyermekeinknek
a Királyi Lovas Klub tagjai és segítői, a
Polgárőröknek pedig, hogy ismét gondoskod-
tak a biztonságról!

Szabó Zsófia, Konyári Tímea

A szülőknek is nagy öröm a csillogó 
gyermekszemeket látni Köszönet a Mikulásnak és segítőinek! 

A legkisebbeket is meglátogatta a Mikulás A Mikulással találkozni csodálatos élmény

Közel nyolcvan gyermek várta együtt
a Mikulást a Kultúrházban

Az interaktív előadásban a gyermekek is 
megszólalhattak
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Szebbé tesszük a karácsonyt
Az adventi ünnepvárás során igyekeztünk mi-
nél jobban bevonni a gyerekeket a tevékeny-
ségekbe, hogy ne csak kívülállóként, ajándék-
várásról szóljon ez az időszak. Megmutattuk
nekik, hogy bizony a gyerekek, még a legki-
sebbek is hozzájárulhatnak a maguk módján
az ünnepi készülődéshez.
Advent utolsó hetében már abban is próbál-
tunk segédkezni, hogy a kisgyermekek is tud-
ják megajándékozni - lehetőleg saját készí-
tésű apróságokkal - családtagjaikat. Ennek
érdekében december 18-án osztályonként
készülődtünk az utolsó tanítási napra tervezett
karácsonyi vásárra. Természetesen a szülők is

segítségünkre voltak, ki fenyőágat, ki fakarikát,
ki előre kivágott hungarocell- vagy faformát
vagy egyéb alapanyagot küldött további
megmunkálás céljából. Mi pedig nekiálltunk,
és fiúk-lányok, tanárok és diákok együtt szab-
tunk, varrtunk, vágtunk, ragasztottunk, és
szebbnél szebb dísznek vagy ajándéknak
való tárgyak kerültek ki a kezeink közül. Eze-
ket az osztálykeretben készített darabokat
pénteken, az utolsó tanítási nap reggelén
jelképes összegekért megvásárolhatják majd
a gyerekek, a bevétel pedig az osztálykasz-
szákat fogja gazdagítani, hogy majd újra a
gyerekek javára szolgáljon. 

A kora délutáni órákban még egy nagy álta-
lános karácsonyi játszóházat is tartottunk,
melynek célja az volt, hogy az ott elkészített
kis szépségeket azonnal hazavihessék a gyer-
mekek. Nagyon jó volt látni, hogy mindenki
ügyeskedett, próbálkozott a tanító nénik, taná-
rok és tanárnők utasításait követve, a legpon-
tosabban hajtogatni, vágni, ragasztani, hogy
aztán a saját kezűleg készített ajándékot majd
átadhassák a fa alatt a szeretteiknek. Köszön-
jük a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriumának, hogy támo-
gatták az alapanyagok megvásárlását!

Konyári Tímea

Motiválja a gyermekeket, 
ha a felnőttek is aktivizálják magukat Ügyes kezek szükségesek a tű és cérna használatához

Volt tanítványaink is eljöttek segíteni, a képen:
Katona Noémi

Hajtogatás, vágás, ragasztás, nem is olyan könnyű
mulatság

Természetes alapanyagokból is dolgoztunk A színeket nagyon szívesen használják a gyerekek
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Szülők Jótékonysági Batyus Bálja 
a Királyegyházi Általános

Iskolában
2018.01.20. 20:00-tól az iskola Aulájában

A jó hangulatról Flipper gondoskodik.
Jegyek elővételben vásárolhatóak:

Farkas Réka 30/700-7064
Gayerné Vass Mónika 70/272-5541

Kozmáné Varga Veronika 20/393-5057
Jegy ára: 1500 HUF/fő

A helyszínen csak előzetes megbeszélés 
alapján vásárolható belépőjegy

Támogatói jegyek is vásárolhatóak!

Meghitt karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben, 

egészségben bővelkedő 
boldog új esztendőt kívánok 

a Helyzet 
minden kedves Olvasójának!

Konyári Tímea


