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A LAFARGE Cement Magyarország Kft.

Királyegyházi Cementgyára Ipari és Ener-

getikai Létesítmény kategóriában elnyerte

a 2012-es évi Építőipari Nívódíjat. Az

Építőipari Mesterdíj Alapítvány által éven-

te megítélt kitüntetés az építőipari kivitele-

zések szervezésének, irányításának és a

jó minőségű munkavégzésnek elismerése,

amely tovább növeli a szakma megbe-

csülését. 

A Nívódíj Tábla avató ünnepségére

2013. május 31-én került sor Királyegy-

házán. Az építtető Nostra Cement Kft.

képviseletében Merkl István, a kivitelező

STRABAG-MML Kft. képviseletében

Vermesy Sándor és az Építőipari Mester-

díj Alapítvány képviseletében Kreszán

Albert köszöntötte az ünneplőket. A ter-

vezés és a megvalósítás során elvégzett

kitűnő minőségű, kiemelkedő munkát a

Bíráló Bizottság elnökhelyettese, Bálint

Péter méltatta, valamint a közreműködő

kiemelt alvállalkozóknak elismerő okleve-

leket adott át. 

Európa egyik legmodernebb cementgyá-

ra 2011 júliusában kezdte meg működé-

sét, amely mind Európában, mind Magya-

rországon évtizedek óta az első ilyen

jellegű beruházás. A STRABAG SE és a

LAFARGE Csoport által közösen alapított

holding tulajdonában lévő Királyegyházi

Cementgyár zöldmezős beruházásként

építészetileg látványos külső megjele-

nésével, újszerű épületeivel, különleges iro-

daépületével a hazai ipar méltó büsz-

kesége. A legmodernebb, környezetbarát

technológiát alkalmazó gyáregység

hatékony energiagazdálkodást valósít

meg. A gyár külső megjelenése és belső

technikai kialakítása hangsúlyozza a

LAFARGE és a STRABAG elkötelezett-

ségét a környezet védelme, a magas

minőség és az innováció mellett. A ter-

vezés során fontos szempont volt az

esztétikus, elegáns és ergonomikus megol-

dások alkalmazása is. 

A LAFARGE cégcsoport magyarországi

gyárában 130 főt foglalkoztat. A

LAFARGE Cement Magyarország Kft. cél-

ja partnerei és végfelhasználó igényeinek

teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő

minőségű cementtermékekkel – mind öm-

lesztett, mind zsákos formában. A haté-

kony és fenntartható ipari folyamatok kiala-

kítása során a vállalat kiemelt figyelmet

fordít a környezet védelmére, a természeti

erőforrások megőrzésére és a helyi

közösségekkel való együttműködésre is. 

A világ vezető építőipari-alapanyag-

gyártójaként a LAFARGE a világ 64

országában 65 000 munkavállalót

foglalkoztat, a 2012-es évben a cégcso-

port 15,8 milliárd Euró értékesítési forgal-

mat realizált. A cement, adalékanyagok

és beton piacának egyik legfontosabb

szereplőjeként innovatív megoldásain

keresztül világszerte hozzájárul a városok

épüléséhez, ezáltal a kompaktabb,

tartósabb, szebb és élhetőbb lakhatási

körülményekhez. Világelső kutatási köz-

pontjának köszönhetően a LAFARGE prio-

ritása az innováció, a fenntartható

építkezések biztosítása és az építészeti

kreativitás elősegítése. A LAFARGE

Csoport a fenntartható fejlődésért végzett

tevékenysége elismeréseként 2010-ben

bekerült a nemzetközi Dow Jones

Fenntarthatósági Mutató listájára.

További információ elérhető a

www.lafarge.hu oldalon. 

Konyári Tímea
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Építőipari Nívódíj 
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Június 16-án a Királyi Lovas Klub fel-

kerekedett, hogy ellátogasson Csórra

egy "Extreme cowboy show" megtekin-

tésére. Már három héttel a kirándulás

előtt felvettem a szervezővel a kapcso-

latot, aki igen kedves úriembernek tűnt.

Azt mondta, szívesen látnak bennünket

és megoldott lesz az ebédeltetésünk,

több mindenből is választani lehet. A

műsor színvonaláról csak úgy áradozott,

így azt gondoltam jó kis kirándulás lesz

ez. Reggel a megbeszélt időben meg is

érkezett értünk az autóbusz, és kis

csapatunk 34 fővel elindult Csór irányá-

ba. Nem is volt semmi probléma egé-

szen Siófokig, ahol a sofőr közölte,

folyik a motorolaj. Félreálltunk a Tesco

parkolónál, remélve, hogy el tudjuk hárí-

tani a hibát. Tévedtünk, az egyik olajcső

szétdurrant, így pár telefonálás után

elindult értünk a pótbusz Pécsről, ami kb.

másfél óra múlva meg is érkezett. A jó

kis társaságnak köszönhetően jól elmu-

lattuk az időt a 34 fokos melegben.

Csórra déli 12 óra körül érkeztünk meg,

és azt gondoltuk, már javában folyik a

bemutató. De nem, azt mondták, csúsz-

nak, mert a hivatalos EXCA bíró elaludt,

így 13 órakor kezdenek. Gondoltam:

ez is jól indul. Aztán megkezdték a ver-

senyt, hát mit mondjak, nem szeretnék

senkit és semmit minősíteni, de a sok beí-

gért bemutató Cowboy show valahogy

elmaradt. Amit ott láttunk, az meg sem

közelítette ezt a fogalmat. A helyszínről,

ahová érkeztünk, szintén jobb, ha nem

írok. Aztán jött a hab a tortán, amikor

közölték, hogy nem tudnak 35 főnek

ételt biztosítani. Kiakadtam! Megkér-

deztem, ugyan már miért kellett a

telefonon keresztül fűt-fát ígérni, hogy

konkrétan a semmiért utazzunk 175 kilo-

métert. Értelmes választ erre nem kap-

tam. Kis csapatunk vidámsága itt már a

tetőfokára hágott, ezért úgy döntöttünk,

irányba vesszük a jó öreg Balatont.

Délután 4 órára értünk Siófok-Szabadi-

fürdőre. Mivel ugye nem fürödni

készültünk, ezért fürdőruha híján rövid-

nadrágban és pólóban vágtunk neki a

hullámoknak. A hangulat határtalan volt,

miután egy vízibiciklit is bevetettünk a

pancsikolásba. A közös vacsorára is

sort kerítettünk egy kis étteremben, nor-

mális, kulturált körülmények között.

Mindent összevetve: egy izgalmas,

kalandos kirándulással lehettünk

gazdagabbak. Köszönöm szépen

minden résztvevőnek, hiszen a megpró-

báltatások ellenére is jól érezték magu-

kat. Köszönjük, hogy kirándulásunk költ-

ségeit „Az önkéntesség elterjesztése

Királyegyháza községben és tér-

ségében” című projekt és a Királyegy-

háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

Kuratóriuma is támogatta.

Ormódi Melinda

Kalandos Kirándulás

A Balaton partján jól éreztük magunkat

"Extreme cowboy show" Csóron
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Boldog izgalommal várták a nagy napot az

óvodások, hogy a Sasrétre kiránduljunk.

Almamellékig vitt minket a busz, ahol sok

érdekes látnivaló várt ránk. Először a Vasúti

Múzeumot néztük meg, kipróbálhattuk a

régi idők lovas vasúti kocsiját. Ezután az

igazi kisvasúton utaztunk fél órán át

Sasrétig, megcsodálhattuk a táj szépségét,

végre nézhettünk dombot, erdőt. Láttunk sok

halastavat, halra várakozó kitartó

horgászokat, őzikéket, madarakat.

Bár az időjárás nem kedvezett utunk során,

de ez cseppet sem szegte kedvünket.

Sasrétre érve betértünk egy erdei iskolába,

ahol jót ebédeltünk a hazaiból.

Túravezetőnkkel kirándulni indultunk az

erdőbe. Levélgyűjtő albumot kapott minden

kisgyerek, amibe az erdőben található

fákról gyűjthettünk egy-egy levelet.

Megismertük a szilfát, a juharfát, tölgyet,

szomorúfűzfát, megnéztük és megkóstoltuk

az Almás-forrás vizét. A nap végére jól

elfáradtunk, és élményekkel teli indulhattunk

haza.

Alig pár nap elteltével Pécsre látogattunk az

év közben tervezett állatkerti kirándulásra.

Busszal utaztunk az állatkertbe, ahol

lehetőségünk volt zoopedagógus veze-

tésével megismerkedni az ott élő vadálla-

tokkal, háziállatokkal. Sok érdekes és

hasznos információt tudtunk meg. Például

azt, hogy Józsi, a majom megszökött, két

hét múlva Orfűn találták meg. A vízilovakat

Bálintnak és Ágnesnek hívták, a gyűrűsfarkú

majmocskák csak a gyümölcsjoghurtot eszik

meg, az ara papagáj ketrecében

tekergőző siklót épp mi vettük észre, és így

megmentettük a három papagájtojást. Egy

jó kis erdőszéli ebéd után a Kisrétre vezető

túraútvonalon indultunk kirándulni, figyelve a

jelzéseket. Gyorsan telt el a nap, és megint

csak fáradtan, élményekkel gazdagodva

értünk vissza az óvodába, ahol az anyukák

már vártak minket.

Köszönjük a Királyegyháza Felvirágoz-

tatásáért Közalapítvány Kuratóriumának a

támogatást, aminek segítségével min-

dezeket az élményeket megtapasztalhattuk,

és így a kirándulásokért a szülőknek semmit

nem kellett fizetniük.

Grimné Hunyadvári Éva

óvodavezető

Kirándultak az óvodások 

Nagy élmény volt a gyerekeknek a kisvasúton utazni

Gyönyörű tájakat láttunk utunkon

Nagyon örültünk, hogy sok szülő is elkísért minket
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Június 7-én, pénteken ünnepeltük Jézus

Szentséges Szívét, mely plébániánk foga-

dalmi ünnepe. Ennek kapcsán szeretném

röviden összefoglalni, hogy mit is jelent a

Jézus Szíve tisztelet.

A középkorban már kimutatható bizonyos

körökben a Jézus Szíve tisztelet, melynek ter-

jedéséért a jezsuita és karthauzi szerzetesek

tettek sokat. Alacoque Szent Margit látomá-

sai - melyekben Jézus különösen az emberi

hálátlanságot fájlalta – tovább erősítették a

Szent Szív tiszteletét.

A Bibliában a szív a gondolkodás helye.

Töpreng, hisz és kételkedik, igazságokat lát

be, emlékezik, oktalankodik, elvakul. Benne

lakik a szomorkodás, az öröm, a bátorság,

a félelem, a felindultság, a szenvedély és a

harag. A szívből ered a jó és a rossz, a

hűség, az elpártolás és a megátalkodott-

ság. Amikor Isten meg akarja mérni az em-

bert, akkor próbára teszi a szívét. A megke-

ményedett szív jelképezi az Isten iránti enge-

detlenséget. Ott lakik az isten- és ember-

szeretet. Benne dől el minden. Tőle lesz

valaki jó szívű vagy szívtelen. 

Különösen fontos jelentősége van annak,

hogy a kereszten Jézus Szívét átszúrták. A

nyitott oldalából fakadó vér és víz az isteni

szeretet jele, mely által megváltottak lettünk

és örök életre születtünk!

Ha tehát szembesülünk Jézus irántunk való

mindent felülmúló szeretetével, akkor

megértjük, hogy nekünk is szeretnünk kell

Őt. Ez a Jézus Szíve tisztelet alapja! Imádjuk

és hálát adunk, hogy így szeret bennünket,

hogy elfogad olyannak, amilyenek

vagyunk, még akkor is, amikor mi talán nem

tudjuk magunkat elfogadni. 

De ha ez így van, – márpedig így van –

akkor miért nem Jézus szeretetét tiszteljük?

Azért mert ebben az esetben a szeretet

csak egy elcsépelt, elvont fogalom lenne,

melyre ma már könnyen legyintünk. Ellen-

ben a szív valóságos. Valóban szenvedő,

valóban szerető, valóban átszúrt és

valóban feláldozott! Nem hiába kiált fel a

Jézust kivégző százados a vérző szívet

látva: „Ez az ember valóban Isten Fia volt!”

Azt kívánom mindenkinek, hogy életében

legalább egyszer jusson el erre a felis-

merésre, mert higgyék el nekem,

óriási élmény!

Krisztus lelke, szentelj meg engem.

Krisztus teste, üdvözíts engem.

Krisztus vére, ihless meg engem.

Krisztus oldalából kifolyó víz,

tisztíts meg engem.

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem.

Jóságos Jézus, hallgass meg engem.

A Te szent sebeidbe rejts el engem.

Ne engedd, hogy tőled elszakadjak.

A gonosz ellenségtől

oltalmazz meg engem.

Halálom óráján hívj magadhoz engem.

Add, hogy eljussak hozzád,

És szentjeiddel dicsérjelek téged

mindörökkön örökké.

Ámen

Király József

Plébános

Jézus Szíve tisztelet 

A szentmisét Dr. Kvanduk Frigyes teológiai tanár mutatta be

Jézus Szíve tisztelet

HIRDETÉS 
2013. július 14-én, vasárnap 9.30-kor 

püspöki szentmisével ünnepeljük 
200 éves plébániánkat.

2013. július 28-án, vasárnap 
emlékezünk Szent Annára, Szűz Mária

édesanyjára. 
A 9.30-kor kezdődő szentmise keretében 

szolgáltatjuk ki idős és beteg testvéreinknek 
a betegek kenetét. 

Kérem, hogy akik ezt a szentséget
fel kívánják venni,

július 21-ig jelentkezzenek a sekrestyében. 
A szentmisét bemutatja és szentbeszédet

mond Lőrincz Sándor atya, 
a Pécsi-Havihegyi kápolna igazgatója, 

pécsi kórházlelkész. 
Szeretettel hívok és várok 
minden jóakaratú embert!

Király József
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Helyreigazítás
Kedves Olvasóink! 

A Helyzet májusi számában a „Merj a
legjobb lenni” című írásomban a zsűri tag-
jainak felsorolásakor szerkesztési hiba miatt
kimaradt Dr. Máthé Győzőné neve. 
Helyesen tehát: „A zsűri tagjai voltak: Fejős
Miklós festőművész; Dr. Máthé Győzőné,
a Királyegyházai Nyugdíjas Klub elnöke;
Nyakáné Maár Zsuzsanna, a SZONEK
AMI igazgatója; Kis Halas Tiborné,
tanítónő; Grím Ferenc, polgármester és
Palkó Ottó, iskolaigazgató.” Dr. Máthé
Győzőné, Erzsi nénitől ezúton kérek
elnézést! 

Konyári Tímea

Szülők, gyerekek és pedagógusok együttműködése

Konfliktuskezelés az iskolában 
2013. április 23-án 16.00 órától került
megrendezésre a TÁMOP 5.5.1.B-11/2
„Családi közösségi programok és szolgál-
tatások fejlesztése a Királyegyháza Római
Katolikus Plébánia szervezésében” prog-
ramsorozat keretén belüli előadásunkra -
"Szülők, gyerekek és pedagógusok
együttműködése; konfliktuskezelés az
iskolában" címmel - a Királyegyházai
Általános Iskola földszinti aulájában. Az
előadás megtartására Káplár Mátyás
pszichológust kértük fel.
Előadása a "Rossz-e a gyerek, amikor
rossz?" című témával kezdődött. Itt egy
olyan képet vetített ki projektorral a kedves
megjelentek elé, amiben egy fiatal és egy
idősebb nő volt "összemontázsolva". A
kérdés tehát mindig relatív marad, hogy ki
mit lát meg egy ábrán először, illetve ki mit
gondol egy gyerekről. Mai mindennapi
tapasztalatunk az, hogy a mai gyerekek
kevésbé tudják kontrollálni önmagukat, mint
a régebbiek (kisebb önkontroll, gyengébb
szociális problémamegoldó képesség,
gyorsan kialakuló indulat és dühkitörés).
Ezután Maslow szükségletpiramisát nézhet-
tük meg (alapvető szükségletektől az
önmegvalósításig). A pszichológus kihang-
súlyozta, hogy a gyerek két ok miatt jön az
iskolába: először azért, mert itt vannak a
barátai, másodszor pedig azért, mert kell.
Az önmegvalósításához már konfliktusokkal
jut el. A magatartásuk megfigyelésénél tud-
nunk kell, hogy minden magatartásnak célja
van, és minden cél indokolt. Ezek után
feltettük a következő kérdést: "A konfliktusok
honnan erednek?" Fontos, hogy ilyenkor
nem a viselkedéseket kell megcélozni!
Ahhoz, hogy tudjuk mi áll a gyermek
viselkedésének hátterében, a magatartást
kell megfigyelni, illetve fontos, hogy mi
történik közvetlenül a viselkedés előtt, és mi
történik utána.
Motivációk a viselkedés mögött: elfo-

gadás/kapcsolat; figyelem; kommuniká-
ció/frusztráció; tárgyi (valamire szüksége
van és mindent megtesz ezért); érzékeléses
(a gyereknek testi ingerre van szüksége);
hatalom/irányítás (ez inkább a felsős
korosztályra jellemző); elkerülés/mene-
külés/védelem; igazság/bosszú (ez 14
éves kortól jelenik meg). "Mit lehet ilyenkor
csinálni?" Helyettesítő viselkedéseket alkal-
mazunk (egy adott szükséglet nem meg-
felelő kielégítése esetén). Ezeknek a helyet-
tesítéseknek 3 tényezője van: 1) környezet:
itt stratégiákat kell kidolgozni, hogy a
környezete boldoggá tegye őt, vagy elfo-
gadható legyen a számára; 2) direkt
tanítás: ismételni velük, hogy a pozitív és a
negatív viselkedéseire milyen visszajelzést
kap. Szükséges a pozitív visszajelzés a
gyereknek; 3) tanítási helyzetek.
A pszichológus a felnőttek érzéseivel és a
diákok viselkedésével kapcsolatban össze-
állított egy összehasonlító listát is.  Amikor
egy diák impulzív, akkor a felnőtt ingerült-
séget érez; ha a diák lázadó - a felnőtt
kihívást és dühöt érez; ha a diák tagadó - a
felnőtt elkeseredettséget érez; ha a diák
bátortalan - szomorúságot érzünk. Ezután a
leggyakrabban elkövetett hibákról beszélt,
amit a szülők és a tanárok elkövethetnek: 1)
"Az lenni, akié az utolsó szó!" 2) Túl sokat
beszélni 3) Minden csatát megnyerni 4) Azt
kérdezni, hogy "miért?" 5) Nem mutatni
tiszteletet a diákok és érzéseik iránt.
Néhány tanács: "Azt irányítsd, akit képes
vagy irányítani!" Olyat kérjünk, amit mi
magunk is meg tudunk tenni! Mutasd meg a
diáknak, hogy ki az, akit tudnak irányítani! A
saját magunk feletti kontroll felelősségének
és erejének átadása továbbadódik!
Meghívásokká alakítsuk az utasításokat! A
tiltás mindig ellenállást szül!
Végezetül a tanárnak (de akár a szülőnek is
szólhat!) egy fontos kérdés - és az arra
adott válasz - hangzott el a pszichológustól:

"Hogyan kezeld a saját viselkedésedet?"
Válaszok: Nézz magadba (ellenőrizd a
hozzáállásod, hagyd a problémáidat a ter-
men kívül); légy barátságos; "szeretnél diák
lenni a saját osztályodban?"; humor
használata; őszinteség; tisztelet; tanítási
módszerek fejlesztése; idő jó beosztása; ne
dühből cselekedj; konfliktus után legyenek
pozitív tettek; hanghordozás-hangerő; tudj
bocsánatot kérni; erősítés; dicséret; dolgoz-
ni azon, hogy minden gyerekkel legyen
pozitív érzésünk; ne büntess bosszúból; ne
legyen kollektív büntetés; szólítsa nevén a
diákjait.
Az előadás végén lehetőség adódott
kérdések feltevésére és megválaszolására,
valamint egy kötetlen beszélgetésre finom
tea és aprósütemények mellett.
Cikkem végén szeretném megköszönni
Káplár Mátyás pszichológus úrnak, hogy
elfogadta a meghívásunkat, és hogy fontos
információkat osztott meg mind a szülőkkel,
mind a tanárokkal.

Kajtár Bertold 
projektmenedzser
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Idén 20. alkalommal rendezték meg

Szentlőrincen a Kistérségi Kisdiák Fesztivált

április 24-25-én.

A rendezvényen diákjaink Szentlőrinc,

Bicsérd, Bükkösd, Szabadszentkirály és

Hetvehely tanulóival együtt adhattak

számot tehetségükről.

A vers- és prózamondás mellett hangszeres

és táncos bemutatók, színjátszás tették vál-

tozatossá a palettát. Ezen kívül a fesztiválon

résztvevők kiállítást tekinthettek meg

művészettel foglalkozó társaik munkáiból.

Láthattunk sok szép rajzot, tűzzománc

alkotásokat és kerámiákat.

Tanulóink a következő kategóriákban értek

el helyezéseket:

Cigány néptánc – arany fokozat: 

Csonka Ferenc, Boros István László, Lusek

Richárd

Vers: 

Vida Nikoletta /arany/, Vida Henrietta

/ezüst/, Fata Nóra /bronz/

Mesemondás:

Fehér Dávid /ezüst/

Néptánc – ezüst fokozat:

Réti Melani, Réti Médea, Katona Cintia,

Végi Emília, Kovács Hajnalka, Tóth Melitta,

Gosztola Melinda, Hegyes Melinda Éva,

Vida Henrietta, Pásztler Bianka, László

Patrícia, Nagy-Halas Nikoletta

Furulya – arany fokozat:

Gosztola Melinda

Gratulálunk nekik és további sikeres szere-

plést kívánunk!

A gyerekeket felkészítették: Konyári Tímea,

Kis-Halas Tiborné, Fuksz Veronika, Tóth

Réka, Borzáné Petró Krisztina, valamint a

SZONEK Alapfokú Művészeti Iskola

pedagógusa: Felnagy József.

A „Csoboka Csillagai” trió meghívást kapott

a járási pedagógusnapi ünnepségre is,

ahol produkciójukkal szintén nagy sikert

arattak a fiúk.

Borzáné Petró Krisztina

tanítónő

Sikerek a Kisdiák Fesztiválon 

Büszkék vagyunk tehetséges tanítványainkra!

2013. április 26-án pénteken, 14 órakor

került megrendezésre a 21. Benedek Elek

Regionális Mesemondóverseny Pécsett, a

Mátyás Király Utcai Általános Iskolában.

Megérkezésünkkor minden résztvevőről

fényképet készítettek, majd az iskola

igazgatónője köszöntötte a megjelenteket.

Több tanteremben adhattak számot a

gyerekek mesemondó tudásukról. Fehér

Dávid az 1-2. osztályosok között szerepel-

hetett „A félig nyúzott bakkecske” című

mesével. Dávidnak 15 kisdiák között kellett

bizonyítani tehetségét. Miután minden

versenyző előadta meséjét, a zsűrié lett a

főszerep. Több mint fél órát kellett várnunk

az eredményre, de megérte, mert Dávid a

3. helyen végzett az erős mezőnyben.

Elmondása szerint nagyon jól érezte magát

és jövőre is szívesen vesz részt ezen a

versenyen. A kis tehetség képességeit a

„Merj a legjobb lenni” című helyi meg-

mérettetésen és a tanévzáró ünnepségen is

megcsodálhattuk.

Fuksz Veronika

tanítónő

Mesemondás Pécsett  



8

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, Mészáros Dániel

| A szerkesztõség címe: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., tel.: 06-30-9522987, 06-73-340045,  e-mail: konyaritimea@gmail.com |
Lapzárta: 2013.06.24.

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.

Június 15-én tanévzáró és ballagási ünnep-
séggel zárult a 2012-13-as tanév a
Királyegyházai Általános Iskolában. A nyol-
cadik osztály nevében kiemelkedő tanul-
mányi eredményéért „A SZONEK Kiváló
Tanulója” címet kiérdemlő Lucza Virág
búcsúzott az intézménytől. 
A ballagó diákokat Grím Ferenc,
Királyegyháza polgármestere egy-egy
névre szóló, a település címerével ellátott fa
emlékkönyvecskével ajándékozta meg. A
diáktársak nevében Fodor Viktória hetedik
osztályos tanuló köszöntötte az ünnepel-
teket.

Ballagás és tanévzáró 

Minden végzős tanuló felvételt nyert középfokú oktatási intézménybe

A Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány falumegújításra és –

fejlesztésre benyújtott támogatási kérelmének

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

helyt adott, így a Közalapítvány a

Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága

2013. június 17-én kelt határozata alapján

17 218 483 Ft teljes – nettó: 13 557 861 Ft

– összegre nyert jogosultságot. 

Ebből az összegből kívánjuk felújítani a

sportpályán található sportöltözőt és a

Közalapítvány kezelésébe került, de tovább-

ra is az Önkormányzat tulajdonában álló,

Petőfi u. 65. szám alatti volt szolgálati lakás

épületét, melyben Királyegyházai Szabadidő

Centrum kerül kialakításra, szintén teljes

felújítással, kondi- és kardioterem kialakításá-

val.  A megvalósítást még ebben az évben

kötelező elkezdeni. 

Ezúton köszönöm Királyegyháza

Képviselőtestületének, az Önkormányzat dol-

gozóinak, a kuratóriumi társaimnak és Kótai

Krisztiánnak a pályázatírásban nyújtott segít-

séget! 

Konyári Tímea

Tájékoztatás

című tréning indul projektünk keretében 2013. június 28-án 14.00 órakor

Témák: 

• Általános vállalkozói készségek fejlesztése 

• Vállalkozásindítás: adminisztratív és jogi feladatok

• Banki ügyintézés

• Gazdálkodási, pénzügyi és számviteli ismeretek

• Üzleti tervezés, Munkaerő gazdálkodás

• Üzleti tervezés, vállalati gazdálkodás

• Marketing ismeretek

• Piaci mechanizmusok és eladási módszerek

• Üzleti terv készítése

A képzés végén a résztvevők a Munkaügyi Központ által elismert tanúsítványt kapnak.

Jelentkezés és további információ: konyaritimea@gmail.com; +36309522987

A későbbiekben további tréningeket indítunk: drámapedagógia és személyiségfejlesztés,

önismeret témában.

A tréningek résztvevői számára négy ízben fogunk az adott témához kapcsolódó kirán-

dulást szervezni.

Konyári Tímea

szakmai vezető

Vállalkozói készségek fejlesztése 

Családi közösségi programok és szolgáltatások 
fejlesztése a Királyegyháza Római Katolikus

Plébánia 
szervezésében (TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0309)


