
„Szoktasd magad hozzá, 
hogy minden emberi cselekedet 

láttán, ha lehetséges, 
tedd föl magadnak a kérdést: 

vajon mi célból teszi ezt? 
De önmagadon kezdd, és elõször

önmagadat vizsgáld meg.”

Marcus Aurelius

Királyegyháza . Sumony . Gyöngyfa 2008/IV. évfolyam 2. szám

Közmeghallgatás, tájékoztatás 

Az elõre meghirdetett módon és idõben,
2008. február 14-én 13.00 órától köz-
meghallgatást tartott a királyegyházi
képviselõtestület, mely alkalomból meg-
hívást kapott és megjelent a Plébánia Hi-
vatal vezetõje, Koósz Roland, valamint a
Nostra Cement Kft. részérõl Mellár Lász-
ló és Kovács Mátyás projekt mérnökök. 
Elsõ napirendi pontként a Nostra Ce-
ment Kft. munkatársa, Mellár László pro-
jekt mérnök tartott prezentációval egybe-
kötött részletes tájékoztatót a cementgyár
építési folyamatának jelenlegi állapotá-
ról, és a cementgyár létesítés helyszínraj-
zának segítségével bemutatta a cement-
gyártás teljes folyamatát.
A közmeghallgatás a lakosság részérõl
felmerülõ kérdésekkel és azok megvála-
szolásával folytatódott. A problémák
ügyében, melyek többségében a kom-
munális adóval voltak kapcsolatosak,

Grím Ferenc polgármester tájékoztatta a
kérdezõket arról, hogy a községben a
szemétszállítást az Önkormányzat teljes
egészében átvállalta. A kommunális
adóból befolyt összeget a közvilágításra,
a közvilágítás korszerûsítésére, parkosí-
tásra, a temetõ rendben tartására és
egyéb kommunális feladatok megoldá-
sára használják. Tóth Józsefné a Pénz-
ügyi Bizottság elnöke kiegészítette ezt az-
zal, hogy a szemétszállításra fordított
összeg nagyobb, mint amekkora a la-
kosságtól beszedett kommunális adó.
Tehát gyakorlatilag mindenki élvezi e té-
ren a támogatást kortól és rászorultság-
tól függetlenül. Más jellegû kedvez-
ményre a helyi rendeletek értelmében
nincs lehetõség ebben az adófajtában.
Grím Ferenc egy másik kérdésre vála-
szolva kifejtette, hogy nagyon sajnálatos,
ha eltûnik egy-egy szeméttároló a házak

elõl, azt annak idején szintén az Önkor-
mányzat ajándékozta minden egyes in-
gatlanhoz, de pótolni ilyenkor már a la-
kó köteles. Bízik azonban abban, hogy a
Polgárõrség megalakulásával véget ér-
nek majd az efféle tolvajlások is. Továb-
bá a polgármester felhívta a figyelmet,
hogy mindenki köteles a lakóhelye elõtti
közterületet rendben tartani, nyáron ka-
szálni, télen a havat eltakarítani, de eb-
ben az Önkormányzat alkalmazottai, a
közhasznú feladatokat ellátó dolgozók
rendszeresen segítséget nyújtanak. 
Gumiégetésrõl és az azzal járó kellemet-
lenségekrõl is esett szó, mellyel kapcso-
latban dr. Királyné Szabó Rozália kör-
jegyzõasszony megjegyezte, hogy gumit
égetni és azzal a környezetet szennyezni
szabálytalan, ezért a közel jövõben hely-
színi szemlét fognak tartani elõre be nem
jelentett módon.

A lakosság részérõl az érdeklõdés elmaradt a vártakhoz képest
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Tájékoztató a cementgyári
építkezésrõl

Láthattuk a régészeti feltárások eredmé-
nyeit, képeket a próbacölöpözésrõl, a vá-
lyogvetõ árok kiváltásának folyamatát, a
nagyközépnyomású gázvezeték lefekteté-
sét. Megtudhattuk, hogy a gyár saját terü-
letén két fúrott kúttal rendelkezik, de az
eredeti elképzelésekkel ellentétben a két
kút ugyanazon vízadó rétegre került, ezért
van nagy fontossága a templom mögötti
tartalékkútnak, melynek felújítása elkezdõ-
dött. A fúrott kutakból nyert víz nagy me-
tántartalommal rendelkezik, így gázta-
lanításra van szükség. A légi felvételeken
jól látható, milyen nagy területen nehezíti
meg a munkálatokat a talajvíz feltörése.
Aktuálisan folyamatban van a nyersvízve-
zeték építése a cementgyár és Királyegy-
háza között, a szennyvíznyomócsõ és tisz-
tított szennyvízvezeték építése a cement-
gyár és Szentlõrinc között. Közben folya-
matosan zajlik a belsõ szállító utak kar-
bantartása, a klinkersiló ágyazatépítése és

a cementsiló-alapozás cölöpfejeinek visz-
szavésése. 
2008-ra tervezik a klinkersiló építését,
melynek köpenyrésze feszítéses technológi-
ával fog készülni. A feszítésnek köszönhetõ-
en a klinkersiló nyáron is építhetõ, mert ez-
zel a technológiával nem alakulnak ki
nagymértékû zsugorodási repedések a kö-
penyfalon (ezért épül ez elõször). Hozzálát-
nak a hõcserélõ torony és a mûhelycsarnok
építéséhez is. A cementsilókat pedig csúszó
zsaluzással építik, ezen építési technológia
kényesebb a meleg idõjárásra, ugyanis ha
ezt meleg idõben építenék meg, akkor
nagymértékû lenne a zsugorodási repedé-
sek keletkezése. Ezek utólagos javítása nem
lehetséges tökéletesen, és mivel a cement
hidraulikus anyag, ezért tökéletes köpenyfa-
lakra van szükségük. 
A mérnök úr segítségével tájékozódhattunk
a megépülõ gyár építési helyszínrajzán, és
betekintést nyerhettünk a cementgyártás
folyamatába. A nyersanyagtárolóból a ho-
mogenizált mészkõ és agyag keveréke a
nyerslisztmalmon át kerül a cementgyár szí-
vébe, az égetõ vonalba. A megõrölt nyers-
liszt elevátoron keresztül jut fel a hõcserélõ-
torony tetejébe körülbelül száz méteres
magasságba, innen egy ötfokozatú ciklo-
non keresztül halad tovább a hatvan méter
hosszú forgókemencébe. A kemence be-
gyújtása földgázzal történik, majd a szük-
séges hõmennyiséget szénégetéssel bizto-
sítják tovább. A lehûtött klinker a klink-
ertároló silóba jut, onnan a kész klinker a
cementmalmokba kerül, ahol különbözõ
adalékanyagok hozzáadásával történik a
cementõrlés folyamata, innen a kész ce-
ment a cementsilókba kerül. A cementki-
adás a cementsilókból ömlesztett, a palet-

tázóból pedig huszonöt kilogrammos zsá-
kos formában történik. 
Az irodaépületben megtalálható lesz: a la-
bor, a központi vezérlõterem, irodák, szoci-
ális blokkok, étkezde és a tárgyalótermek. A
központi mûhely alkalmas lesz minden hely-
ben kialakult hiba elhárítására. Mellár úr
érdekességként megemlítette, hogy a beru-
házó vizsgálja, hogy a klinkerhûtésbõl ke-
letkezõ nagy mennyiségû hulladék hõt,
hogy lehet hasznosítani az irodaépület szá-
mára fûtés, hûtés, illetve a használati me-
legvíz elõállításában.  
Kialakításra kerül személyautó- és kamion-
parkoló is. 
A Bükkösd területén folyó munkálatokról is
tájékoztatást kaptunk, miszerint megtörtént
a bánya elõtti útszakasz nyomvonalának
kiszélesítése, a közúti híd építési folyamata
az alaplemez-betonozással ért véget az el-
múlt év végén. 
Mellár úr az elõadás végén felajánlotta,
hogy a cementgyártás folyamatáról és a
cementgyár építésérõl szóló tájékoztatót a
késõbbiekben az általános iskolában is szí-
vesen bemutatja egy elõre egyeztetett idõ-
pontban. 

Konyári Tímea

A Királyegyházán épülõ

cementgyár területére

személy- és vagyonõröket

keresünk.

Jelentkezési lapok kitölthetõek

az Önkormányzaton.

Érdeklõdni: Geri Security Kft.

20/426-3333

Felhívjuk a tisztelt Lakosság

figyelmét, hogy az

Önkormányzaton továbbra is

várjuk az önéletrajzokat

mindazoktól, akik bármilyen

munkát szeretnének vállalni az

épülõ cementgyárban.

A Nostra Cement szakemberei

rendszeresen kutatják

a jelentkezõk közül az 

aktuálisan szükséges

munkaerõt.

Mellár László projekt mérnök prezentációval egybekötött részletes tájékoztatást tar-

tott a közmeghallgatás elsõ napirendi pontjaként a cementgyár építési folyamatának

jelenlegi állapotáról, majd a helyszínrajzok segítségével bemutatta a cementgyártás

teljes folyamatát. 

helyzet200802.qxd  2008.02.25.  1:47  Page 2



3

helyzet200802.qxd  2008.02.25.  1:47  Page 3



4

Farsangolás az óvodában... 

Az óvodában sok-sok elõzmény és tanako-
dás után eldöntöttük, hogy február 8-án
farsangolunk! Szinte öröm volt nézni a gye-
rekek arcát, amikor nekiálltak készülõdni.
Farsangi sapkát díszítettek, álarcot festettek,
vágtak, boszorkánylépcsõt hajtogattak,
amivel díszítettük a teraszt. A kiszebábot
szalmával közösen tömtük meg. Elérkezett
a nagy nap. Míg a gyermekek felvették a
jelmezüket a lelkes szülõk szendvicseket ké-
szítettek.  A kicsik nagyon aranyos verseket,
mondókákat adtak elõ. Ezután jelmezes fel-
vonulás következett volt ott hercegnõ, bo-
szorkány, bohóc, pincér, Zorro, Batman,
kalóz, katicabogár, tigris, cica és sárkányok
hada. Az óvó nénik a szülõkkel együtt meg-

lepetésként szintén beöltöztek farsangi jel-
mezbe, és táncolva tettek egy tiszteletkört a
teraszon. Nagy taps és ováció fogadta
õket. A sütemények megsütésérõl a kony-
hás nénik gondoskodtak, ezúton is köszö-
net érte. Még az idõjárás is kedvezett ah-
hoz, hogy elégessük a kiszebábot, felcsap-
tak a lángok és elkergettük a telet, a hide-
get, amikor a tûz elhamvadt, átugrottuk a
parazsat, hogy egészségesek lehessünk. Az
összes sütemény elfogyott, megkezdõdött a
tombolasorsolás, amin érdekes nyeremé-
nyekre lehetett szert tenni. A gyerekek ját-
szóházban horgászhattak, labirintusban gu-
ríthattak, sapkát készíthettek. Cukorkával
töltött luftballon minden farsangolónak ju-
tott. Köszönjük a szülõk segítségét és közre-
mûködését, a beöltözés vidámságát, a min-
dig akadó jó ötleteket!

Fata Gáborné,
Grímné Hunyadvári Éva

A farsang szó hallatán szinte mindenkiben az álarcosbá-
lok, táncos mulatságok hangulata, a jelmezes felvonulá-
sok színes kavalkádja elevenedik meg. A farsang évszá-
zadok óta tartó évenként ismétlõdõ ünnepsorozat, a tél
búcsúztatása és a tavasz várásának ünnepe.

... és az iskolában

A szervezõk közötti összhang és jó együtt-
mûködés eredményeképp igazán színvo-
nalas, kellemes rendezvény kerekedett.
Szülõk és tanárok minden igyekezetükkel
azt segítették elõ, hogy a diákok gondta-
lanul, vidáman szórakozhassanak. Az al-
só és a felsõ tagozatosok az igényeiknek
megfelelõen idõben elválasztva ünnepel-
hettek, de természetesen a testvérek, ba-
rátok itt is, ott is együtt jelentek meg.
Mindkét rendezvényt a társastáncosok
nyitották meg, akik szemlátomást fejlõd-
nek tudásukban, és egyre magabiztosabb
elõadóként lépnek elénk színpompás öl-
tözékükben. Az alsósok felvonulásakor
sok szemet gyönyörködtetõ, nagyon igé-
nyes és ötletes jelmezzel találkozhattunk,

a felsõsök viszont csekély számban öltöt-
tek jelmezt. A szülõk a kisebbeket játékok-
kal igyekeztek szórakoztatni, a felsõsöket
pedig egy zseniális ötlettõl vezérelve
nagysikerû karaoke show-val lepték meg.
Természetesen a nagyok az utolsó órában
felszabadultan bulizhattak saját zenéjük-
re, amit szülõk, tanárok egyaránt hõsie-
sen toleráltak. 
Az iskolavezetés köszönetét fejezi ki a
konyhai dolgozóknak odaadó munkáju-
kért, valamint a Szülõi Munkaközösség
tagjainak, akik önzetlenül, rendkívül lelke-
sen és jól szervezetten teremtik meg a ben-
sõséges légkört immár rendszeresen a kü-
lönbözõ rendezvényeken!

KT

Az iskolában február 16-án, szombat délután került megrendezésre az idei maszkabál.
A hagyományoknak megfelelõen a Szülõi Munkaközösség vállalta a szervezés orosz-
lánrészét, és mint minden évben, most is az aktuális második osztály és osztályfõnöke,
tehát az idén Gyimesiné Fekete Tünde irányította a munkálatokat. 
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Iskolai versmondó verseny 

A magyar kultúra napja tiszteletére vers-
mondó versenyt rendeztünk az általános
iskolában. A zsûri tagjai egyetértettek ab-
ban, hogy az idén különösen szembe tûnõ
volt az életkornak és egyéniségnek is meg-
felelõ versválasztás. Többen is készültek
ma élõ költõk mûveibõl, például Varró
Dániel vagy Bertók László verseit megta-

nulva. Természetesen nem maradhattak el
a nagy klasszikusok sem, akik a felsõ ta-
gozatosok esetében éppen az aktuális tan-
anyagot is képezik. Nagy örömünkre szol-
gált továbbá, hogy néhány szülõ is meg-
tisztelte megjelenésével rendezvényünket,
bízom benne, hogy kellemes élményben
volt részük. 

Az egész mezõny tekintetében legszínvo-
nalasabbnak ítélte meg a zsûri, és ezért ki-
emelt elsõ helyezéssel díjazta Ranics Ale-
xandra 3. osztályos tanuló elõadását. Az
alsó tagozatosok versenyében elsõ helye-
zett lett: Lucza Virág 3. osztályos tanuló,
második helyezett Maczkó Xavér 2. osztá-
lyos tanuló, harmadik pedig Orsós Fride-
rika 2. osztályos tanuló. A felsõsök verse-
nyében az elsõ díjat Takács Gréta 5. osz-
tályos tanuló érdemelte ki, második lett
megosztva Sárosi Dávid 8. és Magyar Ge-
orgina 7. osztályos tanuló, harmadik he-
lyezést pedig Orsós Henrietta 7. osztályos
tanuló ért el. Mindannyian értékes könyv-
jutalmakban részesültek, ami remélhetõ-
leg további sok olvasásra és verselésre
készteti majd a nyerteseket. Minden sze-
replõ szerény ajándékot kapott, az elsõ
osztályos versmondók pedig a hagyomá-
nyoknak megfelelõen különdíjakat vehet-
tek át a legkisebbek bátorságáért.

Sikert arattunk Nagypeterden
Roma költészeti és népköltészeti alkotások-
ból hirdetett versmondó versenyt 2008.
február 19-ére a Nagypeterdi Körzeti Álta-
lános Iskola, mely eseményre a Királyegy-
házi ÁMK is meghívást kapott. A színvona-
las rendezvényre rajtunk kívül Szigetvárról,
Nagypeterdrõl, Mozsgóról, Rózsafáról,
Dencsházáról és Drávafokról is érkeztek,
így összesen közel hatvan diák mérhette
össze tudását, elõadó képességét. Ebben
az erõs mezõnyben tanítványaink egytõl
egyig dicséretet kaptak a zsûritõl kiemelke-
dõen szép teljesítményükért. A zsûrit a me-
gyei és a helyi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzatok, A Pedagógiai Intézet és a helyi
intézmény képviselõi alkották Göndör Vik-
tória (8.o.), Magyar Georgina (7.o.) és
László Ákos (2.o.) a zsûri különdíjait nyerték
el korosztályukban. Ranics Alexandra a har-
madik osztályosok versenyében harmadik
helyezést ért el, Takács Gréta (5.o.) az ötö-
dik-hatodik osztályosok között szintén har-

madik helyezett lett. Kiss Veronika (8. o) a
hetedik- nyolcadik osztály kategóriájában
az elsõ helyezést nyerte el. Kiss Veronika
elõadását magasan kiemelkedõnek nevez-
te a zsûri elnöke, és elmondta, hogy Vero-
nika színészi adottságairól is tanúbizonysá-
got tett, olyan mély átéléssel adta elõ a vá-
lasztott mûvet. A rendezvénynek nemcsak a
helyezettek voltak nyertesei, de mindenki,

aki elõadóként vagy hallgatóként részt ve-
hetett ezen a délutánon. Szívmelengetõ ér-
zés volt látni, hallani, hogy gyermekeink
külsõ helyszíneken is állják a sarat, és nem-
csak felveszik a versenyt a királyegyházinál
nagyobb, sõt városi iskolák diákjaival, de
meg is tudják elõzni õket. Szívbõl gratulá-
lunk, és további jó verselést kívánunk!

Konyári Tímea

Hátsó sor: Orsós Henrietta, Sárosi Dávid, Magyar Georgina Elsõ
sor: Takács Gréta, Maczkó Xavér, Lucza Virág és Ranics Alexandra

(a képen más elfoglaltság miatt nem szerepel Orsós Friderika)

Hátsó sor balról jobbra: Göndör Viktória, Bognár Eszter, Kiss
Veronika, Magyar Georgina, Orsós Henrietta; Elsõ sor: Orsós Zoltán,

László Ákos, Takács Gréta, Ranics Alexandra, Lucza Virág
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Alakulóban a szociális szövetkezet

A növénytermesztéssel foglalkozóknak tar-
tott tájékoztatót február 15-én dr. Szilágyi
Béla projektmenedzser az önkormányzati
tanácskozóteremben. Legfõbb témája a
szántóföldi növénytermesztésre elõállított
termésfokozó szer felhasználási lehetõsége
volt, valamint ennek kapcsán a létrehozan-
dó szociális szövetkezet funkciója. Az elõ-
adásra harmincöt mezõgazdasággal fog-
lalkozó helyi lakos kapott meghívót. Dr. Szil-
ágyi Béla elmondta a legfontosabb tudni-
valókat a szer kutatásairól, annak haszná-
latáról ill. a szociális szövetkezetrõl szóló el-
képzeléseket, terveket. 

Kurnik András technológus kutatásainak
eredménye bebizonyította, hogy a növény-
termesztés hatékonyságának fokozása,
nem csak mûtrágyázással érhetõ el. Az el-
járás lényege ugyanis az, hogy a vetésre
elõkészített magvakat szójából kipréselt lé-
vel kell beinjekciózni, majd a vetést követõ-
en két alkalommal kell megöntözni a kultú-
rákat ugyanezzel az eleggyel. Ennek segít-
ségével fokozható a terméshozam. Közsé-
günkben az önkormányzat által biztosított
épületet - ami a tûzoltószertár lenne -, ala-
kítanának ki és rendeznének be e tevékeny-
ségre alkalmas helyiséggé. A cél, a szója
megfelelõ aprítása, préselése és a végter-
mékkel való kísérletezés. A szövetkezetet
minimum hét fõ hozhatja létre, a szövetke-
zetben foglalkoztatottak számának felét
munkanélküliekbõl kell verbuválni. A pályá-
zat útján húszmillió forint áll majd rendelke-
zésre, melybõl hatmilliót lehet az átalakítás-
ra és a berendezésre fordítani, tízmillióból a
béreket finanszíroznák, a fennmaradó
négymillióból pedig a szövetkezet mûködte-
tése lenne megoldott az elsõ évben, amikor

bevételre még nem lesz lehetõség. A kuko-
rica termelése idõszakos, de az év többi ré-
szében is lehetne alkalmazni az eljárást más
haszonnövényekre nézve. Nyáron kedvelt
gyümölcsünkbõl, a nagy mennyiségben fel-
halmozódó dinnyébõl üdítõitalokat lehetne
készíteni. Õsszel szüret idején, a különbözõ
lekvárok fõzése kerülne elõtérbe, télen az
olajos magvak, majd a tavasz beköszönté-
vel a szója préselésével lehetne munkát ad-
ni a szövetkezetben dolgozóknak. 
Vajon a szójából nyert lének nincs-e
csíragátló hatása? Véd-e a kártevõk ellen?
Nem lassítja-e az érési folyamatot? Többek
között ilyen kérdések merültek fel a hallga-
tóság soraiban. De abban mindenki egyet-
értett, hogy a szer használatával egészsé-
ges, génmanipulálatlan növények kerülhet-
nek az asztalunkra. Jó termék, minél keve-
sebb vegyszer alkalmazásával.
A közel jövõben újabb elõadásra, és a fent
említett kérdések megvitatására is sor kerül,
melynek eredményérõl ismét tájékoztatni
fogjuk kedves Olvasóinkat! 

Ádám Viktória

Községünk 2008-ban is indulni kíván a 

„VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT”
országosan meghirdetett versenyen.

Célunk minél egységesebb falukép
kialakítása, hogy az

elõkertekben is ültessenek
egynyári növényeket és
a szó szoros értelmében

virágokat!

Szívesen fogadunk felajánlásokat
(például felesleges virágmag, palánta), 

és várjuk a kéréseket is,
ha valaki szeretne virágosítani, 
de segítségre lenne szüksége.

A falunapon díjazni fogjuk
a legszebb elõkerteket.

Tóth Józsefné és Bedõ Istvánné

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Értesítjük a Tisztelt Adózókat, hogy a 2008. I. félévi kommunális adót és gépjármûadót
2008. március 17. napjáig lehet megfizetni késedelmi pótlék mentesen. A befizetésekhez
a Körjegyzõség hivatalában kell csekket igényelni. Kérjük, hogy minden adózó rendezze
esedékes adóját.

Gyöngyfa és Királyegyháza községek Önkormányzatai 2007-ben sikeresen vettek
részt az EU intervenciós program keretében kiírt pályázaton. A negyedik fordulón ke-
resztül Gyöngyfán 120 fõ Királyegyházán pedig 290 fõ részesült élelmiszersegélyben.
A kiosztott élelmiszer értéke: Gyöngyfa településen 1.218.410 Ft, míg Királyegyhá-
zán 2.783.306 Ft volt.

Gyöngyfa, Királyegyháza és Sumony települések önkormányzatai 2008. évben ismét pá-
lyázatot nyújtottak be a Gyermekétkeztetési Alapítvány "Mindenki Ebédel" programjába. Az
Alapítvány kuratóriuma pályázatainkat sikeresnek bírálta el, így ez évben is mindhárom te-
lepülésen 20-20 gyermek részesül a hétvégi étkeztetésben.  A program kezdési idõpont-
ja: 2008. március.

Kedves Olvasóink! Felhívjuk figyelmüket, hogy a lakossági hirdetéseket húsz szavas ter-
jedelemig lapunkban ingyenesen megjelentetjük. A hirdetéseket személyesen az ÁMK-
ban, illetve a 06-30-9522987-es telefonszámon adhatják le.

Dr. Szilágyi Béla projektmenedzser
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A közalapítvány kizárólag támogatásokból
mûködik, eddigi tevékenységében legna-
gyobb támogatója a Nostra Cement Kft.,
valamint a létrehozó Önkormányzat. Az el-
múlt évben összesen 9 451 ezer forint tá-
mogatás érkezett az alapítvány számlájára,
minden forint elõre megtervezett projektek-
re céltámogatásként. 
A legnagyobb, legszélesebb társadalmi
érintettségû program a falunap megrende-
zése volt, mely  3 200 ezer forintba került.
1 200 ezer forintot költött az alapítvány a
Helyzet címû helyi lap kiadására, mely ma-
gában foglalja a szerkesztés, a nyomda és
a tördelés költségeit, valamint az újságírók
eseti jutalmazását. Az ÁMK rendezvényei,
mint például óvodai és osztálykirándulások,
erdei iskola, óvodai játékvásárlás 542 ezer
forintnyi támogatást élvezhettek, melyek ter-
mészetesen a szülõk költségeit kisebbítették.
A Szülõi Munkaközösség további 27 ezer
forintot kapott a 2007-ben megrendezett
farsangi illetve karácsonyi kiadásaihoz. A
kuratórium a tavalyi évben 180 ezer forin-
tot osztott ki (javarészt beérkezett pályázatok
alapján) a beiskolázás támogatására, kö-
zép és felsõfokú tanulmányikat megkezdõ
tanulók számára készpénzben, az általános
iskola elsõ osztályát megkezdõ tanulóknak
pedig felszerelés megvásárlása formájá-
ban. A tehetségek gondozását több mint
100 ezer forinttal támogattuk a zeneoktatás
terén, valamint a különbözõ területeken,

tantárgyakban országos vagy területi verse-
nyekre továbbjutó gyerekek esetében. A he-
lyi nõi kézilabdacsapatot a teremdíjak át-
vállalásával, felszerelés megvásárlásával
támogattuk 149 ezer forint erejéig. Színház-
látogatásra 306 ezer forintot költöttünk,
melynek során 76 helyi lakos juthatott el va-
lamilyen elõadásra, gyerekek, felnõttek
egyaránt. A Kistérségi Sportnapot 165 ezer
forinttal támogattuk. A szebb környezet ki-
alakítása érdekében 150 ezer forintot köl-
töttünk virágosításra. 131 ezer forinttal tá-
mogattuk a Királyegyházi Fiatalok Egyesü-
letét. A Közalapítvány az Önkormányzattal
karöltve bronz emlékplakettet készíttetett
Soltra Elemér éremmûvésszel, mely plakett
egyik oldalán a falu címere, másik oldalán
a templom látható, és alkalmas lesz külön-
leges alkalmakkor (például díszpolgári cím
adományozása esetén) a községért kiemel-
kedõen tevékenykedõ személyek jutalmazá-
sára. A mûvészeti díj 200 ezer forint volt.
Jelenleg még folyamatban van a II. Rákóczi
Ferenc bronzba öntött mellszobrának kivite-
le, és felállítása, melynek költségeire a köz-
alapítvány egymillió forintot különített el. Az
idõsek napja alkalmából rendezett ünnep-
séget 145 ezer forintból rendeztük meg. 
A sok segítségért és támogatásért hálánk
jeléül közremûködtünk a Nostra Cement
két rendezvényének (a Start ünnepség és a
Lobbi partin való megjelenés) lebonyolítá-
sában, melynek költségeit természetesen a

cég állta. További 650 ezer forintot fordítot-
tunk különbözõ anyagjellegû költségekre,
mint például irodaszerek, számítógép be-
szerzése, valamint könyvelési díj, bankkölt-
ségek és közjegyzõi díjak kifizetésére. 
2008-ban továbbra is a közalapítvány fede-
zi a Helyzet címû lap költségeit, a minél szé-
lesebb és napra készebb információáramlás
érdekében támogatjuk Királyegyháza hon-
lapjának létrehozását és mûködtetését. Ter-
veink között szerepel az Önkormányzattal
együttmûködve egy prospektus kiadása köz-
ségünkrõl. Természetesen az idén is célunk
minél színvonalasabb falunap megrendezé-
se, a civil szervezetek támogatása, kulturális,
közösségi programok szervezése, mint pél-
dául színházlátogatás illetve közös kirándu-
lás, melyekrõl hirdetésekben tájékoztatjuk
Királyegyháza lakosságát.

Ráczné Csekõ Lívia
A kuratórium elnöke

A Hippolyt a lakáj (zenés vígjáték)
és a Luxemburg grófja (operett)

elõadásokra színházlátogatást szervezünk
a Pécsi Nemzeti Színházba.

A tervezett idõpont
március vége, április eleje.

A színházjegyeket (korlátozott számban)
a Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány fizeti,
az utazás önköltséges. Igény esetén

szervezett, buszos utaztatást
tudunk biztosítani.

Jelentkezni, érdeklõdni lehet az alábbi
telefonszámokon március 7-ig:

30/9522987, ill. munkaidõben:
73/340-045.

Személyesen az ÁMK-ban
Ráczné Csekõ Lívia és Konyári Tímea

ad bõvebb felvilágosítást.

KIRÁLYEGYHÁZIAK
FIGYELEM!
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A közalapítvány tevékenysége
2007-ben

A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítványt
2006-ban Királyegyháza Önkormányzata hozta létre.
Céljai között szerepel a nevelés és oktatás, képességfej-
lesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a kultu-
rális örökség megóvása, a sport (a munkaviszonyban és
a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folyta-
tott sporttevékenység kivételével), a közforgalom számá-
ra megnyitott út fejlesztéséhez, fenntartásához és üze-
meltetéséhez kapcsolódó tevékenység. A közalapítványt
egy három fõbõl álló kuratórium irányítja, melynek tag-
jai: Ráczné Csekõ Lívia (elnök), Plaki Jánosné és Gyimesi
József (tagok).
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Néhány évvel ezelõtt bejött hozzám a plébá-
niára egy édesanya a kisfiával. Míg az anyu-
kájával beszélgettem, õ egyre csak a falon
függõ feszületet nézte, majd megszólalt:
"Anyu ! Ki ez a falon?” Az anyukája gyorsan
válaszolt. Elmondta, hogy õ Jézus, és majd,
ha iskolás lesz, akkor õ is járni fog hittanra,
és megtanul majd róla sok mindent. A kisfiú
egy ideig gondolkodott, majd határozottan
kijelentette: „Anyu! Én nem akarok Jézus
lenni, én Chackie Chan akarok lenni.”
Igen ebben a kisgyermekben és az õ vála-
szában pontosan tükrözõdik az a természe-
tes emberi gondolkodás, amely Jézus tette-
it, tanítását, személyét ma is körülveszi. Hi-
szen egy ilyen vesztes, életét a kereszten
végzõ embert, ki az, aki szívesen követ,
vagy éppen példaképül választ? Szerencsé-
re mindig voltak és lesznek, a világ szemé-
ben persze lúzernek tûnõ emberek, akik Jé-
zusért vállalnak rengeteg lemondást, önfel-
áldozást, megaláztatást.
Hogy miért jutott mindez eszembe? Mert
nagyböjt van. Igen itt van a böjt, vagyis a
lemondás ideje. Azoké a lemondásoké
amelyeket, Jézust követve mi is felvállalha-
tunk, amelyek által megtisztíthatjuk szívün-
ket, lelkünket, új alapokra helyezhetjük em-
beri, családi, baráti kapcsolatainkat. Persze
lehet, hogy most sokan nem értik miért kell
ehhez a böjt? Mert a böjt, vagyis az Isten-
nek felajánlott önmagunkról való lemon-
dás, az egyik legértékesebb eszköze annak,

hogy kimutassam mindazt a szeretetet,
amelyet Isten iránt érzek a szívemben. És
miközben böjtölök, lemondásomért cseré-
be Isten megtisztítja a szívem, gondolataim,
teljes bensõ lényem. Az Istenben megtisztult
ember pedig már másként néz az emberek-
re. Szelídebb, jóságosabb, megértõbb és
türelmesebb, hiszen megtapasztalta, hogy
van teljes megbocsátás, és van a régi ter-
hek nélküli újrakezdés, tehát van kiút mind-
abból a feszült, reménytelen, sötét, sáros
végességbõl, amelybe a mindennapok és
sokszor az ember önmaga is beletaszítja sa-
ját magát. Rájön, hogy a föld nem a végál-
lomás, hogy embersége nem a földön, ha-
nem az égben gyökerezik, és talán azon is
elgondolkodik, hogy egy ilyen „vesztes”
ember, mint Jézus nem véletlenül ment el a
végsõkig minden emberért, tehát értem is.
A böjt tehát tõlem Istennek olyan, mint a
szegény asszony két fillére, vagy Ábel leg-

szebb báránya, amelyben nem az ajándék
tényleges értéke, hanem az ajándékozó
nagylelkûsége és Isten iránti tettekben is
megmutatkozó feltétlen szeretete a fontos.
A böjt elkötelezett felvállalása ott kezdõdik,
amikor az ember rájön, hogy a böjt negy-
ven napja nem a kilók ellen, vagy a csalá-
di kassza védelmére szolgál. A böjt célja
nem a véges, hanem a Végtelen. 
Merjünk tehát elkötelezõdni egy látszólag
vesztes személye mellett, merjünk önma-
gunkért valódi módon lemondani önma-
gunkról, merjük nagylelkûen a véges helyett
a Végtelent választani, ahogyan Szent Pál is
írja: „A pályán küzdõk mind futnak ugyan,
de a díjat csak egy nyeri el. Úgy fussatok,
hogy elnyerjétek! A versenyzõk valamennyi-
en megtartóztató életet élnek, minden te-
kintetben. Õk hervadó koszorúért, mi pedig
hervadhatatlanért.”

Koósz Roland

HÚSVÉTI MISEREND
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Helyzet, Királyegyháza Önkormányzatának Lapja.

Megjelenik havonta, a Nostra Cement Kft. anyagi támogatásával. Készítik a királyegyházi fiatalok és segítõik, az Önkormányzat megbízásából. 

Felelõs kiadó: Ráczné Csekõ Lívia  Fõszerkesztõ: Konyári Tímea A szerkesztõség címe: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63.

Telefon: 06-30-952-2987 ill. 06-73/340045 E-mail: helyzetk@freemail.hu Lapzárta: 2008. 01. 22.

A negyven nap

GAZDIT KERESÜNK!

Szeretõ gazdit keres egy fekete tízhetes keverék kan kiskutya. A
mama németjuhász az apa „ismeretlen”. A kutyus féreghajtva van
és az oltásait is megkapta. Akár húsvéti ajándéknak is elvihetõ.
Továbbá találtunk egy középtermetû fekete keverék kan kutyát, aki
január közepén költözött be hozzánk. Bizonyára volt gazdája,
mert nyakörve is van. Õ is várja az új gazdit aki családjába
fogadná. A veszettség elleni oltását már megkapta.
E-mailben tudok képet küldeni a kutyusokról. E-mail címem: rac-
zlaco@freemail.hu
Érd: 06-30/688-51-98

Március 20. (csütörtök)  

Március 21. (péntek) 

Március 22. (nagyszombat)

Március 23. (húsvétvasárnap)

Március 24. (húsvéthétfõ)

17.00
18.00
17.00
18.00
17.00
19.00
9.00
9.00
9.00

Sumony 

Királyegyháza

Sumony

Királyegyháza

Sumony

Királyegyháza

Királyegyháza

Sumony

Királyegyháza

Igeliturgia
Igeliturgia
Igeliturgia
Igeliturgia
Igeliturgia körmenet
Igeliturgia körmenet
Ünnepi Mise
Ünnepi Igeliturgia
Igeliturgia

Felhívjuk Királyegyháza lakosságának figyelmét,

hogy a Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítványt magánszemélyek is támogathatják

készpénzes befizetéssel, valamint a következõ

bankszámlára történõ befizetéssel:

OTP 11731135-20009685.

További felvilágosítást Ráczné Csekõ Líviától

kérhetnek a következõ telefonszámon: 73/340-045.
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