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Pár hét és itt a karácsony. November
utolsó napja már ádvent, az új egyházi
év kezdete. Ádvent latinul eljövetelt je-
lent, az Úr eljövetelének készületi ideje.
Kétezer évvel ezelõtt eljött emberi test-
ben, hogy emberségünket átitassa egy
másik, bûntelen, tehát boldog létezés re-
ményével, aztán majd eljön a történelem
végén is, hogy feltegye a koronát arra,
amit éltünk. Eljön a saját személyes tör-
ténelmünk végén (halálunk), és az egész
kozmosz történelmének végén is. Ádvent
a csendes magunkba szállás, a lényegre
koncentrálás ideje. Ilyenkor temploma-
ink dísztelenek, a pap lila ruhában végzi
a szolgálatot, tartózkodunk mindentõl,
ami harsány, ami mulatság… A létünk
csupasz lényegére próbálunk koncent-
rálni: annyi mindent teszünk, és hatal-
mas erõket fektetve ezekbe, de aztán a
legtöbb dolog valószínûleg nem érde-

melt volna ekkora darabot belõlünk. A
személyes történelmem végén végül is a
legtöbb dolog nem fog számítani… Jön
a karácsony, és az ádvent a karácsonyi
figyelmesség ideje is: elindulunk megke-
resni az ajándékot, igen megkeresni,
mert azt megvenni nem lehet… Tavaly
milliárdokat költött az ország ajándékok-
ra, és számosan mindezt áruhitelre. Az
ajándék bennünk van, s a csomagolás,
vagyis mindaz, amibe ajándékomat ma-
gamból elhelyezem, nem lehet értéke-
sebb, drágább annál, amit magamból
adok a másiknak. Ádvent Mária ideje.
Az asszonyé, aki szülni készül, vagyis ké-
szül Valaki eljövetelére, s a népszámlálás
miatt nem szülhet otthon, a legmegfele-
lõbb körülmények között, vagyis készüle-
te nem a babakelengye beszerzése, meg
a kellõ otthonosság kialakítása körül for-
gott. Ádvent a belsõ vándorlás ideje. Jó-

zsef és az Istentõl várandós Mária hosszú
útra indul szegényen, szamáron Názá-
retbõl Betlehembe; ezt az utat nekünk is
meg kell tennünk: a megszokottságból,
a kényelembõl a belsõ egyszerûségbe,
az õszinteségbe, a régtõl elhallgatott ki-
mondására, a bocsánatkérésekhez, a
megbocsátásokhoz. 
Ádvent, négy vasárnapnyi idõszak, s ka-
rácsonyhoz közeledve minden vasárnap
egy újabb gyertyát gyújtunk meg az ád-
venti koszorún: növekszik a fény, egyre
több bennünk a világos látás: amiért
élek, igazán élek, az a „nagyátlag” sze-
mében jelentéktelennek és érdektelennek
tûnik, mint egy istálló jászla és szalmája -
pedig ott dõlt el a világ sorsa. És bennem
hol dõlnek el a nagy kérdések? Keressük
meg, van rá majd' egy hónapunk!

Kajtár Edvárd
plébános

Ádvent idején
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– Most kissé borús az idõ, de így
is lenyûgözõ a kilátás. Mióta él-
vezhetik ezt a gyönyörû új iroda-
házat?
– Ez év júniusától. Azelõtt a Szegedi úton a
Strabag irodaházában kaptunk helyet. Itt
sokkal kényelmesebb, mindenkinek meg-
van a külön irodája, azoknak is, akik nem
mindennap tartózkodnak benn, hiszen a
munkánk jellegébõl következõen sokat
utazunk belföldön és külföldön egyaránt. Itt
fogadhatjuk a tárgyalópartnereinket és a
vendégeket is. 
– Hogyan került kapcsolatba a
Nostra Cement Kft.-vel?
– Tíz éve a Strabag Építõ Zrt. egyik leány-
vállalatánál kezdtem, amit Kõvári József
irányított. Annak idején majdnem abszolút
pályakezdõként egy újsághirdetésre jelent-
keztem. Akkor több gazdasági végzettségû
embert is felvettek, rövid betanulási idõszak
után döntötték el, kit milyen területen he-
lyeznek el cégen belül. Tavalyig párhuza-
mosan hat Strabag-leányvállalatnak dol-
goztam, jelenleg négynek, de a célom az,
hogy végül munkámat kizárólag a Nostra
Cementnél végezhessem. 
– Gazdasági végzettséggel a fia-
talokat manapság nagyon vonz-
za a bankszakma, a pénzvilág.
Ön miért épp ehhez a céghez pá-
lyázott?

– Az építõipar azért volt érdekes számom-
ra, mert láttam, hogy ez a terület jelenti a
gazdaság hajtómotorját, sok fantázia van
benne. Az én feladatköröm nem korlátozó-
dik szigorúan a nyers számokra, illetve a
hagyományos értelemben vett gazdasági
jellegû feladatokra. Szerencsére van egy
alap mûszaki érdeklõdésem is, ami egy
ilyen bonyolult beruházásnál mindenkép-
pen elõnyt jelent. A cégen belül a tevékeny-
ségek egymással szorosan összefüggenek,
ezért nagyon fontos, hogy értsük, mit csinál
a másik, így mûködik jól a csapatmunka. 
– A projekt során hatalmas össze-
gekrõl, több mint ötvenmilliárdos
beruházásról van szó. Nem riasz-
tó ekkora számokkal bánni?

– A számok nagyságrendjéhez elõbb-
utóbb mindenki hozzá tud szokni, ennél a
beruházásnál inkább a gazdasági folya-
matok komplexitása jelenti számomra a ki-
hívást. Ha komolyan vesszük a feladatun-
kat, akkor igazán nagyot hibázni nem le-
het. Próbálom kiaknázni a feladatban rejlõ
lehetõségeket, hogy minél jobb legyen a
végproduktum. 
– Ki vagy mi befolyásolta abban,
hogy gazdasági pályára lépjen?
– Igazából a véletlen is közrejátszott. Tõs-
gyökeres budapestiként szerencsémre a le-
hetõségek tárházába születtem. A szüleim-
nek csak az volt fontos, hogy továbbtanul-
jak, rám bízták, hogy mit. Egy erõs gimná-
ziumba jártam, ami jó alapokat adott. Ép-
pen utolsó éves koromban indult egy mo-
dern felfogású fõiskola Vállalkozásszervezõ
Akadémia néven. Nekem nagyon szimpa-
tikus volt, hogy nem a pontszámokat és a
konkrét gimnáziumi teljesítményt nézték,
hanem egy barátságos felvételi vizsgán
igyekeztek megismerni az embert, és ez
alapján döntöttek a bekerülésrõl. Innen jo-
gi, marketing vagy pénzügyi vonalon is le-
hetett volna továbbhaladni. Késõbb elvé-
geztem a Pécsi Közgazdasági Egyetem ki-
egészítõ szakát levelezõ tagozaton, már
munka mellett. 
– Nemrégiben gratulálhattunk
gyönyörû gyermeke érkezésé-
hez. Mit tudhatunk családi álla-
potáról?
– Nõs vagyok, nyolc hónapja született An-
na nevû kislányom. A feleségem hasonló
vonalon végezte tanulmányait, õ egy ame-
rikai cégnél dolgozott lányunk érkezése
elõtt. Van egy húgom, aki véletlenül hoz-
zám nagyon közel dolgozik. A családom-
mal szeretek utazni, de többnyire nem túl
messzire. Igyekszünk kihasználni a fõváros
nyújtotta lehetõségeket is, mivel a belvá-

Egy közgazdász az
építõipar vonzásában

A rendkívül modern budapesti irodaházban a recepción
felírják a nevemet, csak ezután indulhatok a lifthez, hogy
a harmadik emeleten a Nostra Cement Kft. feliratú ajtó
mögött már ismerõs 'dizájn' fogadjon. A berendezés stílu-
sában, színvilágában és vonalvezetésében visszaköszön-
nek a cementgyár látványtervének elemei. Nem hivalko-
dó, de igen elegáns a környezet. A hatalmas, Dunára né-
zõ ablakok szinte végtelenné varázsolják a gazdasági
vezetõ, Halmai Zoltán (32) irodáját. 

EMBEREK A PROJEKT MÖGÖTT

„...KIRÁLYEGYHÁZÁHOZ IS KÖZELEBB FOG KERÜLNI A NAGYVILÁG.”
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rosban lakunk, ráadásul közel mindkettõnk
szüleihez. Nagyon szeretek itt lakni, el sem
tudom képzelni máshol az életet. 
– Ilyen nagyvárosi tapasztalatok-
kal mi a véleménye Királyegyhá-
záról?
– Királyegyházáról akkor hallottam elõször,
amikor a helyszínkiválasztásnál a figyelem
arra terelõdött. Én akkoriban, a telekvásár-
lás folyamatában kerültem a Nostra Ce-
menthez. Sajnos még nem nagyon isme-
rem a falut, csak a nagyobb rendezvénye-
ken vettem részt, mint például a falunapon.
Pécset azonban jobban ismerem, nagyon
vonzónak tartom, sõt a kedvenc vidéki vá-
rosom. Nagyon kellemes a fekvése, a han-
gulata, a kulturális élete hasonló a buda-
pestihez, de barátságosabb és közvetle-
nebb. Villányba is gyakran és szívesen láto-
gatok el. 
Azt gondolom, hogy a cementgyár meg-
épülésével és üzemelésével Királyegyházá-
hoz is közelebb fog kerülni a nagyvilág.
Külföldi szakemberek is fognak ott dolgoz-
ni, munkalehetõség is lesz. A helyi adóbe-
vételekbõl sok mindent meg lehet majd va-
lósítani, akár szabadidõközpontot, vagy
mûvelõdési házat létrehozni, amit a helyiek
fontosnak tartanak. Már az építkezés során
is jutnak bevételhez, felhívtuk az alvállalko-
zók figyelmét is az iparûzési adó törvényes
és rendszeres fizetésére. Támogatjuk a falu
kulturális rendezvényeit, örömmel látjuk,
hogy van igény az ilyen rendezvényekre, ki-
rándulásokra. 
– Érintheti-e a világgazdasági
válság a cementgyári beruhá-
zást? Elõfordulhat-e, hogy leállít-
ják az építkezést?
– Ezt igazából tulajdonosi szinten, Ausztriá-
ban döntik el, hogyan reagálnak a változá-
sokra. A kiemelt projektek még most is tel-
jes támogatást kapnak, így a királyegyházi
cementgyár is. Ha a gazdasági racionalitás
úgy kívánná, elvileg meg lehetne állítani az
építkezést, de jelenleg szó sincs errõl.
Királyegyháza bizalmat szavazott nekünk
azzal, hogy befogadta a beruházást. Mi is
nyitottak vagyunk a lakosság felé, szeret-
nénk megõrizni bizalmukat, cselekedeteink
is bizonyítják, hogy megtartjuk ígéreteinket. 

Konyári Tímea

EGY BOLDOG EMBER SZOMORÚ TÖRTÉNETE

Lauer Ferenc: A jó pásztor címû zenés drá-
máját tekinthette meg október 25-én szom-
baton este, minden kedves érdeklõdõ, isko-
lánk zsibongójában. A mû tartalmában
kapcsolódott az október 23-i nemzeti ün-
nephez, másrészt a Búcsú elõestéjét igye-
keztek a szervezõk ünneppé varázsolni.
Az elõadás az 1957-ben meggyilkolt
Brenner Jánosnak állít emléket. A fiatal pap
Rábakethelyen tevékenykedett, keresztény
szellemû munkájára azonban felfigyelt a
párt. A község plébániájáról nagybátyja
halálos betegségének ürügyén hívta el egy
16 éves fiú, majd útközben, a község hatá-
rában harminckét késszúrással és torkát át-
vágva megölték. 
A játék részletesen bemutatja a káplán
rábakethelyi mindennapjait és az ávósok
álnok kémkedését. Tömören errõl szól a
mû, melynek elõadásán sok kultúrára és ki-
kapcsolódásra megéhezett királyegyházi la-
kos jelent meg. 
A káplán által vezetett vidám, boldog hét-

köznapjait élõ közösség jó hangulatot
áraszt: a gyermekek hittan órákra, izgalmas
kirándulásokra járnak. A hangulatos fejeze-
teket a három ávós tiszt által sugárzott sö-
tétség váltja, folyamatosan, míg a mû vé-
gén, az úgymond betelt pohár kicsordul. A
párt megelégelve a pap munkáját, kegyet-
lenül kivégzi õt. Mûvészien igényes, köny-
nyen megérthetõ, kellemes dallamok veze-
tik a nézõt. 
A közönség élvezte az elõadást, ezt bizonyí-
totta Õs Ferencné válasza is az estérõl szó-
ló kérdésemre: 
- Szépek voltak, szépen énekeltek. Én teljes
mértékben meg vagyok elégedve. Ritkán
lehet ilyet a faluban látni, sajnos én is ritkán
jutok hasonlóhoz.
A drámát Lauer Ferenc rendezte, Brenner
Jánost Iváncsits Tamás személyesítette meg.
További részletek, képek az estérõl készült
képriportban Királyegyháza honlapján
(www.kiralyegyhaza.hu) megtekinthetõek.

Lukács Ottó

Megelevenedett a
történelem

ISMÉT SZÜLÕK BÁLJA KIRÁLYEGYHÁZÁN!

2009. január 10-én (szombaton) 20.00 órától az Iskolai Szülõi Munkaközösség eb-
ben a tanévben is megrendezi a jótékonysági estként mûködõ Szülõk bálját.
A bevételbõl ezúttal is a Királyegyházi Általános Iskola tanulóinak ajándékozását és

szabadidõs programjait támogatjuk. 
2008-ban 150 ezer forinttal tudtunk hozzájárulni a gyermeknap alkalmából

a Mecsextrém parki kirándulás költségeihez!
Élõzene, tánc, értékes tombolanyeremények, meglepetések várják kedves vendégeinket.
Belépõjegyek elõvételben a Szülõi Munkaközösség tagjainál válthatók 1.500 forintért.

1000 forintért támogatói jegy vásárolható.

Kérjük, hogy egy vidám, utószilveszteri mulatságon való részvétellel
segítse a Szülõi Munkaközösséget céljai megvalósításában!

Önt is szeretettel várjuk!

A SZONEK
Királyegyházi Általános Iskolájának

Szülõi Munkaközössége
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Ki rá l yegyháza  Fe lv i rágo
ÚJ TAGOK A KURATÓRIUMBAN

Királyegyháza Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete szeptem-
ber 30-ai ülésén sajnálattal, de tu-
domásul vette Plaki Jánosné kura-
tóriumi elnök és Patakiné Gál And-
rea kuratóriumi tag tisztségérõl
történõ lemondását. A háromtagú
Kuratóriumi testületben Kovács
Lászlóné, Ági maradt, a megürese-
dett kuratóriumi tagsági tisztségre
a képviselõ-testület Fata Gábornét
kérte fel, az elnöki tisztségre pedig
engem, Konyári Tímeát.

A Képviselõ-testület megbízása értelmében
úgynevezett alakuló ülésre, tájékozódó be-
szélgetésre hívtam össze november 19-ére
minden, a közalapítvány mûködésében
közvetlenül érintett személyt. Meghívtam a
régi és az új kuratórium tagjait, természete-
sen az Alapítót, tehát a Képviselõ-testület
tagjait, az Ellenõrzõ Bizottság tagjait, Dr. Ki-
rályné Szabó Rozália körjegyzõ asszonyt,
Grím Ferenc polgármestert és Kéki Miklós-
nét. A célom az volt, hogy az eddigi tevé-
kenység összegzésével, minél több infor-
máció átadásával gördülékenyen folyta-
tódhasson az új kuratórium munkája. 
Ráczné Csekõ Lívia a Közalapítvány Kura-
tóriumának elsõ elnöke tájékoztatásunkra
elmondta, hogy mindig is arra törekedtek,
hogy minél szélesebb rétegeket célozzanak
meg a különbözõ támogatásokkal, és mi-
nél sokszínûbb programot biztosítsanak a
lakosságnak. Így az óvodások bábszínház-
látogatásától kezdve, az iskolások kirándu-
lásait, a falunapot, a felnõttek színházláto-
gatását, a közös kirándulást (Debrecenbe)
és az Idõsek Napja alkalmából rendezett
ünnepségek megrendezését is segítették.  
Ezután Grím Ferenc polgármester szólt a
megjelentekhez: 
– A településnek nagy szüksége van a
közalapítvány munkájára, hiszen a költ-
ségvetésbõl nem tudnánk finanszírozni
olyan kulturális és sporttevékenységeket,
amelyeket a közalapítvány szervez és tá-

mogat. A programok megmozgatják az
embereket, és közösséget teremtenek,
ami segíti az összetartást, és ezzel a tele-
pülés érdekeit is szolgálják. A testület a to-
vábbiakban is támogatja a kuratórium
munkáját, a problémákat meg kell beszél-
ni, és tovább kell lépni. 
Ezután a polgármester Királyegyháza címe-
rével ellátott emléklapot nyújtott át Ráczné
Csekõ Líviának, a kuratórium elnökeként
végzett munkájáért köszönetként. 

A KÖZALAPÍTVÁNY MÛKÖDÉSE A
TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELÕ

Októberben ügyészségi vizsgálat zajlott a
közalapítványnál. A vizsgálaton az elsõ ku-
ratórium elnöke, Ráczné Csekõ Lívia képvi-
selte a Közalapítványt. Az ügyészség ellen-
õrizte a mûködés törvényességét, a köz-
hasznúsági jelentést, a pénzügyi dokumen-
tumokat, a fõkönyvi kartont, az éves mér-
legjelentést és az éves bevallásokat. A vizs-
gálat eredményérõl Bárdosné Dr. Szolga
Erika vezetõ ügyész levelébõl értesültünk,
melybõl a következõket emelném ki: 

„A Komlói Városi Ügyészség (...) megvizs-
gálta a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány mûködésének, közhasznú-
sági jelentéseinek törvényességét. A vizsgá-
lat célja volt annak megállapítása, hogy a
költségvetési forrásokból támogatásban ré-
szesült közhasznú (kiemelten közhasznú)
alapítványok betartják-e a mûködésükre
vonatkozó jogszabályi, alapító okirati ren-
delkezéseket, és a támogatást az alapítvá-
nyi célokra fordítják-e.

A vizsgálat a megalakulástól a vizsgálat
idõpontjáig terjedõ idõszakra terjedt ki. 

A vizsgálat általános megállapítá-
sa szerint a közalapítvány mûkö-
dése jellemzõen megfelel az Ala-
pító Okiratban, a Polgári Törvény-
könyvben és a közhasznú szerve-
zetekrõl szóló törvényben foglalt
rendelkezéseknek...”

A továbbiakban a vezetõ ügyész levelében
indítványozza, hogy a közalapítvány képvi-
selõje tegyen intézkedéseket annak érdeké-
ben, hogy a jövõben a közalapítvány köz-
hasznúsági jelentései a legmegfelelõbb ta-
golásban és tartalmi elemekkel készüljön,
hogy a Kormányrendelet 6. számú mellék-
lete szerint készüljön az eredménykimu-
tatás, és a Közalapítvány Kuratóriuma be-
jegyzett könyvvizsgálót válasszon. 

A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS
TEVÉKENYSÉGE

A közalapítvány célját és tevékeny-
ségi köreit az Alapító Okirat tartal-
mazza. A továbbiakban az Alapító
Okirat néhány jellemzõen fontos
kitételét teszem közzé, hangsú-
lyozva, hogy a teljes anyag 2006-
ban az alapítás évében megjelent
az Önkormányzatok Közlönyében,
valamint megtekinthetõ a Közala-
pítvány székhelyén az Alapító illet-
ve a Közalapítvány képviselõjének
közremûködésével. 

Részletek az Alapító Okiratból: 

„Királyegyháza Község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete (képviselõ: Grím
Ferenc polgármester) mint alapító (továb-
biakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyv
74/A-G §-aiban foglaltaknak és „A köz-
hasznú szervezetekrõl” szóló 1997. évi
CLVI. Törvény (továbbiakban: Khtv.) vonat-
kozó elõírásainak figyelembe vételével
egyes tartós közérdekû célokkal kapcsola-
tos feladatok gyorsabb megoldása és haté-
konyabb végrehajtása érdekében jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ, nyílt közalapít-
ványt hoz létre az alábbiak szerint: (...)

4.1 A közhasznú közalapítvány célja:
A települési önkormányzat feladatkörébe
tartozóan Királyegyháza községben a helyi
közszolgáltatások körében, különösen a
helyi közutak és közterületek fenntartása,
az oktatásról való gondoskodás, a közmû-
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z ta tásáér t  Köza lap í t vány
velõdési, tudományos, mûvészeti és sport-
tevékenység támogatása körében jelentke-
zõ feladat ellátását biztosítja.
4.2 Céljai szerinti közhasznú tevékenysé-
ge: nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, kulturális tevékenység,
kulturális örökség óvása, sport, a munkavi-
szonyban és polgári jogi jogviszony kereté-
ben megbízás alapján folytatott sporttevé-
kenység kivételével a közforgalom számá-
ra megnyitott út fejlesztéséhez, fenntartásá-
hoz és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevé-
kenység...
4.3 A Közalapítvány közvetlen politikai te-
vékenységet nem folytat, szervezete pártok-
tól független, azoktól anyagi támogatást
nem fogad el, és azoknak anyagi támoga-
tást nem nyújt.

5. A Kuratórium szervezete és mûködése:
5.1 A Közalapítvány kezelõ szerve a 3 tag-
ból álló Kuratórium.
5.2. (...) A Kuratórium tagjait az Alapító
kéri fel és megbízatásuk határozatlan idõre
szól. Tevékenységüket díjazás nélkül, társa-
dalmi munkában végzik, de a munkájuk
során felmerülõ költségeiket a Közalapít-
vány megtéríti...
A Közalapítvány képviseletére a Kuratórium
elnöke önállóan jogosult.
5.4 A Kuratórium szükség szerint, de éven-
te legalább 1 alkalommal ülésezik, vala-
mint évente egy alkalommal tájékoztatja az
Alapítót saját munkájáról, különös tekintet-
tel a Közalapítvány vagyonának kezelésé-
rõl és felhasználásáról. 
5.5 Üléseit a Kuratórium elnöke hívja ösz-
sze írásban, a tervezett idõpont elõtt 5
nappal, a tervezett napirend egyidejû köz-
lésével.
A Kuratórium összehívását az Alapító és a
Kuratórium két tagja kezdeményezheti. 
5.6 A Kuratórium ülései nyilvánosak, és
döntéseit nyílt szavazással hozza. 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha
azon két tagja jelen van. A döntéshez két
tag azonos szavazata szükséges...
5.10 A Közalapítvány mûködésével kap-
csolatosan keletkezett iratokba való bete-

kintés külsõ személyek számára csak ak-
kor lehetséges, ha ez nem veszélyezteti a
titokvédelmet, a személyiségi jogok vé-
delmét.
Az ezzel kapcsolatos feladatokat az elnök
látja el, aki egyben felelõs is azokért.
5.11 A Közalapítvány közhasznú mûködé-
sérõl évente egyéves beszámolót és köz-
hasznúsági jelentést kell készíteni. 
5.12 A közalapítvány felügyelõ szerve az
Ellenõrzõ Bizottság (továbbiakban EB)
A Kuratórium mûködésének és gazdálko-
dásának ellenõrzésére az Alapító felügyelõ
szervet, háromtagú Ellenõrzõ Bizottságot
hoz létre.
Az ezzel kapcsolatos feladatokat az Alapító
által felkért alábbi személyek látják el, akik
maguk közül elnököt választanak:
Az EB tagjai: 
Elnök: Vincze Bernadett
Tagjai: Grímné Hunyadvári Éva, Tóth
Józsefné ...
5.14 Az EB tagjainak megbízatása határo-
zatlan idõre szól.
Tevékenységüket díjazás nélkül, társadalmi
munkában végzik, de munkájuk során fel-
merült költségeiket a Közalapítvány meg-
téríti...

6. A Közalapítvány vagyona és gazdálko-
dása...
6.2 A Közalapítvány nyitott, melyhez min-
den magyar és külföldi természetes és jogi
személy - amennyiben egyetért az Alapít-
vány célkitûzéseivel - csatlakozhat: pénzzel,
dologgal, vagy tevékenységgel. A csatla-
kozónak nyilatkoznia kell, amelybõl kitûnik,
hogy a Közalapítvány céljával és tevékeny-
ségével egyetért, továbbá milyen formá-
ban, mivel, illetve, milyen összeggel kíván
támogatást nyújtani. 
6.3 A Közalapítvány induló vagyona, vala-
mint a csatlakozások során nyújtott pénz-
összegek és annak kamatai, a Közalapít-
vány céljainak megvalósítása érdekében
teljes egészében felhasználhatóak. A fel-
használásról a Kuratórium dönt cél szerinti
juttatás formájában. Ennek során támogat
minden, a megjelölt célkitûzések elérését

közvetlenül, vagy közvetve szolgáló tevé-
kenységet. 
A céltámogatás elnyerése érdekében a Ku-
ratóriumhoz kérelmet kell benyújtani, meg-
jelölve benne, hogy a kérelmezõ melyik
konkrét célkitûzés megvalósítását, milyen
közvetlen, vagy közvetett tevékenységgel kí-
vánja elérni, és ehhez milyen összegû
pénzügyi támogatás szükséges...”

VÁRJUK AZ ÖTLETEKET!

Felkérem a királyegyházi lakoso-
kat, hogy ötleteikkel, különbözõ
programok terveivel szíveskedje-
nek segíteni a Közalapítvány mun-
káját! 2009. január 1-jétõl egészen
december 31-ig terjedõ idõszakra
szóló, minél szélesebb rétegeket
érintõ programok terveit, vagy
egyéb közérdekû megvalósítható
elképzeléseiket, kérem, írásban
nyújtsák be! Az írásos munkában
fogalmazzák meg, hogy a Közala-
pítvány melyik célkitûzéséhez kap-
csolódik az Önök ötlete, az évnek
melyik szakaszában (melyik hó-
napban) lenne esedékes, körülbe-
lül hány fõt érintene a megvalósí-
tás, és ehhez mekkora pénzügyi
támogatás szükséges.

A felmerülõ ötleteket, terveket, vagy kérel-
meket tartalmazó írásokat 2008. december
15-ig szíveskedjenek eljuttatni a Kuratórium
egyik tagjához (Fata Gáborné, Kovács
Lászlóné, Ági vagy Konyári Tímea) szemé-
lyesen, vagy postai úton Konyári Tímea név-
re, de az Önkormányzat címére (7953 Ki-
rályegyháza, Petõfi u. 66.), illetve e-mail-
ben: konyaritimea@gmail.com címre.  Kér-
déseikkel szintén a Kuratórium tagjaihoz
fordulhatnak személyesen, illetve érdeklõd-
hetnek telefonon, a 30-9522987-es szá-
mon.  A beérkezõ ötleteket lehetõség szerint
szeretnénk felhasználni a 2009. évre készí-
tendõ program- és költségterveinkben.

Konyári Tímea
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Gyermek illetve junior kategóriában lehe-
tett indulni. A gyermek korcsoport párosai
voltak iskolánkból Maczkó Xavér és Gyuró
Brigitta, Kovács Nikolett és Takács Vanda
valamint Orsós Tamás és Ranics Alexand-
ra. Junior korcsoportban versenyezett Bo-
ros Dániel és Balogh Emese, Kasz Nikolett
és Magyar Georgina, Detári Dorottya és
Szabó Adrienn.
A királyegyházi csoport  többi  tagja sajnos
betegség, illetve egyéb elfoglaltság miatt

nem tudta összemérni tudását más telepü-
lések növendékeivel.
Mindkét korosztályban három versenyszám
volt: cha-cha-cha, rumba és jive
A gyermek korcsoportban 18 induló pá-
rosból döntõbe jutott és ott az elõkelõ ha-
todik helyen végzett Orsós Tamás és Ranics
Alexandra. A középdöntõröl épp hogy csak
lemaradt Maczkó Xavér és Gyuró Brigitta,
valamint Kovács Nikolett és Takács Vanda.
A juniorok között Boros Dániel és Balogh

Emese párosa sajnos lecsúszott a hatos
döntõrõl, és a hetedik helyen végzett, de
ezt én nagyszerû eredménynek tartom ilyen
sok induló között, különösen annak tudatá-
ban, hogy Dani csak idén kezdett komo-
lyan foglalkozni a tánctanulással.
A többieket is dicséret illeti a szép helytállá-
sért, hisz olyan párosokkal is versenyeztek,
akik már jóval több ideje táncolnak.
Természetesen mindannyian nagyon izgul-
tunk, hisz volt, akinek ez volt az elsõ meg-
mérettetése, és senkinek sincs még nagy
gyakorlata a versenyzés terén. Remélhetõ-
leg a közeljövõben sikerül leküzdeniük ezt
a nagy izgalmat, és magabiztosabban áll-
nak majd a közönség és a zsûri elé.
Igyekszem a heti kétszer másfél órában a
lehetõ legjobban felkészíteni tanítványai-
mat, és minél több versenyre eljuttatni õket.
A következõ megmérettetésre elõre látható-
lag jövõ tavasszal kerül sor szintén Selylyén,
ahol már nemcsak a mûvészeti iskolánkon
belüli diákok versenyeznek egymással.   Jö-
võre országos szintû versenyt szeretnék ren-
dezni, meghívni az ország valamennyi mû-
vészetoktatási intézményének diákjait.
A versenyen való részvétel nagyon jó hatás-
sal volt a gyerekekre, azóta sokkal na-
gyobb lelkesedéssel dolgoznak. Sellyén le-
hetõségük volt belekóstolni az igazi küzde-
lembe is, hiszen klubközi verseny is meg-
rendezésre került.

Migács Nikolett
tánctanár

Dicséretet érdemel a csapat
A Királyegyházi Általános Iskola tanulói a Passion of
Dance Tse és a Kolping Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény által szervezett tánciskolás versenyen vettek részt
2008. november 8-án, Sellyén.

LENDÜLETET ADOTT A VERSENYSZELLEM

JÁTÉKOS VETÉLKEDÕ

József Attila szavai: "Jó szóval oktasd, játszani is engedd…" akár
mottóul is szolgálhatták volna azt a játékos vetélkedõt, melyet Ko-
vács Lászlóné szervezett november 17-én délutánra. A gondolko-
dást fejlesztõ és ügyességi feladatokat csapatmunkában kellett
megoldani a gyerekeknek, koncentrálva a minél pontosabb megol-
dásra és az idõtényezõre is. A minden szempontból kellemes és
eredményes délutánnak nyertesei voltak a résztvevõ diákok és segí-
tõ pedagógusok egyaránt. A pontszámok összesítése alapján az el-
sõ helyezést a Csillag csapat érte el, melynek tagjai: Gyuró Brigitta,
Katona Noémi, Kovács Nikolett, Orsós Marika, Pásztler Zsófia, és
Takács Vanda voltak.

Ranics Alexandra és Orsós Tamás a 6. helyen végzett

A gyõztes csapat feladatmegoldás közben
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Nemcsak azért kell fontos feladatnak tarta-
nunk a gyermeknevelést, mert esetleg egy-
szer mi is rá leszünk szorulva gyermekünkre,
hanem azért is, mert a jövõ nemzedéke ke-
rül ki szárnyaink alól. A gyermek egy kincs,
nekünk pedig kötelességünk, nemcsak,
hogy nem tönkretenni, hanem tovább fé-
nyesíteni a gyémántunkat. Minden kisgyer-
mek megérdemli, hogy szeretetben, gon-
doskodásban, biztonságban, egészségben
nõjön fel. Sajnos ezt nem tudják törvények-
kel biztosítani mindenki számára, de amit
lehet, megtesznek azért, hogy a gyermekek
alapvetõ jogai érvényre jussanak.
A gyerekeket egészen az újkorig a szüleik,
elsõsorban az apjuk tulajdonának tekintet-
ték. Õ döntött életükrõl, munkaerejükrõl,
oktatásukról. A gyermekek pedig engedel-
mességgel tartoztak neki. Csupán az iparo-
sodás idején, az iskolakötelezettség beve-
zetését követõen kezdett különbséget tenni

a polgári társadalom a gyermekek és a fel-
nõttek világa között, ami megváltoztatta a
gyermekek kötelességeivel és engedelmes-
ségükkel kapcsolatos nézeteket. 
1833-ban Nagy-Britanniában a gyáripari
törvényben megtiltották a 9 évesnél fiata-
labb gyerekek alkalmazását a gyárakban,
majd a bányászati törvényben korlátozták
föld alatti munkavégzésüket. 1896-ban
Németországban a Polgári Törvénykönyv
büntetéssel sújtotta azokat a szülõket, akik
bántalmazták gyermeküket, vagy nem
gondoskodtak róla megfelelõen. 1899-
ben az Egyesült Államokban létrehozták a
fiatalkorúak bíróságait. Ezt megelõzõen a
fiatalkorú elkövetõk a felnõttekkel azonos
elbánásban részesültek. Noha a kizsákmá-
nyolás, a gyermekmunka és gyermekpros-
titúció sokukat megfosztotta  gyermekko-
ruktól, a XX.  század mégis a gyermekjogok
történetének legfontosabb korszaka volt. 

Eglantyne Jebb külön szabálygyûjteményt
dolgozott ki, a Gyermekek Chartáját. Ezt a
következõ szavak kíséretében juttatta el a
Népszövetségnek Genfbe: "meggyõzõdé-
sem, hogy szót kell emelnünk bizonyos
gyermekjogok elismeréséért, és harcolnunk
kell általános elfogadásukért". A dokumen-
tumot 1924. szeptember 24-én fogadta el
a Népszövetség közgyûlése, és Genfi Nyi-
latkozat néven vált ismertté. A Nyilatkozat a
gyermekek jólétét biztosító alapvetõ jogokat
tartalmazza. A dokumentum nem volt jogi-
lag kötelezõ erejû, s a Népszövetség 1946-
os feloszlásával elvesztette jogi alapját. 
Többéves elõkészítõ munka után, 1959. no-
vember 20-án fogadta el az ENSZ Közgyû-
lése a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkoza-
tot. Azóta november 20-a a gyermekek jo-
gainak világnapja. A Nyilatkozat néhány
konkrét jogot is megfogalmaz, így például a
névhez, az állampolgársághoz vagy az in-
gyenes alapfokú oktatáshoz  való jogot.
Ugyanakkor ugyanúgy nincs kötelezõ ereje,
mint az 1924. évi Genfi Nyilatkozatnak.

Gyimesi Réka

A gyermekek jogairól
NOVEMBER 20. A GYERMEKEK JOGAINAK VILÁGNAPJA

Ha rájuk nézünk, magunkat látjuk bennük. Az életünk ér-
telmei és cselekedeteink céljai. Így kellene, hogy legyen, de
sajnos elõfordul, hogy valakinek nem ezt jelenti gyermeke.

OLVASNI JÓ!

Örömmel számolhatok be róla, hogy ismét gyara-
podott a könyvtári állomány, ezúttal elsõsorban ifjú-
sági könyvekkel és a kötelezõ irodalom elavult kö-
teteinek pótlásával. Másrészt adományokat is kap-
tunk két magánszemélytõl: Sallai László helyi lakos
és Végh Gábor szentlõrinci képviselõ saját könyvál-
lományából több mint száz könyvet ajándékozott in-
tézményünknek. Balatoni Tamásné – a
Magyarmecskei Általános Iskola igazgatónõje –
közremûködésével pedig 215 darabból álló ado-
mányt kaptunk a Nemzetközi Gyermekmentõ Szol-
gálat Magyar Egyesületétõl. Ez a gyûjtemény klasszi-
kusokból áll, többek között Arany János, Eötvös Jó-
zsef, Mikszáth Kálmán és Madách Imre mûveibõl.
Ezúton is köszönjük az adakozóknak, hogy ránk
gondoltak, és az iskola valamint a település érde-
kében cselekedtek!
A Királyegyházi Községi és Iskolai Könyv-
tár hétfõn 12.30-14.30-ig, kedden 15.30-
16.30-ig várja a kedves érdeklõdõket.

MESEMONDÓ
VERSENY

Lucza Virág negyedik osztályos
tanuló nyerte el az elsõ helyezést
a november 17-én megrende-
zett iskolai mesemondó verse-
nyen, így õ képviselhette korosz-
tályát a SZONEK által meghir-
detett intézményi megméretteté-
sen. A harmadik osztályosok kö-
zül László Ákos jutott tovább.
Mindkét tanuló dicsérõ oklevéllel
tért haza. A felkészítõ pedagógu-
sok: Kis Halas Tiborné és
Gyimesiné Fekete Tünde el-
mondták, hogy a színvonalas
rendezvényen nagyon jó elõadá-
sokat hallhattak, és büszkék vol-
tak tanítványaikra, akik nem sok-
kal maradtak el az elsõ helyezet-
tek teljesítményétõl.

Lucza Virág szépen szerepelt
az intézményi versenyen is
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Megjelenik  havonta, a Nostra Cement Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | Felelõs  kiadó: Konyári Tímea,
munkatársak: Ádám Viktória, Gyimesi Réka, Lukács Ottó | A  szerkesztõség  címe: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., telefon: 06-30-

9522987 ill. 06-73-340045,  e-mail: konyaritimea@gmail.com | Lapzárta: 2008. 11. 20.

Hirdetéseiket húsz szóig ingyen megjelentetjük.
Leadás: személyesen az ÁMK-ban Konyári Tímeánál,

illetve a 06-30-9522987-es telefonszámon.
Várjuk észrevételeiket és hozzászólásaikat is.

Lassan, de biztosan közeleg a Mikulás ün-
nepe és vele együtt a télapós filmek tömke-
lege. Egy igazán varázslatos, mesébe illõ
ünnepnap ez, mely megmozgatja a ben-
nünk rejlõ gyermeket. Mindig és minden
esetben felráz minket, a piros ruhás, nagy
pocakos, fehér szakállas öregúr érkezése. 
Ismerõs dallamok csendülnek fel fülünkben.
Beugranak egykori emlékképek, mikor szé-
les mosollyal az arcunkon, reménykedve a
sok csokiban és a virgács mellõzésében, tisz-
títottuk le a csizmánkat, majd bontottuk ki a
bennük elrejtett ajándékokat. Ábrándoztunk
a Télapó világáról. Az ajándékgyártól és a
benne sürgõ-forgó törpéktõl kezdve, a leve-
lek postázásának módjáig. Kialakítottunk

magunkban egy kis világot, amiben a va-
rázslat mindennapos, ahol minden csokiból
és cukorból készült, és ahol a szeretetnek
mindennél nagyobb hatalma volt.
Egy-egy filmrendezõnek olykor sikerül, a
gyermekkorában felépített mesebeli világot
fantasztikusan elénk, azaz a nézõk elé tárni.
Õk szórakoztató filmet alkotnak, mely kikap-
csol, elbûvöl, és elkalauzol minket az általuk
megálmodott és megalkotott világba.
Sajnos azonban a legtöbb esetben nem
hogy nem szórakoztató, de idegesítõ filmek
kerülnek a piacra, már ezerszer lerágott
csontként. A tévéfilmeknek két fõ változata le-
hetséges, melyek a következõk. A már szak-
mából kiöregedõ vagy megsérült Mikulás

keres maga helyett egy utódot. A másik vari-
áns esetében, a fõszereplõnek egyszerûen
csak elege van a kényszerû téli munkából, és
emiatt tart egy „szereplõválogatást”. Termé-
szetesen a játékgyárnak örökös kell. És
ahogy az lenni szokott, az lesz is, és a világ,
valamint a karácsony is meg lesz mentve.
Pocsék sztori, rossz színészekkel tetõzve. Azon
sem kell meglepõdnünk, ha egy vérszomjas
gyilkos, bûnözõ, télapónak van álcázva. Ter-
mészetesen zsákjában van minden jó, csak
nem éppen piros alma, mogyoró. 
Egyet tehetünk. Tudatosan nézzük a filme-
ket! Szanáljuk azokat, és ne fogyasszuk
õket látástól Mikulásig!

Ádám Viktória

Télapó látástól Mikulásig

Iskolánk jelentkezett a Nemzeti Tankönyvki-
adó és a National Geographic Kids címû
folyóirat által közösen meghirdetett vetélke-
dõre, mely 2008. októberétõl 2009. áprili-
sáig kerül megrendezésre országosan 194
csapat részvételével. 

A koordináló pedagógust, Juhászné Kernya
Andreát kérdeztük a feladatokról:
– Egy hat fõbõl álló csapatot kellett összeál-
lítanunk, melynek a Nádirigó nevet adtuk.
Résztvevõk: Maczkó Xavér, Ranics Alexand-
ra, Berkes Olívia, Maczkó Patrik, Boros Dá-

niel és Takács Martin.   A feladatok megje-
lennek a National Geographic aktuális szá-
mában, illetve a www.zoldkids.hu webolda-
lon. A csapatoknak havonta egy-egy kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos feladatot
kell megoldaniuk és errõl beszámolniuk. A
projekteket zsûri értékeli.
A vetélkedõ célja, hogy a diákok megért-
sék: egyénileg és társadalmilag is felelõsek
vagyunk a Föld védelméért. Emellett nagy
szerephez jut a csapatmunka.
Októberben az ökológiai lábnyom volt a té-
ma. Ez elég nehéznek bizonyult, hiszen elõ-
ször még a fogalommal sem voltunk tisztá-
ban, a bonyolult számításhoz pedig segítsé-
get kértünk és kaptunk Niedermayer Gábor
tanár úrtól. A maximális 10 pontból 7-et ér-
tünk el.
Novemberben a szelektív hulladékgyûjtés
került elõtérbe. Egyik feladatként informáci-
ós táblát kellett készíteni és ötletbörzét tarta-
ni arról, hogyan lehetne kevés ráfordítással
és több figyelemmel aktívan tenni a környe-
zetért.

„Nádirigók” a környezetért 
„EGYÉNILEG ÉS TÁRSADALMILAG IS FELELÕSEK VAGYUNK A FÖLD VÉDELMÉÉRT.”

A csapat tagjai az elsõ osztályosoknak magyarázzák
a szelektív hulladékgyûjtés mikéntjét és fontosságát


