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A Beton Arcai 5.0
Szeretettel várnak minden kedves ér-
deklődőt az alkotók és a szervezők Pécsett
a Beton Arcai 5.0 kiállításra a Nick Art
Galériába, ahol számos betonból készült
remekmű lesz megtekinthető. Talán sokan
nem tudják még, hogy a betont nemcsak
építkezéshez használhatjuk, hanem szob-
rokat, különböző dísztárgyakat is készít-
hetünk belőle. A betonszobrászatot ked-
velő művészek - immáron harmadik alka-
lommal – idén is alkothattak a szigetmo-
nostori Beton Művésztelepen. A 2018.
július 16-30. között megrendezett prog-
ramra ezúttal kilenc meghívott művész ér-
kezett, akik az „Emelj hidat” mottó alapján
a település köztereire készítettek szobrokat.
A helyi támogatókon kívül a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. is hozzájárult a
sikerhez, az alkotásokhoz királyegyházi
cementet és mészkőlisztet használtak fel. 
A kiállítás megnyitója Pécsett a Nick Art

Galériában szeptember 14-én 19.00
órakor kezdődik. A betonszobrok a galéria
nyitvatartási idejében, ingyenesen

megtekinthetőek október közepéig.
Konyári Tímea

A betonszobrászat különleges technikákat igénylő kihívás a művészek
számára

A betonszobrászatban természetesen komoly szerepet játszik a
betonkeverő is

A betonszobrokat Pécsen is 
meg lehet tekinteni 

szeptember közepétől

Az Adóhatóság közleménye
Értesítjük a Tisztelt adózókat, hogy a 2018. II. félévi kommunális adót, gépjárműadót és iparűzési adót, 2018.
szeptember 17. napjáig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Az esedékesség előtt kiküldött értesítők
adónemenkénti bontásban tartalmazzák a fizetési kötelezettség összegét. Az értesítőkkel együtt kerültek
kiküldésre a befizetésre szolgáló postai csekkek, melyek kitöltésére kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet.
Amennyiben a befizetésekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, személyesen ügyfélfogadási időben,
illetve telefonon a 73/3410-002/15-ös melléken szívesen adunk felvilágosítást. 

Királyegyházai KÖH

Kiállítás Pécsett a Nick Art Galériában
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Pihentető fürdőzésben volt részünk

A Királyegyházai Nyugdíjas Klub rend-
szeres összejöveteleinek és a települési
rendezvényeken való segítő tevékenységei-
nek köszönhetően igen aktív közösségi éle-
tet él egész évben, de mi is nagyon vá-
gyunk egy kis gondtalan kikapcsolódásra,
közös pihentető programra. Ezért is na-
gyon örültünk, amikor augusztus 17-én a
magyarhertelendi gyógyfürdőbe indul-
hattunk egy kellemes fürdőzésre. Nagyon
készültünk a kirándulásra, hetekkel előtte
tervezgettük már, egyeztettük a programot,
hogy ismét kicsit együtt lehessünk és kimoz-
duljunk a hétköznapokból. Már nem volt

ismeretlen előttünk, hogy a fürdő csodála-
tos természeti környezetben helyezkedik el,
ami már önmagában megalapozza a
pihentető, jó hangulatot. Az épületben
található fedett élményfürdőkön és gyógy-
medencéken kívül a parkban is különböző
gyógyvizes medencék találhatók, mindenki
válogathatott kedvére, hiszen egyik kel-
lemesebb volt, mint a másik. Nagyon tet-
szett mindenkinek a hely, szép nyugodtan
üldögéltünk, beszélgettünk, nagyon jól
éreztük magunkat. Épp csak annyira hagy-
tuk el a medencéket, amíg délben elfo-
gyasztottunk egy-egy finom, ropogós, fris-

sen sült lángost, aztán ismét irány a vízbe! 
Miután jól kiáztattuk a bőrünket, elindultunk
a Rácz Tanyára, ahol ízletes sültekkel,
palacsintával és Grím Ferenc polgármester
jóvoltából, finom vörösborral vártak
bennünket. Itt kipihentük a fürdőzést, és az
egész nap tekintetében feltöltődve nyug-
tázhattuk, hogy megint egy nagyon szép
napot tölthettünk el együtt, jó társaságban,
csodálatos természeti környezetben. 
Köszönjük mindezt a Királyegyháza Felvirá-
goztatásáért Közalapítvány vezetőjének,
Fata Gáborné Ancsának és Grím Ferenc
Polgármester Úrnak.

Dr. Máthé Győzőné 

Megérkeztünk a hertelendi fürdőhöz

Ebédre finom, ropogós lángost ettünk

Egyik medencéből a másikba vándoroltunk

A Rácz Tanyán ilyen fából faragott
szobor is díszíti a parkot

Ilyen gyönyörű környezetben voltunk

Megfáradt tagjaink ellazultak a gyógyvízben

Kirándultak a királyegyházi nyugdíjasok
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Események Sumonyban
A Holokauszt Roma Áldozatainak

Emléknapja 
Ebben az évben a Sumony Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat első rendezvénye
a február 10-én tartott megemlékezés volt a
Holokauszt Roma Áldozatainak Emléknap-
ja alkalmából. A Királyegyházai Általános
Iskola tanulói verset mondtak, Hollósi
Mercédesz tanítónő pedig játékos fejlesztő
programot biztosított a megjelent gyer-
mekek részére. Balatoni Erika példakép
beszéde után pedig Romanapot tartottunk.

A Sumonyért Egyesület közgyűlése
A Sumonyért Egyesület közgyűlést tartott
március 17-én, amelyre a rossz idő ellenére
szinte minden régi és új tag eljött. A fő cé-
lunk az volt, hogy a rendelkezésünkre álló
termőföldjeinkről beszéljünk, hogy tudjunk
veteményezni és a településen igény szerint
értékesíteni. Támogatóink segítségével sike-
rült is a terveinket megvalósítani: burgonyát,
hagymát és egyéb zöldségféléket tudtunk
termeszteni. A falu egyedülálló idős lakói
között már harminc zsák burgonyát, hagy-
mát osztottunk ki.
Egyesületünk 2018. január 5-én alakult 28

fővel. Jelenleg működésünk a tagdíjakból
valósul meg. Az egyesület célja: faluszépítő
tevékenység, az egészséges életmód és a
sportélet támogatása, a kulturális élet támo-
gatása, a hagyományok ápolása, hagyo-
mányteremtő rendezvények elindítása,
természet és környezetvédelem elősegíté-
se, a családok, valamint az időskorúak se-
gítése és ezen célok eléréséhez kapcso-
lódóan más helyi, illetve vidéki szervezetek
közötti kapcsolatok kiépítése, ápolása.

Zarándoklat Máriagyűdre
A Sumony Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében voltunk május 20-
án Máriagyűdön, majd amikor a zarán-
doklatról visszajöttünk, Grím Ferenc
Polgármester Úrral együtt köszöntöttük
vendégeinket. Köszönőm a segítséget
Sumony lakosainak, hogy hatvanhárom fő
tartott velünk ezen a zarándoklaton.
Köszönöm Grím Ferencnek, Királyegyháza
polgármesterének, hogy a falubuszt segít-
ségünkre küldte, és Kozma Ferencnek,
hogy ezúttal is vállalta a busz vezetését.
Láttam az embereken, hogy örültek, boldo-
gok és hálásak voltak azért a napért. Úgy

érzem, ezúttal is kitettünk magunkért és az
emberekért, jó volt látni a jól sikerült
szervező munka eredményét.

Gyereknap, Romanap
Szintén a Sumony RNÖ szervezésében tar-
tottunk gyereknapot és romanapot július 7-
én Sumonyban. Ez a rendezvényünk is
nagyon jól sikerült. Köszönet a Szentlőrinci
Polgárőr Egyesületnek, Földvári Jánosnak
és Kovács Henriettának az elektromos
motorokért. A Szentlőrinci Sportegyesület-
nek köszönjük a focilabdákat. Nagy
Csaba Országgyűlési Képviselő Úrnak és
politikai munkatársának, a Sellyei Fidesz
Iroda vezetőjének, Komóczi Richárdnak
köszönjük a felajánlott édességet. Külön
köszönöm a segítőimnek, a Sumonyért
Egyesület tagjainak: Orsós Renátának, Vas
Tündének, Angyal Gyöngyinek, Orsós
Zoltánnak, Sziklai Tímeának, Orsós
Hajnalnak, Bogdán Lászlónénak és Pente
Jánosnak a sok-sok segítséget. 

Orsós László
Sumony Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat
és a Sumonyért Egyesület elnöke

A Sumonyért Egyesület közgyűlését március 17-én
tartottuk

Máriagyűdről visszatérve vendégül láttuk 
az részvevőket

Örömet szereztünk a sumonyi gyerekeknek is
július 7-én

Balatoni Erika előadását hallgatják az érdeklődők 

Sumony Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Sumonyért Egyesület
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Elkezdődtek a szakköri foglalkozások
Sportszakkör

A szakkör tagjai aktívan érdeklődnek a test-
mozgás iránt, rendszeres látogatói a Király-
egyházán működő edzőteremnek. Céljuk
az egészségük megőrzése, aktivitásuk
javítása és a közösségi életben való részvé-
tel. A szakkör célja a tagok ismereteinek
bővítése és további sportolási lehetőségek
megismertetése. 
A sportszakkör második alkalmára közös
kerti partira invitáltuk a szakkör résztvevőit.

A Király Gym melletti területet használtuk a
sütögetéshez és a hamburgerek elkészíté-
séhez. Miközben készültek a húspogác-
sák, megtudhattuk pontosan, miért is jó ezt
fogyasztani annak, aki testmozgással fog-
lalkozik, és céljai között szerepel némi
izomtömegnövelés. A marhahús a vas mel-
lett kiemelkedő foszforforrás, ami a csont-
jaink és a fogaink alapvető tápanyaga, de
nagy mennyiségben tartalmaz B12 vitamint
és cinket is, remek fehérjeforrás. A B-vitamin

elősegíti az ételekből történő energia-
felvételt, ráadásul a vassal együtt segít
megelőzni a vérzékenységet. A cink
elengedhetetlen az egészséges immun-
rendszerhez, a betegségek megelőzésé-
hez. 
Kifejezetten hangulatos lett a kerti
sütögetés, mindenki jóllakott és jól is
szórakozott, közelebbről megismerkedtek
a szakkörtagok a marhahússal és annak
tulajdonságaival, hasznosságával.

Ismeretbővítés az egészséges
életmódról tanfolyam

Ismeretbővítés az egészséges életmódról
tanfolyam második alkalmával a nyár

közkedvelt és egyik legegészségesebb
ételét készítették el a szakkörtagok, a le-
csót. A szezonális zöldségek és gyümöl-
csök választása mindig jó, ha az ember
finom és tápanyagban gazdag ételt sze-
retne fogyasztani. A lecsó mellé készült hű-
sítő limonádé és a hagyományostól eltérő
„reform” kenyér gluténmentes lisztkeverék-
ből. Jó alkalom volt arra is, hogy a részt-
vevők egymás között megbeszéljék saját
lecsó receptjeiket A limonádé hozzáadott
gyömbérrel, lime-mal és citrommal készült,
illetve egyik szakkörtag otthonról hozott
mentával ízesítette. A nyári melegben
nagyon fontos a kellő folyadékpótlás,
sokan nem fordítanak erre kellő figyelmet,
viszont ez egy remek elkészítési mód és fel-
dobja a hagyományos citromos vizet, így
többen szívesen fogyasztják, jó ötlet arra,
hogy az ember több folyadékot fogyass-
zon. A limonádét cukor helyett xilittel
fogyasztották, így lehetőség adódott
többek számára megismerni ezt az ízesítőt.
A paradicsom és paprika jótékony hatá-
sairól a nap folyamán olvasgathattak,

készült néhány ismertető ezekről. Az elmon-
dottak szerint remek alkalom volt, jó
lehetőség újfajta ízek kipróbálására, mint a
xilit és a reform kenyerek kóstolása, illetve a
közösségi összejövetelre. Hasznos informá-
ciókkal gazdagodtak, jó ittak, ettek és
beszélgettek. 

Laczovics Éva 

Sokat tanultunk a marhahús értékeirőlA közös tevékenység csapatépítő hatással is bírt

A lecsó a nyár közkedvelt és
egyik legegészségesebb étele

A hűsítő limonádét több
különböző ízben készítettük el
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Nyári napközi Királyegyházán
Idén nyáron július 23-27. között került meg-
rendezésre az immár hagyományosnak
mondható szünidei nyári napközi, a Király-
egyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány és Királyegyháza Község Önkor-
mányzata támogatásával. A napköziben a
foglalkozásokat Hollósi Mercédesz tanító-
nő és Szabó Zsófia művelődésszervező
tartották. 
Az egyhetes napközi alkalmával minden
nap színes programokkal vártuk a gyereke-
ket. Idén 25 gyermek vett részt a napköz-
iben és három önkéntes diák (Kozma Ákos,
Tóth Melitta, Fata Nóra) segítette a
munkánkat. A gyerekeket naponta reggeli-

vel és ebéddel vártuk.
A nyári napközi első napján, hétfőn kéz-
műves napot tartottunk, ahol a gyerekek pó-
lókat festhettek maguknak, slime-ot és fonal-
karkötőt készíthettek, illetve megismerked-
hettek a zsugortechnika rejtelmeivel. Ebéd-
re Tóthpálné Schaub Mária készíttetett
nekünk lángost amit Hollósi Jánosné sütött
ki. Ezúton köszönjük nekik az ebédet.
A keddi napon eredetileg Husztótra az
Árnyas Lovas Tanyára mentünk volna
lovagolni, de a nagy esőzések miatt nem
tudtunk, így életbe lépett a b-terv a mozi. A
Pécs Plázába vittük a gyerekeket 10.30-ra
ahol a Hotel Transylvania - Szörnyen rémes

vakációt néztük meg 3D-ben. A film után
mindenki nagy örömére a McDonald’s-ban
ebédeltünk. Tartalmas és szórakoztató
napot tudhattunk magunk mögött.
Szerdán talán a napközi legjobban várt
napja következett a strand. Idén is szoká-
sunkhoz hűen a barcsi strandra látogattunk
el. Ezen a napon 10 órától 15 óráig vol-
tunk a strandon. Szerencsénekre az idő ki-
fogástalan volt.  Az ebédről most is mi gon-
doskodtuk, szendvicseket és üdítőket cso-
magoltunk a gyerekeknek, illetve a stran-
don fagyit is kaptak. A gyerekek nagyon jól
szórakoztak, vízipisztolyoztak, strandlab-
dáztak. 

Moziba mentünk, ahol megnéztük a Hotel Transylvania
- Szörnyen rémes vakációt

Az első napon mindenki megfestette 
a saját pólóját

Kedden a McDonald’s-ban ebédeltünk

Az esőzések miatt a lovaglás elmaradt

Szerdán sokan elkísértek minket a kirándulásra A barcsi strandon nagyon jól éreztük magunkat
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Nyári napközi Királyegyházán
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Köza-
lapítvány jóvoltából a strandra és a Plane-
táriumba igény szerint ingyen utazhattak ve-
lünk a gyerekek szülei illetve testvérei, csak
a belépő jegyeket kellett fizetniük. 
Csütörtökön ismét elutaztunk Pécsre. A
gyerekek a hétfőn elkészített pólóikban jöt-
tek, mindenkinek nagyon jól állt. Előszőr a
városnéző kisvonattal jártuk körbe Pécs bel-
városát és a Zsolnay Negyedet. A kisvonat
bemutatta nekünk a különböző múzeumo-
kat, utcákat, híres emberek szülőházát. A
kisvonatozás után a bérelt buszunkkal a
Zsolnay Negyedbe mentünk, ahol előszőr
a játszóteret vették birtokba a gyerekek,

majd 12 órakor a Planetáriumba mentünk.
Ahol a „Helyünk a világegyetemben” c.
előadást tekintettük meg. Ezt követően az
autós McDonald’s-ban ebédeltünk.
A napközi utolsó napján a Kultúrházban
tartottunk vetélkedőt. A vetélkedőt ismét a
MAG azaz a Mozdulj Magadért Egyesü-
let vezetője, Hollósi Richárd vezényelte le.
Köszönjük szépen a segítséget. A vetél-
kedőn a gyerekeket csapatokra osztottuk.
Különféle játékok voltak a délelőtt folya-
mán, lufis játék, pattogatott kukoricás játék.
A vetélkedő végén minden gyerek kapott
egy tábla csokit és egy oklevelet. Az ebéd
pörkölt volt, melyet Hollósi Jánosné,

Tóthpálné Schaub Mária és Kozmáné
Varga Veronika készített. Az ebéd után din-
nyét szolgáltunk fel, mindenkinek nagyon
ízlett.
Összességében elmondható, hogy a visz-
szajelzések alapján a gyerekek nagyon jól
szórakoztak az egy hét alatt. Szeretnénk
még egyszer köszönetet mondani minden-
kinek, aki valamilyen formában részt vett a
napközi lebonyolításában és külön szeret-
nénk köszönetet mondani a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány kuratóri-
umának, hogy anyagilag ismét támogatta a
napközi létrejöttét.

Szabó Zsófia

Flash mob: a királyegyházai gyerekek Pécsett

Pécs a legszebb arcát mutatta a napfényes
időjárásban

A kirándulás közben jólesett kicsit megpihenni

A kisvonaton utazva megismerhettük 
a történelmi belváros történetét

Az utolsó napra még fejtörő feladatok is jutottak
Minden résztvevő élményekkel és egy emléklappal

gazdagodva térhetett haza a nyári napköziből
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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.

Köszöntjük a Szépkorúakat!
Két szépkorú helyi lakost köszöntött augusztus 23-án Grím Ferenc polgármester. Kovács Lászlóné és Földvári László mindketten 90.
életévüket töltötték be ebben az évben. Kívánunk Nekik további jó egészséget, békességet! 

Konyári Tímea

Kovács Lászlóné köszöntése Földvári László köszöntése

Hirdetmény
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik
földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedé-
seiben, háztartásonként megkaphassák az egyszeri támogatást.
Az 1364/2018(VII.27.) Korm. határozat alapján háztartásonként 1 db igénybejelentés nyújtható be Királyegyházai
Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő
elmulasztás jogvesztő. Az igénybejelentő lapon nyilatkozni kell az igényelt fűtőanyag fajtájáról, ami később már nem
módosítható. 
Nem felel meg a feltételnek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi
helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó- döntései
értelmében.

Beák Laura sk.
jegyző


