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A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának tagjaival évek óta arra törekszünk a falunap szervezése
során, hogy a szórakozás és a szórakoztatás mellett egyre többet tegyünk az egészségmegőrzés, az egészséges életmód ter-
jesztése érdekében. Az idén június 23-án megrendezésre kerülő EGÉSZSÉGNAPON még az eddigieknél is több programot,
lehetőséget kívánunk biztosítani az életmódváltás, a több mozgás, az egészséges étkezési szokások elsajátítására.

Egészségügyi mérésekkel a háziorvosi szol-
gálat dolgozói segítik – immár ha-
gyományosan – ezúttal is felmérni aktuális
fizikai állapotunkat. 
Vérvételre a háziorvosi rendelőben lesz
lehetőség. Fontos: aki ezt a szolgáltatást
szeretné igénybe venni, a falunapot
megelőző héten jelezze a
szakasszisztenciánál az eszközök, papírok
előkészítése érdekében. 
Véradásra is lesz lehetőség a Magyar
Vöröskereszt közremûködésével.
Ingyenes akupresszúrás masszázs és fül-
akupunktúra szolgáltatással várja az
érdeklődőket Bartos Ferencné, aki ezenkívül
tanácsadással szolgál gyógynövények,
méregtelenítő és stresszoldó teák, valamint
az ezüstkolloid használatáról.
Buday Péter, a képernyőről jól ismert
mesterszakács főz ebédet ezen a napon az
egészséges étkezés jegyében a királyegy-
háziaknak és vendégeinknek.  
Alakformáló aerobik órát és színpadi bemu-
tatót tart Borsos Anita fitness-aerobik világ-
bajnok és Réfi Eszter Európa- és többszörös
magyar bajnok sportaerobik versenyző.
KRESZ, baleset-, munka- és tûzvédelmi
játékos vetélkedőkön vehetnek részt
felnőttek és gyermekek hivatásos rendőrök,
pedagógusok és munkavédelmi szakem-
berek segítségével.

A fogathajtás, falunapunk hagyományosan
egyik legszebb színfoltja, idén sem marad
el, Mihálovics Gábor és családja
közremûködésének köszönhetően.
A favágó versenyre idén is Varga Sándor
várja szeretettel és új ötletekkel a
jelentkezőket.
Traktoros és kerékpáros ügyességi verseny
szervezésével gazdagítja a programot a
Királyegyházai Polgárőr Egyesület, az
érdeklődők a részletes információ és a je-
lentkezés ügyében Varga Józsefet
szíveskedjenek felkeresni.
Játszóházat, ökojátszóházat, ügyességi
vetélkedőket, légvárat, körhintát, trambulint
biztosítunk a gyerekek szórakoztatására, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
dolgozói, valamint a pedagógusok segít-
ségével.
Lángossal kínálják idén is a vendégeket a
Királyegyházi Nyugdíjas Klub tagjai.
Kiállítjuk a nagyközönség számára
Mészárosné Lovas Ilona festményeit,
Kovács László trófeagyûjteményét, valamint
az óvodások és az iskolások által az újra-
hasznosítás jegyében hulladékból készített
alkotásokat. 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
munkatársai is közremûködnek a
programokban, és lehetőséget biztosítanak
a személyes találkozásra, ismerkedésre,

beszélgetésre. 
A színpadi mûsorban lehetőséget kapnak
fellépésre a helyi csoportok (óvodások,
iskolások, társastáncosaink, énekkar, nép-
tánccsoport) valamint a Velényi Vadrózsák
hagyományőrző és a Táncoló Cipellők
együttes is.
Sztárfellépők: FENYÕ MIKLÓS, Szabó
Ádám (a Csillag születik címû mûsorból
ismert harmonikás) valamint Dömötör Balázs
(a hegedûs, az egykori Matyi és a
hegedûsből).
Tûzijátékkal és bállal szeretnénk megko-
ronázni a napot, melynek létrejöttében ezút-
tal is sok helyi lakos lesz segítségünkre. 
Mivel a résztvevők egy részével még
egyeztetés folyik, a végleges programot és
a pontos időpontokat a plakátokon és a
www.kiralyegyhaza.hu weboldalon fogjuk
közzétenni.
Szeretettel várom azokat a magánszemé-
lyeket, illetve azon civil szervezetek és
csoportok képviselőit, akik szeretnék még
valamilyen ötlettel kiegészíteni, a lakosság
számára érdekesebbé, szórakoztatóbbá
tenni a rendezvényt, május 30-án (szerdán)
17.00 órakor megbeszélésre a
Polgármesteri Hivatalba. /Telefonon is je-
lentkezhetnek: +36309522987/

Konyári Tímea

Június 23-án lesz Királyegyházán a falunapi rendezvény

EGY NAP AZ EGÉSZSÉGÉRT 
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Mária Madalina, aki 2012 májusától a LAFARGE Cement Magyarország Kft. pénzügyi vezető munkatársa, a kollégái
elmondása szerint a számok bűvöletében él. „Ha felmerül egy-egy probléma, addig nem hagyja magát eltéríteni a fela-
dattól, amíg meg nem találja rá a legjobb megoldást” – meséli Madalináról Zadravecz Zsófia marketing kommunikációs
vezető, aki tolmácsként segíti az interjú elkészítését. 

Pénzügyi vezető: Mária Madalina 

- Honnan ez a különleges keresztnév:
Madalina?
- A nevemmel nem vagyok egyszerû helyzetben.
Általában első találkozáskor el kell mondanom,
hogy a Mária a vezeték- és a Madalina a
keresztnevem. Román nemzetiségû vagyok, egy
éve élek csak Magyarországon, amióta a
Királyegyházai Cementgyárban dolgozom.
- Hogyan került kapcsolatba a LAFARGE
céggel?
- Már tíz éve ismerem a cégcsoportot, hiszen
Romániában is a LAFARGE-nál dolgoztam.
Asszisztensként kezdtem a pályafutásomat, majd
kontrollerként folytattam. Négy év után neveztek
ki kontrolling vezetőnek. 
- Ez azt jelenti, hogy a cégen belüli áthelyezéssel
érkezett?
- Nem közvetlenül a LAFARGE-tól hívtak
Királyegyházára, de nem sokat tanakodtam,
szívesen éltem a lehetőséggel. Úgy gondolom,
hogy egy gyár elindításában részt venni az én
területemen is egyedülálló kihívást és sok

tapasztalatszerzési lehetőséget rejt magában.

- Azelőtt is ismerte már Magyarországot, Pécset? 
- Előtte csak Budapestet, a Balatont és Egert

ismertem meg, de mára már Pécs lett a kedvenc

városom. A hétvégéimre további terveket

szövögetek az ország felfedezésére.

- Úgy tudom, több nyelven is beszél, hogy áll a
magyarral?
- Francia és román  nyelvészként végeztem az

egyetemen. Emellett beszélek még angolul és

olaszul is, ezeket a nyelveket önmagam tanultam

lépésről lépésre. Nagyon tetszik a magyar nyelv

is, igyekszem elsajátítani, de úgy érzem, még

nem jutottam arra a szintre, hogy megfelelően

fejezzem ki magam.

- Pénzügyi vezetőként mi a feladata, hogyan telik
egy-egy munkanapja?
- Minden nap hét órakor kezdek itt a

munkahelyemen. Elsősorban döntéstámogatás-

sal foglalkozom, a rendelkezésre álló egyes

adatokat analizálom a vezetői döntések

előkészítéséhez. A csoportnak szigorú az

előírása az adatok gyûjtésével és feldolgozásá-

val kapcsolatosan, de ennek ellenére, ha szük-

séges, speciális adatszolgáltatást is tudunk nyúj-

tani. A költségvetéssel kapcsolatban feladatunk

elemezni, hogy mik azok a költségcsoportok,

amik a gyár üzemeléséhez tartoznak, és az

üzemeltetés során különböző a költségcsopor-

tokhoz tartozó javaslatokat teszünk a

döntéshozó felé. Pénzügyi vezetőként

lehetőségem van arra, hogy ha valaki a

szervezeten belül a saját költségkeretét túllépi,

akkor ezt átcsoportosíthatom, vagy az

alapelveket, prioritásokat megváltoztathatom,

hiszen biztosítanom kell a költségvetés egyensú-

lyát. A harmadik feladatköröm pedig ahhoz

kötődik, hogy a LAFARGE szabályozások,

alapelvek be legyenek tartva, és megtörténjen

időben és szabályosan az eredmények jelen-

tése a cégcsoport központja felé. Végül, de nem

utolsó sorban a munkavédelem és a biztonságra

vonatkozó szabályokat kell bevezetnem és

betartatnom a részlegemben. Mindemellett a

munkaruhákkal kapcsolatos munkacsoport

vezetője vagyok, amely területen a kitûzött

célunk az, hogy meghatározzuk, hogy az egyes

tevékenységekhez, milyen munkaruha kötelező

és szükséges az emberek biztonsága

érdekében. 

- A munkaruhák kiválasztása igényel-e speciális
szakképzettséget?
- Speciális tudást olyan szempontból nem

igényel, hogy valamilyen iskolát el kellene

végezni ehhez a feladathoz. A csoport tapasz-

talatait felhasználva rendelkezésre állnak

irányelvek, és szakmai segítséget, támogatást is

kapunk a LAFARGE cégcsoport megfelelő

szakembereitől.

- Hány embert irányít a pénzügyi csoportban, és
mi az ő feladatuk?
- Öt ember van a pénzügyi csoportban, mely két

részlegre oszlik: az egyik a könyvelési, a másik

a kontrolling részleg. A könyvelésen van egy

főkönyvelő és két könyvelő. A kontrolling részen

pedig van egy junior kontroller és jómagam, a

vezető. A kollégáim között van nagyon tapasz-

talt, rutinos szakember, és van pályakezdő is,

akinek az első vagy második munkahelye a

Királyegyházi Cementgyár.

- Van-e családja, mivel tölti a szabadidejét?
- Pécsett élek a párommal, aki szintén itt dolgozik

a gyárban. Hobbim az olvasás és az utazás,

szeretem a spanyol, a dél-amerikai és a román

irodalmat. Bármennyire hihetetlen, de hobbim az

idegen nyelvek elsajátítása is, mint például a por-

tugál, a német, a katalán és természetesen a

magyar. Sajnos nem utazom annyit, mint ameny-

nyit szeretnék. A legkedveltebb úti célom

Portugália, Magyarországon belül pedig Eger.

- Mennyire ismeri Királyegyházát?
- Sajnos még nem nagyon, de nagyon tetszik a

település neve. Remélem a falunapon lesz

szerencsém találkozni és megismerkedni a

helyiekkel. 

Konyári Tímea
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A gyárlátogatások alkalmával Zadravecz
Zsófia marketing kommunikációs vezető
tájékoztatja a megjelenteket a LAFARGE
cégcsoport tevékenységéről, a LAFARGE
Cement CE Holding GmbH összetételéről és
mûködéséről. Mikita István gyárigazgató és
Krutek Norbert beruházási projektvezető
részletes és közérthető előadásából bárki
megértheti és megtanulhatja a cementgyártás
alapvető folyamatait. Ahogyan azt Krutek
Norbert mondja, szeretnék elérni, hogy a
helyiek legyenek ismerői, „szakértői” a
cementgyártásnak, értsék és másoknak is el
tudják magyarázni a gyártási folyamatokat. 
A LAFARGE elfogadja az ipari ökológia kon-
cepcióját, miszerint a ma még megszokott
emberi viselkedés nem elegendő a
fenntartható fejlődés elérésére. A cél a
jövőben, hogy nem elegendő a természetből
elvenni és használni, de fontos a „visszaten-
ni”, tehát cselekednünk kell a
környezetvédelem érdekében.  A szakem-
berek hangsúlyozzák, nagy energiát

fektetnek a környezetvédelem előtérbe
helyezésére, és ennek érdekében keresik a
lehetőségeket a másodlagos tüzelőanyagok
használatára is. Az európai irányelveknek
megfelelően az minősül a legmodernebb
technológiának, amelyben a másodlagos

tüzelőanyagokat is alkalmazzák, hiszen az
ilyen típusú anyagokat hasznosítjuk a
leghatékonyabb módon. Királyegyházán
jelenleg csak hagyományos, ún. fosszilis
tüzelőanyagokat (szén, petrolkoksz, földgáz)
égetnek a gyár mûködéséhez, miközben
Európa más üzemeiben, például Ausztriában
már az újrahasznosítás és a környezet
kímélése érdekében másodlagos
tüzelőanyagokat használnak: napraforgóhé-
jat (biomassza), húslisztet illetve mûanyag hul-
ladékot, a csehországi gyárban a mûanyag
aprítékon, oldószeren kívül még a
gumiaprítékot is. A másodlagos
tüzelőanyagok bevezetése természetesen –
ahogyan azt a gyárigazgató az egyik láto-
gatás során Kotoucs Viktor kérdésére is
elmondta – csak a környező lakosság
egyetértésével és egy hosszú engedélyezési
eljárás eredményeként jöhetne létre, melyben
a környezetvédelmi hatóság a mostaninál is
szigorúbb határokat szab a kibocsátási
értékekre nézve. 
Több fotó: www.kiralyegyhaza.hu

Konyári Tímea
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„… a helyiek legyenek ismerői, „szakértői” a cementgyártásnak …”

Gyárlátogatások
A Királyegyházi Cementgyár vezetősége nagyon fontosnak tartja a kapcsolattartást a helyi lakosokkal, ennek
érdekében gyárlátogatások szervezésével igyekeznek lehetőséget biztosítani a minél teljesebb tájékoztatásra és a
párbeszédre.
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Cél: a környezetvédelemre nevelés

FÖLD-VÍZ-LEVEGŐ PROJEKT AZ ISKOLÁBAN 

2011-ben iskolánk elnyerte az
Ökoiskola címet, intézményünk nevelői

igyekeznek abban a szellemben nevelni
a gyerekeket, hogy környezettudatosan
gondolkodjanak és cselekedjenek.
Céljaink elérése érdekében jó part-
nerekre találtunk tanulóinkban,
használják a szelektív hulladékgyűjtőket,
ügyelnek szép, új iskolánk tisztaságára,
rendjére. Vigyáznak újonnan telepített
növényeinkre, és a tél folyamán odafi-
gyeltek madaraink etetésére is.
Projektünk április 13-án kezdődött a 4.
és a 7. osztály részvételével, ezen a
napon hirdettük meg rajz-, vers- és
fogalmazás pályázatainkat is
intézményünk minden tanulójának, majd
a víz jegyében kirándulni mentünk a
kanálispartra, ahol különböző
megfigyeléseket tettünk. 16-án, hétfőn
Toplakné Szummer Marianna tanárnő
érdekes, vízzel kapcsolatos kísérleteket
mutatott be.
Április 17-19-ig erdei iskolában voltunk
Harkányban, melynek eseményeiről

részletesen beszámolt az előző számban
Stálenberger Mirjam 4. osztályos tanuló,

így csak összefoglalva: 
jártunk a Biokom szelektív hulladékválo-
gatójában, a Zöld-Híd Alapítvány
Ökokuckójában, lazítottunk a Siklósi
fürdőben, kirándultunk a villányi
Templom-hegyre, ismerkedtünk a siklósi
vár történelmével, Pintér Tibor tanár úr a
mozgásról, Konyári Tímea tanárnő és
jómagam pedig a szellemi tornáról gon-
doskodtunk. Megcsodálhattuk a Dráva
szépségét és élővilágát, majd fáradtan,
de élményekkel telve hazaindultunk.
Eseménydús hetünket megspékeltük
pénteken egy látogatással a sumonyi
madarásztáborba, majd megfigyeltük a
szomszédos halastó élővilágát.
Április 24-én, kedden ökojátszóházat
szerveztünk: hulladékból készítettünk sok
szép, érdekes tárgyat, melyek a falu-
napon is kiállításra kerülnek majd. 
Utolsó kirándulásunkat a bükkösdi
Ökoparkba szerveztük, ahol testközelből
láthattuk ősmagyar állatainkat,

gyönyörködhettünk a táj szépségében,
és a gyerekek ügyességükről,
állóképességükről is számot adhattak az
ügyességi versenyeken.
26-án, pénteken Közlekedj
környezettudatosan! című vetélkedőnkön
próbálhatták ki magukat az iskola
tanulói. 
Május első napjaiban elkészítettük kiál-
lításunkat a projekt produktumaiból, és
felkészültünk a projektzáró vetélkedőre,
melyen minden résztvevő tanulónk meg-
mutathatta, mennyi új ismeretet sajátított
el a több mint három hét alatt, és
összemérhette tudását a bükkösdi és a
magyarmecskei diákokkal. Nagyon
szoros küzdelemben a „Szelektív csapat”
(Lucza Virág, Lusek Richárd, Hadnagy
Henrietta, Orsós Julianna, Sóki Andor)
állhatott a dobogó legfelső fokára.
Rajzpályázatunk első helyezettje Végi
Emília 3. osztályos tanuló lett, fogal-
mazás pályázatunkat Katona Cintia 3.
osztályos tanulónk nyerte, versírásban
pedig szintén egy 3. osztályos tanuló,
Vida Henrietta jeleskedett. A
környezettudatos közlekedési
vetélkedőnk két legeredményesebb diák-
ja Gayer Zsolt 2. osztályos és Boros
István László 7. osztályos tanuló lett.
Gratulálunk nekik!
Köszönjük a támogatást a Lafarge
Cement Magyarország Kft.-nek, a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítványnak és mindazoknak, akik
segítséget nyújtottak abban, hogy ez a
projekt ilyen kellemesen,
zökkenőmentesen teljen, és sikeresen
záruljon.
Több fotó: www.kiralyegyhaza.hu

Borzáné Petró Krisztina
projektfelelős

Mint arról már az előző hónapban is beszámoltunk, a TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
– innovatív intézményekben” című nyertes pályázatunkban vállalt feladatainknak eleget téve ebben a tanévben is
szerveztünk három hetet meghaladó projektet a királyegyházi iskolában, ezúttal: FÖLD – VÍZ – LEVEGŐ címmel. 

A projektzáró vetélkedőn bükkösdi és
magyarmecskei diákokkal is versenyeztek tanulóink
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Majális

A május 5-én megrendezett IV. Majális
Kupára tíz csapat jelentkezett, a két
csoportban zajlott körmérkőzések
győztesei játszották a döntőt, így egész
napos szórakozást biztosítottak a
csapatok a futball kedvelőinek.  A király-
egyháziakból több csapat is
szerveződött, a Lafarge Cement két
csapattal indult, beneveztek a
Szentlőrinci Rendőrség, Szentdénes és
Gyöngyfa focistái is. Voltak, akik egész
családdal érkeztek, közösen főztek, és
voltak, akik csak a játék, a társaság vagy
a nézelődés kedvéért töltötték velünk a
napot. Bízunk benne, hogy mindenki jól
érezte magát, és jövőre újra
találkozhatunk!
Az eredmények:
1. LAFARGE Cement Kft. csapata
2. Szentdénes csapata
3. Lúzer csapat
4. Pöröly csapat
Gólkirály: Boros Zoltán (Királyegyháza)
Legjobb kapus: Bogdán Kálmán
(Szentdénes)
A IV. Majális Kupát Fata Gábor

(Királyegyháza SE) szervezte és bonyolí-
totta a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriumának
közreműködésével. 
Szintén május 5-én zajlott a családok
részére szervezett „Mókás Majális”,
melyet a KEFE szervezett. A programban
szerepelt kézműves műhely, főzőverseny,
rekeszpakolás, kézilabda, pingpong,

karaoke és filmvetítés is.
Mindkét rendezvényt támogatta a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány és a LAFARGE Cement
Magyarország Kft..
Több fotó: www.kiralyegyhaza.hu

Konyári Tímea

A rekeszpakolós verseny 
eredményhirdetése a KEFE rendezvényén

A Majális Kupa győztes csapata
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Királyegyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 
11/2011. (XII.27.) rendelete alapján pályázatot hirdet 

civil szervezetek mûködésének támogatására

1. A pályázat célja

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil

szervezetek társadalmi szerepvállalásának

segítését szolgálja. A pályázat célja a civil

szervezetek mûködéséhez való hozzájárulás.

A mûködési költség a projekteket- es szervezeteket

megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló,

a törvényeknek való megfelelést segíti és a

szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek

biztosítása érdekében felmerült kiadás.

2. A támogatottak köre

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

alapján létrejött, társadalmi szervezet, valamint az

alapítvány, illetve e szervezetek jogi

személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

(kivéve a pártot, a párt által alapított alapítványt, a

párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő

okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gaz-

dasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biz-

tosító egyesületet és a közalapítványt) 

a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a

bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel

nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak

megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, 

b) azon alapítványok (ide nem értve a köza-

lapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat

kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett,

és az alapító okiratuknak megfelelő

tevékenységüket ténylegesen folytatják, 

c) azon jogi személyiség nélküli civil közösségek

(klubok, baráti körök stb.), amelyek legalább fél

éve dokumentálhatóan folyamatosan mûködnek. 

3. A támogatás feltétele

A pályázó civil szervezetek a településhez kapc-

solódó vagy a települési lakosokat érintő pro-

gramokat szerveznek, és az önkormányzat

közigazgatási területén belüli székhellyel ren-

delkeznek, illetve helyi szervezetük az önkor-

mányzat közigazgatási területén belül mûködik.

Az intézményekhez kötődő alapítványok,

egyesületek csak abban az esetben részesülhet-

nek támogatásban, ha az intézményi feladat-

megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság

számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak.

4. Támogatható kiadások

a)  egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyó-

gyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak

gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás,

hátrányos helyzetû rétegek segítése,

b) kulturális tevékenység, nevelés és oktatás,

képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  mag-

yarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel,

valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos

tevékenység,

c) természetvédelem, állatvédelem,

környezetvédelem, mûemlékvédelem,

d)   gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek-

és ifjúságvédelem, sport, szabadidő, 

e)   közlekedésbiztonság védelme, önkéntes

tûzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, emberi és

állampolgári jogok védelme, a nők és férfiak

esélyegyenlőségének védelme, fogyasztóvédelem,

euroatlanti integráció elősegítése, nonprofit

szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokhoz kapc-

solódó kiadások.

Az önkormányzati támogatás a felsorolt

tevékenységek folytatásához szükséges költség

(mûködési költség) biztosítására is felhasználható.

5. A támogatási időszak, a támogatás formája

A támogatás 2012. január 1. és 2012. december

31. közé eső időszakban a 4. pontban felmerült

kiadásokhoz nyújtott vissza nem térítendő támo-

gatás.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és

határideje

6.1 A benyújtás módja

A papíralapú pályázat magyar nyelven a rendelet

2. sz. mellékletében meghatározott pályázati

ûrlapon nyújtható be.

Pályázati ûrlap igényelhető – ügyfélfogadási

időben - az önkormányzat hivatalában Ráczné

Csekő Lívia pénzügyi előadótól, akitől a pályázat-

tal kapcsolatban további információkat is kaphat-

nak. Telefonszám: 73/340-002/14 mellék.

6.2 A benyújtás helye és határideje

A pályázatot az önkormányzat hivatalához 

Királyegyháza községi Önkormányzat

7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66.

kell benyújtania minden évben a kiírástól számított

30 napon belül. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június

29. (péntek) 24 óra.

7. A pályázathoz mellékletként csatolni kell

a)  a civil szervezet létezését bizonyító, a szervezet

vezetője által hitelesített, 30 napnál nem

régebbi dokumentum másolatát,

b) a civil szervezet döntéshozó szerve (közgyûlés,

kuratórium) üléséről készült azon jegyzőkönyv

vagy határozat-kivonat másolatát, amely a

pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a

megvalósítani kívánt célt tartalmazza,

c)  a rendelet 1. számú melléklete szerinti Adatlap

kitöltött példányát.

A pályázónak a pályázat hiányos benyújtása

esetén a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8

munkanapon belül pótolnia kell. Amennyiben a

pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott

határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti

kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell

elbírálni.

8. Az elbírálás határideje

A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási

határidejét követő legközelebbi testületi ülésén

dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 napon

belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

9. A támogatás folyósítása

A támogatási szerződés aláírását követő 15

munkanapon belül az önkormányzat a támogatás

összegét a civil szervezet számlájára átutalja. 

10. A támogatás elszámolás és ellenőrzése

A támogatottak a támogatás felhasználásáról a

támogatási szerződés és gazdálkodásukra

vonatkozó előírások szerint kötelesek elszámolni

Királyegyháza községi Önkormányzat Képviselő-

testületének. A pályázatban csak a támogatási

időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák

számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az

elszámolási időszak végéig meg kell történnie. 

A támogatás felhasználását Királyegyháza község

polgármestere ellenőrzi.

A támogatás elszámolásának határideje: 2012.

december 31. 

Királyegyháza, 2012. május 15.
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A Királyegyházi Nyugdíjas Klub tag-
jai május 19-én Magyarhertelendre
kirándultak, ahol a termálfürdőben

pihenéssel, fürdőzéssel, szaunázással
töltöttek egy kellemes napot. A kirán-
dulást a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány és
a LAFARGE Cement Magyarország
Kft. támogatta. Konyári Tímea

Mint minden tanévben, idén is sikeresen
szerepeltek a királyegyházi iskola tanulói
a Szentlőrincen megrendezett Kistérségi
Kisdiák Fesztiválon, április 25-én. 
Arany minősítést kapott: Fata Nóra (vers),
Orsós Julianna (furulya), Orsós Tamara
(fuvola), Moharos Alexandra (fuvola),
Pásztler Viktória (fuvola), Gyúró Antónia,
aki általános iskolába Szentlőrincre jár,

csak zeneiskolai tanulmányait folytatja a
királyegyházi iskolában (fagott).
Ezüst minősítés: Spándli Dominik (mese),
Réti Melani – Nagy-Halas Nikolett –
Pásztler  Bianka (ének), Gáyer Zsolt
(vers), Vida Henrietta (vers), Balogh
Emese (tánc), Gosztola Melinda
(furulya).
Bronz minősítés: Pásztler Zsófia – Takács

Vanda – Katona Noémi (vers)
A gyerekeket felkészítették: Borzáné Petró
Krisztina, Hollósi B. Mercédesz,
Gyimesiné Fekete Tünde, Kis Halas
Tiborné és Konyári Tímea, a
királyegyházi iskola, valamint Csővári
Dóra és Felnagy József, a SZONEK
Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusai. 

Fürdőzés Magyarhertelenden

Kisdiák sikerek

Kistermelői sertéshús 

és húskészítmények 

Királyegyháza, 

Petőfi u. 197.

Nyitva tartás
Csütörtök: 14.00 – 18.00

Péntek: 9.00 – 18.00

Szombat: 9.00 – 12.00

Füstölt szalonna: 1500 Ft/kg

Füstölt kolbász: 1500 Ft/kg

Disznósajt: 800 Ft/kg

Comb, lapocka, szûzpecsenye: 1000 Ft/kg

Csontos nyak, karaj: 1000 Ft/kg

Darált hús: 800 Ft/kg

Nyers kolbász: 1000 Ft/kg

Hurka: 600 Ft/kg

Oldalas: 800 Ft/kg

Zsírszalonna: 500 Ft/kg

Csülök: 800 Ft/kg

Csont: 400 Ft/kg

Közlemény

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

hogy 2012. június 1-jén (péntek)

a körjegyzőségi hivatal ügyfélfo-

gadása áramszünet miatt szünetel.

Beák Laura

körjegyző
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45 ÉVE BALLAGTAK
45 éves osztálytalálkozóra hívta volt osz-
tálytársait Kovács László május 12-ére a
királyegyházi iskola ebédlőjébe. A
találkozó alkalmából megtekintették a
felújított és kibővített iskolaépületet. A volt
osztálytermükbe érve – most a harmadik
osztály terme – megrohanták a csoport tag-
jait az emlékek, és egymás szavába vágva
mesélték iskoláskori élményeiket. A régi
diákok őszinte elismerésüket fejezték ki az
iskola mai szép küllemét és modern felsz-
ereltségét megismerve. Az egyik emeleti
teremben Kovács László és felesége, Ági
segítségével egy kis meglepetéssel
készültünk: egykori ballagási fotókat és még
régebbi, egészen kisiskolás fényképeket
vetítettünk a meghatódástól szólni alig tudó
„öregdiákok” elé. 
A találkozóra természetesen meghívták
Kiszt Katalin tanárnőt, a volt osztályfőnököt

is, aki elmondta, nagyon örül, hogy ismét
viszontláthatja régi tanítványait, mindig
szívesen jön Királyegyházára, jó szívvel
emlékszik az itt töltött időre. 
Az egykori osztálytársak láthatóan nagy

érdeklődéssel fordultak egymás felé, a
beszélgetést egy finom vacsora, majd
kellemes zeneszó mellett folytatták. 

Konyári Tímea

PAPRIKÁSKRUMPLI-FŐZŐ VERSENY 
2012. május 13-án 27 fővel indultunk

Királyegyházáról a Budapesti Vidámparkba a

Gyermekétkeztetési Alapítvány által szervezett

Paprikáskrumpli-főző versenyre. A hajnali

esőben izgatottan vártuk a falubuszt, majd

Szentlőrincről vonattal utaztunk a Budapest-Déli

pályaudvarig. A 21 gyermeket hat felnőtt

kísérte: Kovács Lászlóné (Nelli néni), Gálné

Palotai Gyöngyi, Kovács Lászlóné (Ildikó),

Mezei Ibolya, Nagy Gábor és Váradi

Nikoletta.
A Vidámparkba érve a nap is megmutatta

magát. Minden gyerek tudta már, hogy mire fog

először felülni. A kísérők fele nekilátott a

főzésnek, a másik fele pedig futhatott a

gyerekek után. A hernyós hullámvasút, a dzsun-

gel, az óriáskerék, az elvarázsolt kastély, a

nagy hullámvasút és még sok játék, amit ingyen

használhatott mindenki, nagy élményeket

szerzett a gyerekeknek és a felnőtteknek

egyaránt. 

Később megnéztük a Szépmûvészeti Múzeum

portáját, aztán a Hősök terén töltöttünk el egy

kis időt. 
Tele élménnyel és energiával utaztunk haza, és

már most várjuk, hogy jövőre is felutazzunk a

Budapesti Vidámparkba.
Váradi Nikoletta

Királyegyháza RNÖ elnöke


