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A Hölgyeket köszöntötték Királyegyházán  
Királyegyházán az Önkormányzat, a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány és a kultúrház közös szervezésében köszöntöt-
ték március 9-én a 16 évesnél idősebb helyi hölgy lakosokat. A rendezvényre idén is nagyon sokan eljöttek, és mindenki remekül
szórakozott. A kezdő hangulatot a Tajtiboy együttes alapozta meg, majd a későbbiekben Horváth László, Flipper gondoskodott arról,
hogy a hölgyek gondtalanul szórakozhassanak ezen a különleges estén.

Konyári Tímea

Felvették a Hölgyek a szép ruhákat, cipőket és
táncoltak, énekeltek

A szépen megterített asztalnál jót lehetett
beszélgetni, nézelődni

Lovas bálon szórakoztunk 
Március 24-én a Lovas Klub által megrendezésre került a már évek óta szokássá vált lovas bálunk. A hangulatot a Gigantic zenekar
biztosította, amit a 100 fős társaság élvezhetett. Remekül éreztük magunkat, a sok táncot éjfélkor tombolasorsolással pihentük ki.
Köszönjük szépen a résztvevőknek, hogy jelenlétükkel, táncukkal emelték a rendezvény hangulatát, köszönjük a támogatást a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítványnak, az Önkormányzatnak valamint a magánszemélyeknek.

Királyegyházai Lovas Klub

Kerékpározz velünk!
A Mozdulj Magadért Egyesület kerékpártúrát szervez április 21-ére

Az úti cél: Sellye
Indulás április 21. (szombat) reggel 8:00 órakor

Megnézzük a Kákicsi és a Sellyei Falumúzeumot, de fagyizást vagy kávézást is tervezünk az időjárás és az igények függvényében.
Délután 16:00 órakorl cementgyárlátogatás, majd bográcsozás vagy szalonnasütés lesz Királyegyházán.

Mindenkit szeretettel várunk!
Jelentkezni lehet: április 14-ig Hollósi Richárdnál személyesen vagy a +36 30 515 0884 telefonszámon

MOZDULJ MAGADÉRT!

Gyenis István, a klub vezetője köszöntötte 
a megjelenteket Nagyon jó volt a hangulat
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Határtalanul 2018
Ebben a tanévben is szerencsénk volt részt
venni a Határtalanul pályázati lehetőség jó-
voltából az erdélyi kiránduláson, ezúttal a
szentlőrinci hetedikesekkel utaztunk együtt
a harkányi Tom-Túra Kft. szervezésében.
A Határtalanul program célja a magyar-
magyar kapcsolatok építése, személyes
kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Kere-
tében magyarországi iskolák tanulói az ál-
lam támogatásával osztálykiránduláson
vesznek részt a szomszédos országok ma-
gyarlakta területein, így személyes tapasz-
talásokat szereznek a külhoni magyarság-
ról. Természetesen, nekünk tanároknak is
mindig nagy élményt nyújtanak ezek a talál-
kozások, de a legtanulságosabb látni a

gyermekek arcát, amikor rácsodálkoznak,
hogy majd ezer kilométerre szűkebb ha-
zánktól, otthonunktól, és több száz kilomé-
ternyire a magyar állam határától könnye-
dén szót értenek a helyi gyermekekkel, hi-
szen ők is ugyanazt a magyar nyelvet be-
szélik, mint mi, ők is magyarok. 
Az idei kirándulás útvonala nagyjából meg-
egyezett a tavalyival: menetben Nagylak-
nál léptük át a határt, majd Déva és Vajda-
hunyad érintésével érkeztünk késő este
Tusnádfürdőre. A következő napokon láto-
gatást tettünk Csernátonban, a Csomád-
hegységben a Szent Anna-tónál, a Békás-
szorosban, a Gyilkos-tónál, Csíkszeredán,
Csíksomlyón, Máréfalván, Korondon, Paraj-

don, a sóbányában, Nagyszalontán, majd
Méhkeréken léptünk ismét Magyarország
területére. 
Az egyik legmeghatóbb élményünk volt a
látogatás Tusnádfürdőn a Jókai Mór Álta-
lános Iskola hetedik osztályában. A ven-
déglátó gyerekek verset mondtak – melyet
a magyarországi Nemzeti Tankönyvkiadó
által megjelentett tankönyvekből választot-
tak ki - meséltek az iskolájukról, a saját
életükről. Megtudtuk, hogy az iskola tanulói
közül sokan a helyi gyermekotthon lakói. A
két csoport gyorsan összebarátkozott, a
gyerekek jót beszélgettek, elérhetőségeket
cseréltek. 

Konyári Tímea

A múzeum udvarán mindenféle gépekkel, járművekkel,
földművelő eszközökkel ismerkedhettünk

Déva várából csodálatos panoráma tárult elénk

Csernátonban Haszmann Pali bácsi mesélt saját
családi gyűjteményéről

Vajdahunyad várát is megcsodálhattuk

A Csomád-hegység kráterébe, a Szent Anna-tó
jegére szakadó esőben érkeztünk

Nyergestetőn megkoszorúztuk a székely hősök
emlékművét
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Határtalanul 2018 
Részletek a tanulói beszámolókból:
Trenka Adrienn: Az utazás előtt nagyon sokat beszéltünk róla irodalomórán, földrajzórán
és osztályfőnökin is. Prezentációkat is csináltunk az úti céljainkról, a szüleinknek pedig
nagyon sok papírt kellett kitölteni. Az első utunk Dévára vezetett, felmentünk siklóval a
várba. Nagyon rémisztő, de egyben nagyon szép is volt. Voltunk Vajdahunyadon is, meg-
néztük a várat, de sajnos, nem tudtunk bemenni, mert zárva volt, ezért csak körbesétáltuk.
Blum Krisztofer: A második napon Csernátonban megnéztük a Haszmann Pál Múzeumot.
Itt találkoztunk Pali bácsival, aki beszélt nekünk a székelységről és a magyarságról. Utána
elmentünk Kézdivásárhelyre és ott elég sok mindent megtudtunk Gábor Áronról és a rézá-
gyúiról. 
Tóth Dániel: A Szent Anna-tóhoz felfelé menet eléggé megáztunk, de amikor megér-
keztünk, nagyon szép táj fogadott minket. Másnap nagyon sokat buszoztunk, de az is
megérte, mert amikor odaértünk a Békás-szorosba és a Gyilkos-tóhoz, ott is nagyon szép
volt minden.
Balogh Tamara: A negyedik napon reggeli után meglátogattuk a helyi iskolásokat, akik
elmesélték egy iskolai napjukat, bennünket pedig verssel köszöntöttek.
A várost is megnéztük, hogy az idegenvezető segítségével jobban
megismerjük Tusnádfürdőt. 
Tóth Szabolcs: Az ötödik napon hazafelé úton még sok helyen megáll-
tunk. Nekem Parajdon a sóbánya tetszett a legjobban, mert érdekes
volt. A falnak is só íze volt, és kialakítottak ott egy játszóházat is. 

Konyári Tímea

Tusnádfürdőn részt vettünk a március 15-ei
ünnepségen

A Békás-szorosban elámultunk
hatalmas magasságokon és

mélységeken

A Jókai Mór Általános Iskolában a hetedik osztály
fogadott minket

A Gyilkos-tó legendáját is megismerhettük az
idegenvezető jóvoltából

A Csíksomylói Kegytemplomban „a napba
öltöztetett asszony” oltárát is láthattuk

Máréfalván az egyik legszebb székely kapu előtt
fényképezkedtünk
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Kirándulás az Ökoparkba 
A Királyegyházai Általános Iskola és az
Óvoda is részt vesz a Szentlőrinci Járás
Szociális Szolgáltató Központ Család- és
Gyermekjóléti Központja által elnyert
EFOP-3.2.9-2016-00072 számú az „Ó-
vodai és iskolai szociális segítő tevékeny-
ség fejlesztése a Szentlőrinci járás 3 tele-
pülésen” című projektjében, melynek ke-
retében az iskolások március 26-án,
vasárnap kirándulni mentek Bükkösdre. 
Délelőtt fél 10-kor indultunk az iskola elől, a
szabadszentkirályiakkal együtt mentünk.
Bükkösdön az Ökoparkban a tulajdonos
fogadott minket, elmondta, hogy mit fogunk
csinálni. Bent elmesélte, hogy mikor alakult
az Ökopark, milyen állatokat fogunk meg-
nézni és hány órától, hány óráig mit fogunk
csinálni. 10 órától 11 óráig körbementünk
a parkon. Ebben az egy órában megnéz-
tük a szürke marhákat, a dámszarvasokat,
a pónikat és a szamarakat, kis birkákat etet-
hetünk, megnéztük a lovakat, a csüngő ha-

sú disznót, a kecskéket és a disznókat. Az-
tán az élménypajtában játszhattunk tizenöt
percet. Utána 11 órától 13 óráig sorverse-
nyeztünk. Két csapatra osztottak minket, a
szabadszentkirályiak lovagolni mentek, mi
meg sorversenyezni. A sorversenyen talics-
kát toltunk, kanálban tojást vittünk, zsákban
ugrottunk és szalmabálát gurítottunk. Ott is
két csapatban játszottunk 8-8 főre voltunk
osztva. Ezután helyet cseréltünk, és aki sze-
retett volna lovagolni, az lovagolt, aki nem
az a játszótéren focizott vagy leültek a
padra. Még volt időnk, ezért visszamentünk
az élménypajtába és ott voltunk ebédig.
Ebédelni a Galagonya étterembe mentünk,
ami a park területén található. Az ebéd hús-
leves és rántott hús volt., ami nagyon ízlett
mindenkinek. Ebéd után elindultunk haza.
Nekem összességében azért tetszett nagy-
on a kirándulás, mert a park nagyon szép.         

Katona Lili
tanuló

Zsákban is futottunk, 
ami nagyon viccesnek bizonyult

A hűvös idő ellenére is jól éreztük magunkat

A sorversenyeken nemcsak a gyor-
saság, az ügyesség is számított

Napozni a szalmabálákra ültünk

Az élménypajtában csocsózni is
lehetett

Mindenkinek nagyon ízlett a finom ebéd
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Húsvéti készülődés a kultúrházban 
„A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Köz-
alapítvány ünnepekhez kapcsolódóan
megszervezett tematikus kézműves foglal-
kozásait is támogatjuk az iskolában megva-
lósuló EFOP-3.3.2-16-2016-00051 számú
Királyegyháza község a köznevelés ered-
ményességéért és a szociokulturális esély-
egyenlőségért című nyertes pályázatból. Ki-
rályegyházán van hagyománya az ünne-
pek előtti közösségi készülődéseknek, eb-
ben a tevékenységben szorosan együttmű-
ködnek az iskolával a helyi civil szerveze-
tek: Közalapítvány, Polgárőrség, Nyugdíjas
és Lovas Klub, Mozdulj Magadért Egyesü-
let és minden civil közösség tagjai. Sze-
retnénk megőrizni ennek a hagyománynak
az értékeit, a hozzáértő pedagógusok irá-

nyító szerepét, és még tovább szeretnénk
fejleszteni az együttműködést. 
A kézműves foglalkozások során  elkészí-
tett díszeket, tárgyakat a családok, gyere-
kek hazavihetik otthonaikba, hogy ezzel
hozzájáruljunk az érzelmi fejlesztésükhöz,
az összetartozás élményével a pozitív
pszichés állapot erősítéséhez, a mentális
„jól lét” érzésének kialakításához; a társa-
dalomba, helyi közösségbe való beillesz-
kedés és aktív együttműködés elősegítése
érdekében.” - Konyári Tímea
2018. március 24-én szombaton rendeztük
meg a hagyományos húsvéti kézműveshá-
zat a kultúrházban.  Hollósi Mercédesz ta-
nítónő irányításával délelőtt 9.00 órakor
kezdődött a program és 11.00 óráig tar-

tott. A délelőtt folyamán lehetőség volt
többféle húsvéti dekoráció elkészítésére.
Hollósi Mercédesz és Hollósiné Ili néni se-
gítségével készíthettünk ajtó- és ablakdísze-
ket, húsvéti kosárkákat, decoupage techni-
kával készült tojásokat, illetve bolyhos „fo-
nalnyuszit”.
Köszönetet szeretnék mondani Plaki János-
né Erzsi néninek és munkatársainak, amiért
az ablakdísz alapanyagához megszedték
nekünk a vesszőket és Hollósi Jánosné Ili
néninek, hogy eljött segíteni a vesszőket
meghajtogatni.
Ezúttal is megvendégeltük a kreatív kezeket
teával és kaláccsal. Öröm volt látni, hogy
szinte minden korosztály jelen volt.

Szabó Zsófi

Nagy sikere volt a kis húsvéti kosár elkészítésének

Hollósi Mercédesz irányította, segítette a
tevékenységeket

Vidám időtöltés volt a kreatív készülődés

A gyerekek hamar belemerültek az alkotás
élményébe

Sok szép és értékes alapanyagból dolgozhattak az
ügyes kezek Nemcsak a lányok, a kisfiúk is ügyeskedtek
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TÁJÉKOZTATÓ 
A TAVASZI LOMTALANÍTÁSRÓL 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ez évben is megrendezi a lakosság részére térítésmentes tavaszi lomtalanítási akcióját. 

A lomok elszállítását az alábbi időpontban végzi a településeken:

SZENTDÉNES:
2018. április 17. (kedd)

KIRÁLYEGYHÁZA, SUMONY, GYÖNGYFA:
2018. május 18. (péntek)

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság megóvása

érdekében 

a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek.

Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok:

• építési törmelék,

• állati tetemek,

• zöldhulladék,

• veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, stb.),

• elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény, stb.)

Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal

Nőnap
Gyöngyfán 

Gyöngyfán március 8-án a helyi Önkor-
mányzat és a Gyöngyfa Roma Nem-zetisé-
gi Önkormányzat közösen szervezte és
rendezte meg a nőnapi bulit.
A nőnapi köszöntés során a falugondok
adta át az ajándék virágot az ünnepel-
teknek.
Mindenkit vendégül láttak egy finom ebéd-
del, aztán Bogdán Imre, Imi, a zenész
húzta a talpalávalót.
Mindenki nagyon jól szórakozott.

Konyári Tímea
A falugondnok adta át a szép

virágokat
Jól esett mindenkinek a

közösen elfogyasztott ebéd


