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FALUNAP 2018
Idén június 30-án szombaton került meg-
rendezésre a királyegyházai falunap. Az
eddigiekhez hasonlóan idén is sok prog-
ram várta az érdeklődőket, kicsiket és na-
gyokat. 
Az iskola melletti füves területen került
megrendezésre a fogathajtás a Királyi Lo-
vas Klub szervezésében, ahol hét verseny-
számban mérették meg magukat a lova-
sok. A fogathajtással párhuzamosan zaj-
lott a főzőverseny, melyre előzetesen kel-
lett regisztrálni, a főzéshez szükséges húst
az idei évben a Tudásalapú Társadalo-
mért Alapítvány biztosította a királyegy-
házi iskolában folyó Menő menza
becenéven ismert projekt keretében. 
A délelőtt során nem maradhatott el a min-
dig sikeres lángossütés. Az idei évben
Lukács György és csapata készítették a
délelőtti finomságot, így az ebédig bizto-
san senki nem maradt üres hassal.
Délelőtt 10 órakor kezdődtek a progra-
mok, amelyek igazán sokszínűre sikered-
tek. Az óvoda udvarán csillámtetoválás, lu-
fihajtogatás, kreatív asztal és arcfestés vár-

ta a gyerekeket egészen délután 16 órá-
ig. Az iskola udvarában körhintára száll-
hattak és óriáscsúszdán játszhattak a gye-
rekek. Igazán népszerű volt a gyerekek
körében, a körhinta szünet nélkül szóra-
koztatta őket, egészen késő délutánig.
Délelőtt 11 órakor a gyerekek vették bir-
tokba a pályán felállított sátrat, hiszen a
Télapódium Meseszínház előadásban
„Az éneklő kiskacsa” című mesejátékot
tekinthették meg. Az érdekes előadás és a
feldíszített színpad nagy sikert aratott a ki-
csik körében.
Mindenkit vendégül láttak a szervezők
egy finom ebéddel, amelyet ezúttal Ács
Csaba és csapata készített el. Immár má-
sodszor láthattuk Királyegyházán Bátor
Zoltán stunt rider bemutatóját, amelyre
nagyon sokan voltak kíváncsiak. Nem
csoda, hiszen igazán látványos és veszé-
lyes produkciót mutatott be. Az ebéd és a
motoros bemutató után következett az
ünnepélyes megnyitó, amelyen Palkó Ottó
Alpolgármester Úr tartott ünnepélyes kö-
szöntőt, őt követte Fata Gáborné a Király-

egyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány Kuratóriumának elnöke, aki megtar-
totta a hagyományos babaköszöntőt,
melynek során Királyegyháza legkisebb
polgárait és az ő családjaikat köszöntötte
oklevéllel, egy csokor virággal és vásár-
lási utalvánnyal.
Ezt követően elkezdődtek a színpadi
programok. A királyegyházai óvodások
és a szüleik műsora nagy sikert aratott
idén is a nézőközönség körében.
Felkészítőjük Grimné Hunyadvári Éva volt,
aki az előadásba az egészen pici, két és
fél éves kis óvodást és a szülőket is
sikeresen bevonta. Őket követték az
iskolás néptáncosok, Tóth Réka tanárnő
vezetésével, akik a tavalyi évhez hason-
lóan idén is színvonalas, látványos műsort
adtak elő, csoportos előadáson kívül
szóló tánccal is készültek. Nálunk első
alkalommal lépett fel a sepsei gyermek
néptánccsoport, akik igazán szép
táncműsorral és díszes öltözékkel lepték
meg az közönséget.

Szabó Zsófia
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Lezárult a LAFARGE Közösségi Értékprogram
első pályázati időszaka 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
által az idei évben először meghirdetett
LAFARGE Közösségi Értékprogram pályá-
zati ciklusa eredményesen zárult: összesen
10, helyi kezdeményezésű projektötlet
magvalósulásához járulnak hozzá a 2018-
as évben.
A Királyegyházi Cementgyár – a cég szel-
lemiségének megfelelően – a program ál-
tal elsősorban a fenntartható, fejlesztő célú
közösségi tevékenységek megvalósulását
kívánja támogatni. Ennek megfelelően a
szervezők olyan helyi közösségek igé-
nyeire alapuló építő programokat vártak,
amelyek a településen élők összetartozá-
sát, együttműködését erősítik. Továbbá kie-
melt szempont volt, hogy a pályázat az
alábbi tématerületek valamelyike mentén
valósuljon meg:
- oktatás, képességfejlesztés,
- egészségmegőrzés,
- helyi közösségi élet előmozdítása,
- környezetvédelem,

- helyi közösségeket támogató infrastruktúra
fejlesztése.
A pályázatok értékelése során előnyben ré-
szesültek a közösség fejlesztésére irányuló,
hosszabb távon fennmaradó hatású tevé-
kenységek. A megvalósítani kívánt ötlet
kapcsán elvárás volt a bírálóktól, hogy a
helyi közösség tagjaival együtt került meg-
tervezésre valamint együtt gondoskodnak a
projekt végrehajtásáról.
A júniusi pályázati időszakban összesen
14 érvényes projektet nyújtottak be a kör-
nyező települések civil szervezetei, ame-
lyek megvalósítása összesen öt települést
érinthet a mikrotérségben: Bicsérd, Bük-
kösd, Gerde, Királyegyháza, Szentlőrinc. A
LAFARGE Közösségi Értékprogram Társa-
dalmi Tanácsa a szakmai bírálók értékelé-
sét figyelembe véve tíz projektötletet válasz-
tott ki. Ezek megvalósulását összesen több
mint 4 millió forint értékben támogatják a
szervezők.
A támogatott pályázatok közel fele olyan

infrastrukturális fejlesztések megvalósulását
segítik, amelyek hosszú távon is biztosít-
hatják a helyi közösségi élet előmozdítását,
a közvetlen környezet szépítését, valamint
a fiatalkorúak biztonságos szabadidő
eltöltését. Így például játszótér-felújítás és
kertépítés valósulhat meg Bükkösdön,
Bicsérden betonból készült padok épülhet-
nek, továbbá a speciális nevelési igényű
gyerekek új mozgást segítő eszközökkel
gazdagodhatnak.
A Királyegyházi Cementgyár célja, hogy
hosszú távon együtt tudjon működni a
közvetlen környezetében élőkkel, segítse a
helyi kezdeményezések megvalósulását.
Ennek érdekében 2018 őszén ismételten
kiírja a LAFARGE Közösségi Értékprogram
pályázatát, amelyre olyan projektötleteket
várnak, amelyek a 2019-es év során fog-
nak megvalósulni. A pályázati felhívás
várhatóan 2018. október elején lesz köz-
zétéve a www.lafarge.hu honlapon.

Konyári Tímea

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott
idejű, várhatóan 2021. szeptember 15. napjáig tartó
közszolgálati jogviszony
Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő
Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet,
• középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai
végzettség; vagy középiskolai végzettség és gaz-

daságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői,
informatikai, műszaki, logisztikai, menedzser
asszisztens szakképesítés,
• pénzügy-számvitel területen szerzett gyakorlat –
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL Start
A részletes pályázat megtekinthető: a www.kiralyegy-
haza.hu vagy a KÖZIGÁLLÁS honlapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

ÁLLÁSAJÁNLAT
A Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi-számviteli munkakör betöltésére.
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MAGYAR STADIONOK IS ÉPÜLNEK
LAFARGE CEMENTBŐL

A LafargeHolcim Csoport globálisan, és
Magyarországon is tevékenyen hozzájárul
a nemzeti sportinfrastruktúra fejlesztéséhez.
Az oroszországi futball világbajnokság sta-
dionjai mellett a hazai arénák építkezésé-
nél is kulcsszerephez jutott. 
A LafargeHolcim Csoport a nemrégiben
lezajlott oroszországi futball világbajnok-
ság nyolc stadionja (Moszkva, Kazany,
Jekatyerinburg, Nyizsnyij Novgorod,
Volgograd, Samara, Rostov) mellett a ma-
gyar sportinfrastruktúra fejlesztéséhez is
aktívan hozzájárul. 
A LAFARGE Királyegyházi Cementgyára
az elmúlt években közel 70 000 tonna
cementet szállított négy hazai aréna, a
székesfehérvári Sóstói Stadion, a békéscsa-
bai Előre 1912 stadionja, a szombathelyi
Haladás Stadion, és végül, de nem utolsó
sorban a várhatóan 2018 őszén átadásra
kerülő Puskás Ferenc Stadion építkezésé-
hez.  
„A szűk határidőkre épülő nagy infrastruk-
turális projektek mindig nagy kihívást jelen-
tenek. A LafargeHolcim Csoport vezető
globális építőanyag-vállalatként Magyaror-
szágon is képes megfelelni ezeknek az

igényeknek. A Királyegyházi Cementgyár
innovatív gyártási technológiája lehetővé
teszi a folyamatosan magas minőségű ce-
mentbeszállítást minden kiemelt építési pro-
jekthez. Büszkék vagyunk arra, hogy prefe-
rált partnere lehetünk a magyar sportélet

megújítását célzó infrastrukturális beruházá-
soknak, ezzel is hozzájárulva az egész-
séges életmódhoz, a sport népszerűsítésé-
hez.” – mondta Zadravecz Zsófia, a
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Értékesítési és marketing igazgatója.  
A LAFARGE három termékével van jelen a
sportlétesítmények építésénél. A több
előnyös terméktulajdonságot egyesítő, és
zsákos kiszerelésben is kapható CEM III/A
32,5 R-MSR, a vasbeton és feszített
vasbeton elemek gyártásánál előnyös
CEM II/A-S 42,5 R, és a végszilárdságot
gyorsan elérő, így előregyártásra optimális
CEM I 42,5 N cementtel. 
A három termékkel készült betonmixek sike-
resen elégítették ki a projektek általános
magas műszaki követelményeit. A már
korábban, más építkezéseknél is bizonyított
magas nyomószilárdságú és csökkentett
hidratációs hőt fejlesztő betonnal elkerül-
hetővé válnak az esetlegesen keletkező
repedések, megnövelve ezzel a magas
élettartamot, legyen szó a stadionok épí-
tésénél alkalmazott alaplemezekről, beton-
elmekről, merevítőkről, vagy oszlopokról. 

Konyári Tímea
Puskás Ferenc Stadion építése_Fotó Weber Zsolt_Forrás www.blikk.hu

Luzhniki Stadium (Moscow) Picture provided by LafargeHolcim Russia
partner _ JSC TD Partner
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Falunap 2018
A Falunap legkedvesebb ünnepi pillanata
volt az újszülött babák köszöntése. Ádám
Letti, (anyukája: Ádám Ildikó) 2017. de-
cember 31-én, Grim Noel, (anyukája:
Czakó Emőke) 2018. január 29-én, Ruff
Médea, (anyukája: Tóth Kinga) 2018.
április 29-én látta meg a napvilágot. A
díszes okleveleket, virágcsokrokat és az
ajándék vásárlási utalványokat ezúttal is
Fata Gáborné, a Közalapítvány elnöke
adta át a kedves Szülőknek.
Nehéz dolga volt a zsűrinek a főzőverseny
értékelésekor, mert minden étel, amit kós-
toltak, ízletesre sikerült. Akik helyezést nem
értek el, azoknak részvételükért egy okle-
véllel kedveskedtek a szervezők. Első he-

lyezett a Királyi kézilabdacsapat, a máso-
dik a Lovasnépség, a harmadik pedig a
Tuppi csapat lett. A zsűri különdíjjal jutal-
mazta Kiss János kapros töltöttkáposztáját.
A receptverseny győztese Borza-Vincze
Míra lett. 
A 2018-as Falunap egyik újdonsága volt,
hogy meghívtuk és vendégül láttuk újdonsült
barátainkat, akik a szomszédos országok
magyarlakta területeiről érkeztek: a románi-
ai Lázáriból és a horvátországi Sepséről.
Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták
a meghívásunkat, velünk együtt ünnepeltek.
A Lázáriból Tar Attila vezetésével érkezett
hat fős csoport külön köszönetét fejezte ki
Mészáros Lászlóné Ilikének, amiért nagy

gondossággal biztosított kedves, otthonos
szállást, étkezést számukra. Rajki Zoltán,
Sepse polgármestere pedig elmondta,
nagy örömet szereztünk a meghívással és a
vendéglátással a sepseieknek, akik nagyon
jól érezték magukat a programokon. Bí-
zunk benne, hogy folytatjuk a kapcsolaté-
pítést a nyugdíjas klubok találkozásával is. 
Nagy Zsolt és a pécsi breakesek szinte fel-
robbantották a színpadot, igazán látványos
és nehéz mutatványaikkal. Ezt követően a
királyegyházai zumbacsoport tagjai léptek
színpadra, akik Szentgyörgyvári Balázs
instruktor irányításával heteken át készültek
a fellépésre.

Konyári Tímea

Először lépett királyegyházi színpadra 
a sepsei néptánccsoport

Ádám Letti és szülei

Ruff Médea édesapjával

Grim Noel és szülei

A „Menő menza” receptversenyének győztese:
Borza-Vincze Míra

Ezúttal nem hivatalos beszélgetést folytattunk 
a Lázáriból és Sepséről érkezett vendégeinkkel
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FALUNAP 2018
A helyiek szerepléseit követően, 15 órától
érkeztek a színpadra a sztárvendégek.
Elsőként a Sramlikings lépett színpadra és
alapozta meg a hangulatot az osztrák nép-
zenén alapuló vidám stílusukkal. Őket kö-
vette a nap talán legjobban várt előadója,
Bereczki Zoltán, akinek színvonalas előa-
dását minden résztvevő nagyon élvezte,
közvetlenségét pedig mindenki megismer-
hette, amikor a színpadról lejött, a közön-
ség felé vette az irányt és közös éneklésbe
kezdett a nézőkkel. Ezután kisebb szünet
következett az előadók sorában, hiszen a
főző- és receptverseny eredményhirdetése
következett. Az eredményhirdetések után a
szintén nagy érdeklődéssel várt Groove-

house együttes lépett a színpadra, a sátor
eddigre már megtelt nézővel, szinte alig le-
hetett helyet találni, a közönség így is na-
gyon jót bulizott. A Groovehouse fellépése
után V-ZOY következett, aki szintén nagy
rajongótáborral rendelkezik, állandó fellé-
pője a Muzsika és a Sláger tévének, ő is
saját dalaival szórakoztatta a közönséget.
Este hét után, kis késéssel a nap egyik fény-
pontja, a sokak által kedvelt Delta együttes
lépett a színpadra, akik a tavalyi évhez
hasonlóan idén is fergeteges bulit csináltak.
A hangulatot tovább fokozta a Tesók, akik
dalaikkal megalapozták a jó báli han-
gulatot, ami idén is hajnali kettőig tartott. A
bálon Bogdán Imi zenélt, aki remek hangu-

latú bulijával zárta a 2018-as falunapi ren-
dezvényt.
Összességében elmondható, hogy az idei
Falunap is hatalmas érdeklődésre tett szert
és zökkenőmentesen zajlott le.
A színpad gyönyörű dekorálása - ami több
napi munka volt – ezúttal is Hollósi
Mercédesznek és csapatának volt köszön-
hető. A rendezvényt segítette számos
önkéntes segítő, és biztosította  a
Királyegyházai Polgárőr Egyesület! A
Falunapot idén is a Királyegyháza Felvirá-
goztatásáért Közalapítvány Kuratóriuma és
Királyegyháza Önkormányzata szervezte
és támogatta.

Szabó Zsófia

Polgárőreink nemcsak védtek minket, nagyon finomat
főztek is nekünk

Osztatlan sikert aratott idén is a zumbacsoport fel-
lépése

A főzőversenyt a kézilabdás lányok csapata nyerte

Bereczki Zoltán nagyon közvetlennek bizonyult,
kezet fogott, együtt énekelt a közönséggel

A Falunap jó alkalom a találkozásokra
A leglátványosabb programra, a lovas versenyre

egyre több lány is érkezik nagy örömünkre
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Tartalmas osztálykirándulások a tanév végén
A Királyegyházai Általános Iskola tanulói
és nevelőtestülete nevében köszönöm a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közala-
pítvány Kuratóriumának, hogy ebben az év-
ben is jelentős összeggel támogatta az
osztálykirándulások költségeit, így nem volt
anyagi akadálya annak, hogy érdekes, tar-
talmas programokat szervezzünk a gyer-
mekeknek. A tanulmányi és osztálykirándu-
lásokat szokás szerint a tanév utolsó heté-
ben valósítottuk meg osztályonként más-
más helyszíneken. 
Az első és második osztály bérelt autóbusz-
szal utazott a Katica-tanyára, ahol egy fá-
rasztó, ám élményekkel teli napot töltött,
melynek elsődleges célja az önfeledt játék
volt. 
A harmadik és negyedik osztály szintén
közös kiránduláson vett részt, ők ellátogat-
tak Pécsre a Tudásközpontba, a Planetári-
umban megnézték az Űrhajónk a Föld című
előadást, majd sétáltak egyet a Zsolnay
negyedben. 
Az ötödik osztály a kirándulás napjának
délelőttjén a Siklósi várban apródképzés-

ben részesült, aminek során az idegenve-
zető segítségével nemcsak a vár történetév-
el ismerkedhettek meg, de magukra ölthet-
ték a páncélokat és gyakorlati ízelítőt vehet-
tek a vívás tudományából. A belvárosi
étteremben nagyon kulturáltan elfogyasz-
tott finom ebéd után a vadászati kiállításon
hazai és afrikai vadon élő állatokat láthat-
tak, valamint érdekes vadásztörténeteket
hallhattak. A délután gondtalan fürdéssel
telt a Siklósi Termálfürdőben, ahol a csúsz-
da és a sodrófolyosó mellett a jégkrémnek
is nagyon örültek.
A hatodik és hetedik osztályosok egy napot
strandolással töltöttek Barcson, másik
napon pedig Pécsre mentek, a hatodikosok
az IQ Bázis szabaduló szobáiban, majd
az Apolló Moziban, a hetedikesek pedig a
Cinema Cityben töltöttek izgalmas
perceket. 
A nyolcadik osztályosok a tanítási év utolsó
hetének hétfőjét Budapesten töltötték, ahol
megtekintették a Magyar Nemzeti Múze-
um állandó kiállítását, amely igen tartalmas,
mintegy két és fél órás program volt. A

kirándulás folytatásaként egy kis plázázás,
majd finom ebéd következett, aztán egy
hosszú városnéző sétával zártuk a napot.
Kedden Pécsre látogattunk egy mindany-
nyiunk számára újdonságot jelentő hely-
színre: a Paraparkba. Itt két csoportban kel-
lett a nagyon izgalmas szabadulószobák-
ból egy óra alatt kijutni, ami nem volt
egyszerű, hiszen elég bonyolult logikai
fejtörőket kellett közben megoldani.

Konyári Tímea

Élményalapú ismeretszerzés és gondtalan játék 

A barcsi strandon önfeledten játszot-
tak a hatodikosok és a hetedikesek

A harmadik és negyedik osztály Pécsett 
a TudásközpontbanAz első és második osztály Katica-tanyán

Az ötödik osztály Siklóson a várkapuban
A nyolcadik osztály Budapesten a Szabadság

hídon
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Kerékpártúra a Balatonnál
Egyesületünk július 7-én rendezte meg idei
második kerékpártúráját, nem is akárhol,
Siófokon. Az érdeklődés igen nagy volt, így
harmincan indultunk útra a falu és a köza-
lapítvány, valamint egyik tagunk saját
buszával. Odaérve kicsit nehezen, de
megtaláltuk a kerékpárkölcsönzőt, ahol
már vártak bennünket. Miután mindenki
megtalálta a neki megfelelő járművet, elin-
dultunk úti célunk felé. Mivel kisebb késés-
sel indultunk neki az útnak, a végcélunkat,
Zamárdi kilátót nem értük el. Azért a
megérdemelt ebéd mindenkinek jólesett.

Egy kis meglepetéssel is készültünk egyik
tagunk részére, akinek közelgő születés-
napját tortával ünnepeltük. Ebéd után egy
kedvezményes kalózhajózásra mentünk. A
hajóúton a gyerekek és a vállalkozó kedvű
egyének kipróbálhatták a kalózkodást is.
Aki pedig a hajózás örömeit szerette volna
kipróbálni kormányozhatta a hajót egy kis
ideig.  Ezután csapatunk egy része hazain-
dult, a másik fele még megmártózott a nem
túl meleg Balatonban. Azt hiszem megint
egy kellemes napot tölthettünk a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány,

Királyegyháza Önkormányzata, és Grim
Jenő jóvoltából. Ezúton is köszönöm nekik
és mindenki másnak, akik segítettek a
szervezésben. 
Felhívom a játékos kedvű Királyegyházi-
ak figyelmét, hogy a 08. 18-ára ismét
felnőtteknek szóló vetélkedőt szer-
vezünk, melyre jelentkezni a +36/30-
5150884 számon, illetve a richard.hol-
losi@lafargeholcim.com e-mail címen
lehet. Jelentkezési határidő: 2018. 08.
05. Mindenkit szeretettel várunk!

Hollósi Richárd

KÖNYVTÁRI NAPOK - VARÁZSÓRA
Királyegyháza Községi Önkormányzat és a Csorba Győző Könyvtár együttműködésével megrendezésre kerül a Varázsóra ter-
mészettudományos ismeretterjesztése.
IDŐPONT: 2018. augusztus 25. (szombat) 10 óra
HELYSZÍN: Királyegyháza, Kultúrház
Kísérletek, amelyek megváltoztatták a világot: Hogyan készíthetünk jó rakétát? Hogyan készül az elektromosság és hogyan
takarékoskodhatunk vele? És vajon mi van a rádióhullámokban? 
Az interaktív bemutatók 45-50 percesek. 5 éves kortól ajánlott, de egyaránt élvezik gyerekek és felnőttek. Várunk minden kedves
érdeklődőt a rendezvényre! Gyere el te is, ha kíváncsi vagy!

Felnőtteknek szóló szakkörök
Királyegyháza Községi Önkormányzat július hónaptól indítja az EFOP-3.7.3-16 számú, Ismeretterjesztés és kompetenciafejlesztés a
királyegyházai körjegyzőségi területen című nyertes pályázat megvalósítását. A pályázat keretein belül az alábbi ingyenes szakkörökre
várjuk a 16 évnél idősebb érdeklődőket; főzőklub, kézműves klub, sport szakkör, kultúr szakkör, informatikai tanfolyam, környezeti és
energetikai tanfolyam, egézséges életmód klub, dráma és önismereti foglalkozás, tánc klub. Első körben a szakkörök 12 hónapon át tar-
tanak és havi egy alkalommal kerülnek megrendezésre. Ez alól kivétel a tánc klub, ami havi három alkalommal lesz tartandó. A pályázat-
ba bevont szakkörtagoknak vállalniuk kell, hogy a 12 foglalkozásból legalább 9 alkalommal részt vesznek az általuk választott szak-
körön.
További információk a pályázatról Szabó Zsófiánál 0620-327-0054, ill. Laczovics Évánál 0620-576-7525 telefonszámon érhetők el.

Laczovics Éva

Jókedvű királyegyházi biciklisek a BalatonnálA kalózhajón is nagyon jól éreztük magunkat

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása 
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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.

Könyv készül Királyegyházáról
Kedves Olvasóink segítségét kérjük egy
Királyegyházáról szóló helytörténeti könyv
létrehozásában. 
A kiadvány az idén július 1-jén induló EFOP-
3.7.3-16 számú, Ismeretterjesztés és kom-
petenciafejlesztés a királyegyházai kör-
jegyzőségi területen című, az Európai Unió
által támogatott projekt keretében valósul
meg. A levéltári kutatás folyamatban van,
viszont a könyv egyes fejezeteivel kapcso-
latban segítséget szeretnénk kérni annak
érdekében, hogy az a lehető legszínvon-
alasabb és a település szempontjából
minél személyesebb legyen. 
Keresünk olyan helyi vagy elszármazott

lakost, aki:
- rendelkezhet a település történetével
kapcsolatos írásos dokumentációval;
- rendelkezésre bocsátaná a településhez
kötődő régi fotóit (régi térképek, régi fotók
a közösségről, csoportoktól, épületek-ről)
digitalizálásra, és engedélyezi, hogy bek-
erüljenek a könyvbe (természetesen a
személyes dokumentumok és fotók kezelé-
se kiemelt figyelmet kap, mindent épségben
visszajuttatunk a tulajdonosoknak);
- helyben élő kézműves
- ismer és a rendelkezésünkre tud bocsátani
a gasztronómiai fejezethez jellegzetes hét-
köznapi és ünnepi ételrecepteket, esetleg

adott esetben el is tudja készíteni az ételt 
Kérjük, jelezzék, ha ismernek olyan sze-
mélyt – vagy meg tudják adni az elérhe-
tőségeit olyan lakosnak - akiről tudják, hogy
segítségünkre lehetne!
Keresünk olyan lelkes és lelkiismeretes
segítőt is, aki fentiek begyűjtésében szíve-
sen közreműködne!
Az információkat az alábbi elérhetőségek
bármelyikén szeretettel várjuk:
Szabó Zsófia: +36/20-3270054,  
Laczovics Éva: +36/20-5767525
Konyári Tímea: +36/302689823, illetve a
timea.konyari@gmail.com e-mail címen. 

Konyári Tímea

Helyi és elszármazott lakosok segítségét kérjük

Fogathajtás a Falunapon
A fogathajtás a Királyi Lovas Klub szervezésében valósult meg a Falunapon, ezúttal hét versenyszámban mérették meg magukat a lova-
sok. Hátas: I. Mihálovics Gábor, II. Váradi János, III. Kőhegyi Tamás. Egyes hajtás: I. Gál Dániel. II. Növényi Norbert, III. Nagy Bálint.
Kettes hajtás: I. Gyenis Roland. II. Lovász Rafael. III. Kőhegyi Tamás. Póni hajtás: I. Mihálovics Gábor, II. Nadrai István, III. Nadrai Máté.
Hátas vadász: I. Mihálovics Gábor, II. Papp Cintia, III. Gazdag Jázmin. Kettes vadász: I. Gyenis Roland, II. Mihálovics Gábor, III. ifj.
Gyenis István. Póni vadász: I. Mihálovics Gábor, II. Nadrai István, III. Heiszler Máté. A résztvevők a környező településekről érkeztek:
Gerde, Dencsháza, Bicsérd, Nagypeterd, Katádfa, Barcs, Szigetvár, Pécs, Szentlőrinc, Irmapuszta, Királyegyháza. A fogathajtás meg-
szervezésében részt vettek: Maul Zsuzsanna, Erős Kata, Keczeliné Büki Ildikó, Tóth Tihamér, Mihálovics Gábor, Gyenis István, Gyenis
Roland és Gyenisné Pallai Eszter. Az okleveleket és emléklapokat Kaczor Péter tanár úr készítette, a kupákat, mint mindig, idén is a
Közalapítvány biztosította. Gyenis István, a Királyi Lovas Klub vezetője kifejezte köszönetét a versenyzőknek a részvételért, a nézőknek
a szurkolásért, a Közalapítvány Kuratóriumának és az Önkormányzatnak a lehetőségért és a támogatásért.

Konyári Tímea

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Királyegyháza település lakosságát, hogy 

2018. augusztus 21-én (kedd) 15.00 és 16.00 óra között – első alkalommal - a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatalban
(Királyegyháza, Petőfi u. 66.) ügyfélfogadást tartunk, amelyre várjuk az érdeklődőket.

Szakterületeink különösen:
- adásvételi szerződések,
- végrendeletek,
- bérleti szerződések,
- bontóperek (válóper),
- cégjogi ügyek.
Az ügyfélfogadáson a tanácsadás ingyenes. Abban az esetben, amennyiben a probléma megoldásához ügyvédi közreműködés
(meghatalmazás) szükséges, annak költsége az ügyfelet terheli!
2018. szeptember hónaptól kezdődően, minden hónap harmadik hétfőjén 15.00 és 16.00 óra között kerül sor az ügyfélfogadásra a
Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal épületében.

dr. Szente Tünde ügyvéd - 30/366-7262                                  dr. Dániel Balázs ügyvéd - 30/366-7814 


