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BALATONI TÁBOROZÁS 
A királyegyházi iskolából július 2-án reggel
huszonhárom társammal együtt indultunk
egy hétre táborozni a Balatonra. Az utazás
közben állandóan Tibi bácsit (Pintér Tibor
tanár urat) kérdezgettük, hogy:„még mennyi
idő mire odaérünk?'', vagy, hogy „mikor
érünk már oda?''. 
Amikor megérkeztünk, leszálltunk a vonatról,
és elindultunk a táborba. Először mindenki
elfoglalta a szobáját, hogy kipakolhassunk,
utána pedig körbevezettük azokat, akik még
nem jártak ott. Miután ez megtörtént,
megérkeztek a szabadszentkirályi iskolások
is, akik busszal jöttek. Mivel nagyon meleg
volt, rögtön lementünk a Balatonra fürdeni,
és estefelé mentünk csak vissza a szállásra
vacsorázni. A takarodó este 11-kor volt ezért
jó sokáig szórakozhattunk a többiekkel.
Másnap ismerkedtünk meg a szabadszent-
királyi gyerekekkel, akik nagyon jó fejek
voltak. Reggeli után szobaszemle volt, és
pontozták, hogy kinek a szobája a

legszebb, hogy utolsó nap a legtisztább
szoba lakói jutalmat kapjanak. Minden
délelőtt fürödtünk, és minden ebéd után volt
csendes pihenő, de azután megint egyből a
partra mentünk, ahol lehetett vásárolni is.
Amikor kijöttünk a vízből, mindig játszottunk
valamit a másik iskola diákjaival. Vacsora
után elmentünk a táborral szemben lévő
játékterembe, ahol nagyon jól éreztük
magunkat. Amikor le kellett feküdni aludni,
még akkor is beszélgettünk egymással.
Reggel, amikor felkeltünk, mindenkinek a
szoba takarítása volt az első dolga.
Mostanra már nagyon jól megismertük a
szabadszentkirályiakat. A vízben is jókat ját-
szottunk velük, és fröcsköltük is egymást.
Fociztunk, és métáztunk is együtt, előfordult
olyan is, hogy a labda beleesett a tóba, és
alig tudtuk kiszedni.
Egyik reggeli közben bejelentették, hogy
délután vízibombázni fogunk vegyes csapa-
tokban. Volt egy kis probléma, mert a vízi-

bombákat nehezen lehetett feltölteni, volt,
amelyik kilyukadt. De azért a „csatát” na-
gyon élveztük, csak túl hamar vége lett.
Másnap megnéztünk egy színházi
előadást, ami nagyon vicces volt! Aztán a
következő nap délelőtt szokás szerint lemen-
tünk a partra, ahol Tibi bácsi meghívott min-
ket fagyizni, ebéd után pedig vetélkedő volt
vegyes csapatokban. Kellett verset írni a
Balatonról, fürdőruhát készíteni WC-papír-
ból, dekázni, szkanderezni és activity is volt,
meg még célba lövés vízipisztollyal és re-
kordkísérlet, hogy mennyien férünk rá egy
papírra. De a legjobb a végén volt, amikor
egy fiút be kellett öltöztetni lánynak! Hát
azon mindenki nagyon jót nevetett! És utána
a csapatkapitányoknak meg kellett etetniük
tejfölös kenyérrel azt, aki az ő csapatukból
beöltözött lánynak. 
Volt még éjszakai fürdőzés és utcabál, ahol
mindenki nagyon jól érezte magát!
Bújócskáztunk a sötétben és utolsó este
karaoke is volt!
Utolsó nap, miután reggeliztünk, megtörtént
az eredményhirdetés, és elmentünk még egy
utolsót fürdeni. Hazafelé, a vonaton minden-
ki azt mondta, hogy nagyon jó volt, és hogy
még maradtak volna több ideig. A vonaton
megint jól éreztük magunkat, csak este
értünk haza, de nem baj, mert nagyon jó
volt ez az egy hét, amit együtt a Balatonnál
töltöttünk, és remélem még máskor is fogunk
menni!
Köszönjük szépen Tibi bácsinak a sok
türelmét és Bedő Istvánné Márta néninek a
finom ennivalókat!

Lucza Virág
8. osztályos tanuló
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A Királyegyháza Római Katolikus
Plébánia Családi közösségi prog-
ramok és szolgáltatások
fejlesztése a Királyegyháza Római
Katolikus Plébánia szervezésében
című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-
2011-03-09 jelű projektjét a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(mint: Támogató) az Új Széchenyi
Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretén belül
támogatásra méltónak találta, így
az Európai Szociális-Alapból és a
hazai központi költségvetési
irányzatból vissza nem térítendő
támogatás formájában finan-
szírozza. A Projekt 2012. július 1-
jétől 2014. február 28-ára
tervezett befejező napig tart. A
Projekt elszámolható összkölt-
sége: 20 861 788, azaz húszmil-
lió-nyolcszázhatvanegyezer-hét-
száznyolcvannyolc forint. A támo-
gatás mértéke a Projekt elszámol-
ható összköltségének 100 száza-
léka.
Amikor az ember valamibe
belekezd, igyekszik végiggondol-
ni, hogy mit, hogyan és miért
tesz. Így voltunk mi is, amikor
csaknem egy évvel ezelőtt úgy
gondoltuk, hogy megpró-
bálkozunk egy pályázattal.
Végiggondoltuk, megírtuk, bead-
tuk, aztán vártunk és
reménykedtünk. És megjött az
eredmény. Elfogadták! Jóvá-
hagyták! És támogatják tervein-
ket! Így lett a vágyból valóság.
De mit is szeretnénk csinálni? 
Megszólítani a Királyegyházán,
Gyöngyfán és Sumonyban élő
családokat, házaspárokat,
élettársi kapcsolatban élőket,
fiatalokat, akik házasságra
készülnek, szülőket, akik
gyerekeket nevelnek, nagy-

szülőket, akikre unokákat bíznak,
özvegyeket, akik talán ma-
gányosnak és mindenkitől távoli-
nak érzik magukat.
Miért csináljuk? 
Mert sokunk közös tapasztalata,
hogy a gyerekek elkallódnak, a
házastársak elválnak, a fiatalok
közömbössé válnak jelenük és
jövőjük iránt. 
Mert meg akarjuk mutatni, hogy
a családot és a házasságot nem
kitalálni kell - ahogy azt ma
sokan el akarják hitetni velünk -,
hanem megélni úgy, ahogy Isten
már a teremtésben eltervezte. 
Mert segíteni akarunk azoknak,
akik esetleg már hibáztak, hogy
ki tudják javítani, amit elrontot-
tak. Mert reményt akarunk adni
azoknak, akik már elveszítették. 
Mert segíteni szeretnénk a
szülőknek gyermekeik nevelé-
sében. Mert minden tisztán gon-
dolkodó ember számára világos,
amit egyházunk tanít, hogy
„szülők nevelői tevékenysége
annyira jelentős, hogy hiányát
alig lehet pótolni. A szülők
nevelői joga és kötelessége
mindenekelőtti, és nem szabad
elvenni tőlük.” 
Mert meg akarjuk mutatni, hogy
a család olyan érték, amit senki
nem vehet el tőlünk: „A család a
társadalmi élet őssejtje. A család
az a közösség, amelyben az
ember kisgyermekkortól kezdve
megtanulhatja az erkölcsi
értékeket, megkezdheti Isten
tiszteletét és a szabadság helyes
használatát. A családi élet beavat
a társadalmi életbe.” 
Mert el akarjuk mondani a fia-
taloknak, hogy a házasság nem
egy papír, vagy egy szerződés,
hanem egy férfi és egy nő egész

életre szóló életszövetsége,
melyet egymás javára, az élet
továbbadására és a gyermekek
nevelésére kötnek.
Mert egyházközségek nem
léteznek vallásukat együtt gyakor-
ló családok nélkül: „A keresztény
család mutatja és valósítja meg
elsőként az egyházi közösséget,
ezért családi egyháznak lehet és
kell neveznünk. A hit, a remény és
a szeretet közössége; az
Egyházban egyedülálló jelentő-
séggel bír, amint az az
Újszövetségből is kitűnik.” 
Hogyan valósul meg mindez?
Augusztus 11-én Családi sport-
és egészségnap című ren-
dezvényünkkel nyitjuk az e-
semények sorát, majd három
csoportba sorolhatók a Projekt
alatt megvalósuló tevékenységek:
1. Családokat támogató gyakor-
lati szolgáltatások
2. Gyermekvállalás és mun-
kavállalás összeegyeztetését se-
gítő szolgáltatások és képzések
3. Közösségépítő programok:
családi életre nevelés, tréningek,
rendezvények
A családokat támogató gyakor-
lati szolgáltatások keretén belül
tájékoztató előadásokat, tanács-
adásokat szervezünk vendég
előadókkal a szülőknek szóló
közoktatási és köznevelési
tudnivalókról. 
Az első előadás címe: Hogyan
segítsek gyermekemnek az iskolai
és óvodai munkájában?
Előadó: Adonyiné dr. Gábori
Mária
Időpontja: 2012. augusztus 14.
(kedd) 16.00 óra
Helye: SZONEK Királyegyházai
Általános Iskola

Családi programok Plébániánk szervezésében
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A továbbiakban még négy inter-
aktív összejövetelt szervezünk
ebben a témakörben.
A későbbiekben tanácsadásokat
szervezünk a családi élettel,
gyermekneveléssel összefüggő
kérdésekben, előadó lesz gyer-
mekorvos, családterapeuta, gyer-
mekpszichológus és védőnő is.
A szülők munkába való
visszatérését segítő komplex
munkaügyi tréning témája lesz a
pályaválasztás, pályamódosítás
kérdése, az önérvényesítés,
valamint praktikus munkajogi
ismeretek átadása. Az önismereti
és személyiségfejlesztési tréningek
alkalmával lesz mód szemé-
lyiségvizsgálatra, konfliktuskeze-
lési technikák elsajátítására. A
vállalkozó készségek fejlesztése
című tréningen a vállalkozói
ismeretek és az üzleti tervezés
elsajátítására nyílik mód, melyet
kiegészít majd kettő darab tanul-
mányi kirándulás. 
A családi életre nevelést célozva
drámapedagógiai tréninget
fogunk tartani iskolásoknak szin-
tén két kirándulással (színházláto-
gatással) kiegészítve. 
Családbarát jellegű, nagyobb
létszámot érintő közösségépítő
találkozókat is szervezünk,
úgymint: Családi sport- és
egészségnap, Idősek Napja,
Nemzetiségek Napja, Karácsonyi
rendezvény, Farsangi családi ren-
dezvény, Húsvétváró, Családi
Nagy Nap.
A Projekt alatt ismeretterjesztő
anyagokat, információs füzeteket
készítünk és terjesztünk.
Projektmenedzser: Kajtár Bertold,
hitoktató; szakmai vezető:
Konyári Tímea.

Király József 
plébános

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
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Közhasznúsági jelentés
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66.

Időszak: 2011. január 01 – 2011. december 31.

a.) Számviteli beszámoló:
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Közhasznúsági jelentés
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66.

Időszak: 2011. január 01 – 2011. 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
fordította.
Királyegyháza Községi Önkormányzattól 950.000 Ft. támogatást kapott a  közalapítvány, mely összeget az igénybe vett
szolgáltatásokra, valamint a  falunap, egészségnapra 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 1.819 ezer forint pénzeszköze volt. Kötelezettsége, követelése nem volt.

Támogatások részletezése forrásonként:
- Helyi önkormányzat támogatása: 950 e. Ft.
- Jogi személyiségű gazdasági társaság támogatása: 5.875 e. Ft
- SZJA. 1 % 286 e. Ft

Összesen: 7.258 e. Ft.

A 2011. évben Királyegyháza Önkormányzatától, mint Alapítótól kapott támogatást elsősorban a működési költségek,
úgymint könyvvizsgálat, könyvelési díj, postaköltségek, adminisztrációhoz szükséges eszközök (irodaszerek, papír),
nyomtatványok; másrészt a Falunap Egészségnap rendezvény költségeinek kifizetésére fordítottuk. 
A jogi személyiségű gazdasági társaságok támogatását legnagyobb részben a közalapítvány kiemelt tevékenységére a
nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés céljából az óvodás és iskolás korosztály tanítási órán kívüli prog-
ramjainak megvalósítására fordítottuk, úgymint kirándulásokra, sportszerek beszerzésére, sport és szellemi vetélkedők
szervezésére, nevezési díjakra, játszóházak rendezésére, valamint a Helyzet című havonta megjelenő helyi lap költségeire
(tördelés, nyomtatás). Támogattuk az iskolai és óvodai szülői közösségeket is a gyerekek részére szervezett programjaik
megszervezésében. 
A felnőtt lakosság részére színházlátogatásokat, valamint egynapos kirándulást szerveztünk. A „Családok üdültetése” című
nyertes pályázathoz az önerőt biztosítottuk, ennek segítségével 25 fő (öt család) teljes ellátását és programjainak költségeit
vállaltuk a háromnapos Matty, Harkány és Siklós környékére szervezett kiránduláson. Segítettük az időskorú lakosság
számára tervezett, szervezett programokat, kirándulásokat, valamint az Önkormányzattal közösen rendezett idősek napi
ünnepséget. Támogattuk a női kézilabdacsapatunkat a terembérleti díjak átvállalásával, mezek vásárlásával, illetve a
Nostra Kupa elnevezésű rendezvény költségeinek kifizetésével. Készültünk a családi majális rendezvényre is, de sajnos
annak létrejöttét az időjárás megakadályozta. A beszerzett dolgokat felhasználtuk a gyermeknapon, illetve a falunapon.
Segítettük a néptánccsoport működését és a 2011. évi Falunap, Egészségnap című rendezvény megvalósítását és az
Adventi hangverseny létrejöttét.
Az SZJA 1 százalékából befolyt összegből 2011-ben fejlesztőjátékokat vásároltunk óvodáskorú gyermekek részére,
sporteszközöket vettünk a gyermekprogramokhoz, versmondó versenyt rendeztünk a Magyar Kultúra Napján, múzeumi
belépőt fizettünk az iskolások kirándulásán és az igénybe vett szolgáltatások egy részét is ebből fizettük.
A lakossági támogatásokból befolyt összeget a kirándulások programjának gazdagítására fordítottuk. 

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

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

Királyegyháza, 2012. március 26.
Konyári Tímea

kuratórium elnöke
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Hir de té se i ket húsz szó ig in gyen meg je len tet jük.
Le adás: sze mé lye sen Konyári Tí me á nál, il let ve

a 06-30-9522987-es te le fon szá mon.
Vár juk ész re vé te le i ket és hoz zá szó lá sa i kat is.

Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is
szervezünk kirándulást a helyi lakosok
részére a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány és a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. támogatásának
segítségével. Az elmúlt esztendőkben jártunk
már Debrecenben, Szegeden, Bikalon és a

Dunakanyarban is, idén pedig Budapestet,
konkrétan a Budai Várat célozzuk meg,
abból az alkalomból, hogy szeptember 20-
23-ig ebben a fesztivál nélkül is igen
látványos történelmi környezetben kerül
megrendezésre az Édes Napok Budapest,
Csokoládé- és Édességfesztivál. A szakmai

összejövetelek mellett napközben családok-
nak szóló programok is lesznek és olyan
attrakciók, melyeket csak az Édes Napokon
lehet majd látni.
Terveink között szerepel az előzetes
igényfelméréseknek megfelelően a
budapesti világörökségi helyszínek fel-
keresése, meglátogatása, mint például
maga a Budai Várnegyed, a Gellért-hegyi
Szabadság-szobor és a Citadella, az
Andrássy út épületei, köztük az Opera, a
millenniumi földalatti és a Hősök tere. De
megnézhetjük esetlegesen Vajdahunyad
várát is, és szervezhetünk más
múzeumlátogatásokat, ha a jelentkezők úgy
kívánják. 
A kirándulást bérelt autóbusszal szeptember
22-ére tervezzük, a jelentkezést ezer forint
hozzájárulás befizetése után tudjuk re-
gisztrálni. Jelentkezni lehet az alábbi telefon-
számokon: +36302949094, ill.:
+36309522987, személyesen pedig Fata
Gáborné és Konyári Tímea megkeresésé-
vel.
Mindenkit szeretettel várunk!

Konyári Tímea

ÉDES NAPOK FESZTIVÁL A BUDAI VÁRBAN

KIRÁNDULJUNK BUDAPESTRE!

A királyegyházai női amatőr kézilabdacsapat be-
nevezett Marcaliba egy kvalifikációs strandkézilab-
da versenyre. A 16 csapatból továbbjutottunk a
másnapi siófoki fordulóra, de a második nap már
nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Itt már
magasabb szintű csapatokkal kerültünk össze,
kevés gyakorlásunk és fáradtságunk megmutatko-
zott, a 8. helyen zártunk. Még így is sok dicséretet
kaptunk az ellenfelektől. 
Az eredmény miatt  kicsit elkeseredtünk, de kárpó-
tolt minket, hogy pihenésképpen mártózhatunk
egyet a Balatonban. A versenyen nem csak az
ellenféllel kellett megküzdenünk, de a nagy
hőséggel is. A csapat  jövő nyári  továbbjutása a
megfelelő helyen való felkészüléstől függ majd. 
Köszönjük szépen a támogatóknak  a segítséget!

Kiss Jánosné

NYÁRON: STRANDKÉZILABDA!

HELYZET – KIRÁLYEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Megjelenik havonta, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | ISSN 2060-5471 |
Felelõs kiadó: Konyári Tímea, munkatársak: Grímné Hunyadvári Éva, Kaczor Péter, dr. Máthé Győzőné | A szerkesztõség címe:

7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., tel.: 06-30-9522987, 06-73-340045,  e-mail: konyaritimea@gmail.com | Lapzárta: 2012.07.26.


