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Célpontjaink: Visegrád, Esztergom, Szentendre

KIRÁNDULJUNK A DUNAKANYARBA!
Kedves Királyegyháziak! Az Önök ötletéből fakadóan, és többek kifejezett kérésére az idei úgynevezett „nagy” kirándulás célpontja a
Dunakanyar: Visegrád, Esztergom és Szentendre, időpontja pedig szeptember 3. napja, szombat lesz. Utazás bérelt autóbusszal, indulás
reggel 5.00 órakor, hazaérkezés körülbelül este 22.00 órakor. A részvétel díj: 2000 Ft/fő. A kirándulás teljes költsége (a jelentkezők
számától függően) várhatóan több mint öt-hatszázezer forintra rúg majd, melyet hagyományosan a Nostra Cement Kft. támogatásának
köszönhetően a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány finanszíroz. Jelentkezni lehet a 06309522987 valamint a
06302949094 telefonszámokon (Fata Gáborné, Konyári Tímea).

Terveink szerint a program Visegrádon a
Fellegvár látogatásával veszi kezdetét.
A ma látogatható Fellegvár nem az első
vár, amely itt épült. Az első vár, amely a
tatárjárás során pusztult el, a Sibrik-dombon,
az egykori római tábor alapjaira épült.
A visegrádi kettős várrendszert 1250-1260
körül építette IV. Béla király és felesége
Lascaric Mária királyné, a királynő
hozományából. A vár a hegycsúcsot övező
erődítésfalakból, két toronyból és egy
lakópalotából állt. A későbbi korokban a
fővárost ide helyező Károly Róbert király
bővítette a várat, s itt került sor az 1335-ös
híres királytalálkozóra is. A várat Luxemburgi
Zsigmond idején tovább korszerûsítették,
vélhetően ekkor készült el az asszonyház is.
A vár helyreállítására az első törekvések az
1870-es évek elején történtek, s még nap-
jainkban is tartanak.
A mai látogató több érdekes kiállítással is
találkozhat fellegvári látogatása során:
A vár történeti kiállítása, Rekonstruált makett-
erődrendszer, vár, A Szent korona történeti
kiállítás, Panoptikum, Vadászati, halászati és
gazdálkodási kiállítás.
Visegrádon megtekintjük még a Magyar
Nemzeti Múzeum Mátyás Király
Múzeumát.
A múzeum kezelésébe tartoznak Visegrád

legjelentősebb mûemlékei: a királyi palota,
az alsóvár (Salamon-torony), valamint a XI.
századi főesperesi templom romjai. Állandó
kiállításai a helyreállított Salamon-toronyban
(Visegrád története; Visegrád későgótikus
és reneszánsz szobrászata) valamint a kirá-
lyi palota rekonstruált termeiben (A visegrá-
di királyi palota története; A visegrádi királyi
palota középkori enteriőrjei) láthatóak.
Innen Esztergomba vesszük utunkat, ahol
megtekintjük Magyarország legnagyobb
(Európa egyik legnagyobb) templomát, a
híres Esztergomi Bazilikát, valamint a királyi
palotát. 
Az egykori királyi palota a magyar állama-
lapítás 1000. évfordulójára jelentősen
megújult, visszakapva valamit hajdani
fényéből. Jelenleg a Vármúzeumban a
középkori palota történeti kiállítása látható.
A vár helyén egykor állt kelta, illetve római
kori erőd és az ahhoz kapcsolódó település
régészeti emlékeit láthatjuk az első terem-
ben, majd a népvándorláskori leletek
következnek. A kiállítás megemlékezik arról,
hogy itt született, élt és halt meg az első
magyar király, s itt mûködött Magyarország
első pénzverdéje.
Kirándulásunk utolsó állomása lesz a
Szentendrei Skanzen, ahol a délutánt ter-
vezzük tölteni. Ezen a napon itt a Szüreti

Sokadalom, másnéven Borünnep nevû fesz-
tivál fogad majd minket.
A kétnapos rendezvényen csömöszölik a
szőlőt, a prés alól folyik a must és a magyar
borvidékek családi pincészeteinek legjobb
boraiból kóstolhatnak, vásárolhatnak az
idelátogatók. Bárki bekapcsolódhat a
szőlőskertek és gyümölcsösök madár-
ijesztőinek és mindenféle zajkeltőknek a
készítésébe. Megelevenednek a szüret
tréfás hagyományai: a szőlőőrzés, a szüreti
felvonulás. A magyarországi nemzetiségek
zenéje, táncai és gasztronómiai ha-
gyományai tovább gazdagítják a fesztivál
programját.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, amely
Budapesttől 20 km-re fekszik - a Duna-Ipoly
Nemzeti Park egyedülálló természeti
környezetében - a jellegzetes magyar táj-
egységek építkezési szokásait, életmódját
és hagyományait mutatja be. 
A falusi települések rendjébe szedett
lakóházakban különböző sorsú férfiak, nők
és gyermekek éltek egykor, az ő életüket,
mindennapjaikat és ünnepeiket ismerhetjük
meg a tárgyaikon keresztül.

Konyári Tímea
Forrás: www.museum.hu; 
www.dunakanyar.hu; www.utazzitthon.hu
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Nemcsak a megrövidített tanév akadályozta a hosszabb kirándulások szervezését az elmúlt tanévben. Sajnálatos módon
az a tapasztalatunk, hogy a szülők évről évre egyre kevesebb összeget tudnak szánni a kirándulásokra, ezért igyekszünk
azt mindig a legkisebb költségvetésből megoldani, de sohasem szeretnénk teljesen elhagyni, hiszen tudjuk, felnőttként
éppen az ilyen, az iskolán kívüli programokon szerzett élmények lesznek a legemlékezetesebbek. Másrészt a tanórán
kívüli együttlétek adnak alkalmat a tanítványok jobb megismerésére és a nevelésére. 
A legtöbb osztály egynapos kirándulásra ment az idén júniusban, kivéve a negyedikeseket, akik részt vettek ugyan az
ötödikesekkel együtt a budapesti túrán, de még a nyári szünetben elutaztak Barcsra is, így búcsúztatva az alsó tagoza-
tot és szeretett tanító nénijüket, Hollósi. B. Mercédeszt. Erre az útra azonban már elkísérte őket a leendő osztályfőnök,
Toplakné Szummer Marianna tanárnő is.  
Az összes kirándulást támogatta a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány, a Királyegyházi Általános Iskola és
az Iskolai Szülői Munkaközösség, így nagyon sok gyereknek, szülőnek egyetlen forinttal sem kellett hozzájárulni a költ-
ségekhez.

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd…” (József Attila)

A gyerekek napja

Az elsősök egy hosszú, mezei túrázással kezdték a kirándulást…

… vacsorára pizzát rendeltek, több kisgyereknek ez volt az első
alkalom, hogy nem otthon a családja körében töltötte az éjszakát.

Az első, a második és a harmadik osztály is ellátogatott 
a Pécsi Állatkertbe.

… majd megérkezésük után az ovi udvarában szalonnát sütöttek… 
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A második és harmadik osztályosok végigmentek az erdei futópályán
miközben a szülők megfőzték a finom paprikás krumplit, és a végén
együtt játszottak a Remeteréten.

A hatodik és hetedik osztály az idén a Mecsextrém Parkban töltött
egy feledhetetlen napot, volt, aki lovagolt, volt, aki bobozott...

...de a legbátrabbak végigmentek a kötélpályákon is. 

A kirándulás másnapján a jó idő segítségével a strandolásé 
volt a főszerep. 

A negyedikesek az ötödik osztállyal együtt Budapestre is kirándultak,
megnézték a Parlamentet, és az ötödikesek voltak a Közlekedési
Múzeumban is.

A negyedikesek vonattal utaztak Barcsra, ahol első útjuk a Dráva-
partra vezetett, majd megnézték a Dráva Múzeumot. 
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Közhasznúsági jelentés
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66.
Időszak: 2010. január 01 – 2010. december 31.

a.) Számviteli beszámoló:
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Közhasznúsági jelentés
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66.
Időszak: 2010. január 01 – 2010. december 31.

Személyi jellegû ráfordítások

b.)

Költségvetési támogatás felhasználása:

Személyi jövedelemadóból kapott támogatás ( 1 % ) összege 113.899 Ft. volt.
Ezt az összeget nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés célra kívánjuk fordítani 2011. évben.

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Tárgyi eszköz beszerzés: számítógép került beszerzésre tartozékokkal együtt.  232.750 Ft. értékben.

d.) Cél szerinti juttatások kimutatása:
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e.) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi  önkormányzattól, a kisebbségi települési önko-
rmányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke.

Központi költségvetéstől kapott összeget (SZJA 1 %) 2011. évben nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés célra
kívánja fordítani

Királyegyháza Községi Önkormányzattól 950.000 Ft. támogatást kapott a  közalapítvány, mely összeget az igénybe vett
szolgáltatásokra, valamint a  falunapra fordította.

f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Személyi jellegű ráfordítás nem volt

g.) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

A közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeli sem ter-
mészetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek
Közhasznú tevékenysége során 0 forint vállalkozási bevétel és 0 forint vállalkozási kiadás volt.
Közalapítványnak mérleg fordulónapján 1.070 ezer forint  pénzeszköze volt. Kötelezettsége, követelése nem volt.

A kiadások összetétele és nagysága nagyon megfontolt, ésszerű. Törekedtek a takarékosságra és a költségek minima-
lizálására.

Támogatások részletezése forrásonként:

- Helyi önkormányzat támogatása: 950 e. Ft.
- Jogi személyiségű gazdasági társaság támogatása: 5.885 e. Ft.
- SZJA. 1 % 114 e. Ft.

Összesen: 6.949 e. Ft.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.

Királyegyháza, 2011. április 18.

Konyári Tímea
kuratórium elnöke

Füstölt szalonna: 1300 Ft/kg
Füstölt kolbász: 1300 Ft/kg

Disznósajt: 800 Ft/kg
Comb, nyak, karaj, lapocka: 1000 Ft/kg

Darált hús: 800 Ft/kg
Nyers kolbász: 1000 Ft/kg

Hurka: 600 Ft/kg

Oldalas: 800 Ft/kg
Zsírszalonna: 400 Ft/kg

Zsír: 500 Ft/kg
Csont: 300 Ft/kg

Kocsonyahús: 400 Ft/kg
Csülök: 800 Ft/kg

Töpörtyû: 1300 Ft/kg

Kistermelői sertéshús és húskészítmények
árusítását kezdtük meg

Királyegyházán a Petőfi utca 197-ben.
Minden csütörtök délután friss hús!

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Õs Ferenc (06-30/263-8373)
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HELYZET – KIRÁLYEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Megjelenik havonta, a Nostra Cement Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | ISSN 2060-5471 | Felelõs kiadó:
Konyári Tímea, munkatársak: Grímné Hunyadvári Éva ,dr. Valkai István | A szerkesztõség címe:

7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., tel.: 06-30-9522987, 06-73-340045,  e-mail: konyaritimea@gmail.com | Lapzárta: 2011.07.17.

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.

Tisztelt Csobokai Levélíró!
Nem írt jeligét, de a mellékelt írásminta
részletből bizonyára magára fog ismerni.
Írásának elemzésekor elsősorban az Önt
gyötrő sokféle egészségügyi probléma
tűnik fel, elsősorban a szívbetegsége és az
ízületi problémái. Ezek a betegségek, a fáj-
dalmai, valamint a rájuk szedett sokféle
gyógyszer sajnos eléggé eltorzítják az
írását, és úgy látom, a mindennapjait is

jelentősen megkeserítik.
Ön nagyon gyakorlatias, megbízható
ember, aki  fáradhatatlanul, kitartóan
tevékenykedik a mindennapokban, de sok-
szor monotonnak érzi azt, amit csinál.
Képes egész nap elfoglalni magát,
precízen rendben tartja a környezetét, az
apró dolgok is örömmel töltik el, bár sok-
szor bántja, hogy nem bír annyit elvégezni,
amennyit szeretne.
Jó áttekintő képességgel szervezi a dolgait,
megfelelően képes beosztani, amije van.
Sokszor rágódik a múlton, fél a jövőtől, az
egyedülléttől. Szociálisan érzékeny,
segítőkész, szeret másokért dolgozni, a
családjáról gondoskodni.
Érzelmeit tudatos irányítottsággal igyekszik
kormányozni, sokkal több szeretetet
igényelne, mint amennyit jelen pillanatban

kap, de igyekszik visszafogni az ebből
adódó elkeseredettségét, ezt nem nagyon
mutatja ki a környezetének. Hiányzik a
szerettei folyamatos közelléte, sokat
aggódik értük.
Ön igazi gondoskodó „tyúkanyó”, akire
mindig számíthat a családja.
Jó egészséget kívánok Önnek:

Szénássy Klára

Ha szeretné tudni, mit árul el az írása, jut-
tassa el hozzám az iskolába (Petőfi u. 63),
és találkozhat vele akár már a következő
számban!
Az írás A4-es lapra íródjon, golyóstollal, ne
másolja, legalább 15 sor legyen. A
hátuljára kérem, írja rá az életkorát, nemét,
iskolai végzettségét, szemüveges-e, és
szed-e valamilyen gyógyszert. 

MIT ÁRUL EL AZ ÍRÁSA?

GRAFOLÓGIAI ELEMZÉS

Egy évekkel ezelőtti élményemet szeretném
megosztani a kedves Olvasóval. Beteghez
kellett mennem a kórházba, mert hívtak,
hogy áldozni szeretne. Mikor megérkeztem
éppen látogatók voltak nála. A beteg
mindjárt megérkezésemkor tudta, hogy
miért jöttem, – hiszen ő hívott – ezért kérte
unokáitól, hogy menjenek egy kicsit ki a
folyosóra. Aztán mikor ketten maradtunk
imádkoztunk, kértük Isten irgalmasságát,
megáldoztattam, kicsit beszélgettünk,
egyszóval megtettünk mindent, ami
ilyenkor illő és üdvös. Magam, jobbulást
kívánva elindultam a következő beteghez,
de a folyosón megállítottak a látogatók, és
nekem szegezték azt a kérdést, hogy miért
mentem én a nagymamájukhoz mikor ő

még nem is haldoklik, csak beteg.
Bevallom, az első pillanatban nem tudtam
mit mondani, mert egészen meglepett a
kérdésük. Csak annyit tudtam megje-
gyezni, hogy beteg nagymamájukhoz, nem
a halált hoztam, hanem az Életet, és azért
tettem, mert kérte az Életet. Aztán elváltunk,
és én mentem tovább. De nem hagyott
nyugodni a kérdésük. Végülis miért megy
egy pap a beteghez? Vagy pontosabban
fogalmazva, mit vár a beteg a paptól?
Nyilván nehéz röviden válaszolni, mert sok
mindent várhat. Így most csak a leg-
fontosabbat szeretném kiemelni: Életet! És
ez az Élet a mi hitünk szerint Jézus! Ő
maga mondja: „Én vagyok a feltámadás
és az élet.” Ezért fordul szeretettel a beteg

és megfáradt emberekhez. Ezért gyógyít
különböző betegségekben szenvedőket,
ezért támaszt fel halottakat. Ezért akar
együtt lenni a ma betegével, és
szenvedőjével, hogy osztozva életükben
enyhítse és gyógyítsa őket! Jézusnak ebbe
a gondviselő akaratába kapcsolódik bele
a királyegyházai egyházközség azzal, hogy
2011. július 31-én, vasárnap a 9.30-kor
kezdődő szentmise keretében
kiszolgáltatjuk idős és beteg testvéreinknek
a betegek kenetének szentségét. Várok
tehát minden testvért és jóakaratú embert,
hogy azok mellett álljunk, akiket szeretünk,
és velük együtt az élet Urát ünnepeljük!

Király József
plébános

JÚLIUS 31-ÉN KISZOLGÁLTATJUK A BETEGEK KENETÉNEK SZENTSÉGÉT

BETEGEINKET AZ ÚRISTEN KEZÉBE HELYEZZÜK

Felhívás
Felhívom a falu lakosságának figyelmét, hogy a Királyegyházai Polgárőr Egyesületet magánszemélyek is támogathatják

az alábbi bankszámlára történő befizetéssel: OTP 11731135-20009836-00000000
További felvilágosítást Takács Árpádtól kérhetnek az alábbi telefonszámon: 06-70-2333167


