
Királyegyháza . Sumony . Gyöngyfa . Szentdénes 2015./XI. évfolyam 8. szám

Ismerd meg Királyegyházát! 
Augusztus 22-én került sor első ízben az
„Ismerd meg Királyegyházát!” címû vetél-
kedő megrendezésére. A játékot Grim
Jenővel és Pintér Tibor testnevelő tanárral va-
ló beszélgetés ihlette. Játékosainknak 12
órán keresztül kellett megmérettetni magukat.
A vetélkedő középpontjába Királyegyházát
helyeztük. Szerettük volna, ha a résztvevők
jobban megismerik azt a helyet ahol élnek,
mert azon kívül, hogy szép hely, elég réteges
történelmi háttérrel rendelkezik. Reméljük, utó-
dainknak is átadjuk a múltat, hogy sose
merüljön feledésbe. A vetélkedőre hat
négyfős csapat jelentkezett. Versenyzőinknek
nem csapatnevük volt, hanem csapatonként
más-más színû pólójuk. A játék reggel 6-kor
kezdődött egy előzetes feladat megoldásá-
nak bemutatásával, amit már csütörtökön
megkaptak. A feladat az volt, hogy egy
olyan autót kellett csinálni, amit emberi erővel
kellett mûködtetni. Aztán a fontosabb
épületekről, építményekről kellett három
darab számszerû adatot összegyûjteni, egy
behatárolt időn belül. A következő játék
során egy fiktív cél érdekében - hogy
Királyegyháza ismét két részre szakadjon -
aláírásokat kellett gyûjteni a faluban, ez is
időre ment. Ezzel jó nagy felfordulást keltet-
tünk a helyiek körében, akik nagyon együtt-
mûködőnek, játékos kedvûnek bizonyultak,
ezúton is köszönjük. Aztán mindenkinek a
saját maga által gyártott autóját be kellett
izzítani egy futam erejéig. 
Következett a "begyûjtési feladat", itt minden
csapatnak a Helyzet újság legutolsó számát
(a júliusit) kellett beszereznie minél több
példányban. A gyûjtögetés után mind a hat

csapatnak egyszerre egy habbal teli
medencéből kellett kihalászni kihúzott logikai
játékuk darabkáit. A hajsza után, kicsi
pihenés következett: a résztvevők ülve vála-

szolhatták meg a kvíz kérdéseket. A hibás
válaszoknak azonban ára volt. Minden
csapat egy padra ült, és a feje felett lévő lufi
meglepetését élvezhette rossz válasz esetén.
Liszt, tej, tojás, vagy kakaópor landolt a
fejeken. Az ülés után kis mozgás jött a soron,
mégpedig a "vizes fóliás" feladat, melynek
az volt a lényege, hogy egy akadályokkal
kirakott pályán kellett egy tojást kanállal átvin-
ni. A pálya alapja fólia volt, és persze gon-
doskodtunk arról, hogy csússzon is, ne ússza
meg senki szárazon. 
Kis szusszanásként elmehettek a játékosok
ebédelni. Visszajövetel után a desszertet mi
adtuk: a csapatoknak harminc darab pala-

csintát kellett befalniuk három perc alatt. A
sok kalória ledolgozásaként egy labirintus-
ban találták magukat, ahol a csapatból egy
embernek bekötött szemmel négy fakockát

volt szükséges összeszednie, miközben a
csapatának a többi tagja kívülről irányíthatta.
Mondanom sem kell, hogy nem csak a saját
csapattagok próbálták terelni, a többi csapat
is kivette a részét egyaránt az utasításokból.
Ezután 2-2 embernek a csapatból sílécre kel-
lett pattanni, hogy vizet vigyen egy libikókán
keresztül a pálya végére. Pihentetésként
gyerekeket kellett „szerezni” a faluból a
következő feladathoz, a "mocsárjáráshoz".
Itt szőnyegdarabkákon keresztül lehetett
csak közlekedni, úgy kellett egy kört leírni a
pályán. Minden gyereket, aki a csapatának
segédkezett ebben a feladatban, egy-egy
tábla csokoládéval jutalmaztunk. 

Flintstone-ék is megirigyelték volna 
a gyártmányokat

folytatás a 2. oldalon
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Ismerd meg Királyegyházát! 

Ezen feladatok után bementünk a kultúrházba,
és megkezdtük a benti feladatokat. Az első
játéknak azt a címet adtuk, hogy "a legtöbb
fehér ruha egy emberen". Gondolták volna,
hogy egy ember akár 72 ruhadarabot is
képes magára húzni? Mondjuk volt, aki
körülbelül húsz darab fehérnemût húzott
magára. A vetkőzés után a korábban meg-
szerzett Helyzet újságból, egy-egy ruhakollek-
ciót kellett összeállítani. Láthattunk zsákos
Bilbót, városi lányt, menyasszonyt, királylányt,
tripla X-et, Pán Pétert. A modellkedés után jött
a költészet, előre megadott tíz szóból kellett
egy-egy verset megírni. Ezt az akadályt is jól
vették, a versek szuperek lettek, még a költők
is elismerték volna. A vetélkedőt végezetül
színdarabbal zártuk, amit szintén a megadott
tíz szó felhasználásával kellett előadniuk. A
feladatokat mindannyian ügyesen teljesítették,
a három legügyesebb csapatot megjutal-
maztuk. Az első helyezett a zöldek csapata
lett, ők négy belépőt nyertek a Zalakarosi
strandra, ahol ebédet is kapnak. A második
helyezett a sötétkékek csapata lett, ők négy
belépőt vihettek el, ami a Zalazobori kaland-
parkba szól. A harmadik helyezett a fehérek

csapata lett, akik a Kaposvári fürdőbe szóló
négy belépőre tettek szert. A díjakat Grim
Ferenc polgármester úr adta át a csapatok-

nak. Az eredményhirdetés után mindegyik
csapat két pizzát kapott, amit a játék elején
kiválasztottak, és két-két liter üdítőt is kínáltunk
hozzá. 
Reméljük minden játékosnak sikerült egy olyan

napot szereznünk, ahol kikapcsolódhatott egy
kicsit, és gyereknek érezhette magát. 
Köszönetet szeretnék mondani a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közala-
pítvány Kuratóriumának a támogatásért,
Grim Ferenc polgármester úrnak a
kultúrház rendelkezésünkre bocsájtásáért,
a Grim családnak a kvíz kérdések összeál-
lításában, és a válaszok megadásaiban
nyújtott segítségért, a Nyugdíjas Klub tag-
jainak köszönjük, hogy azt a rengeteg
finom palacsintát elkészítették. Konyári
Tímeának és Palkó Ottónak köszönjük,
hogy a kvízkérdések válaszainak magadá-
saiban segítségemre voltak, továbbá
köszönöm Hollósi Jánosnénak, Ormódi
Melindának, Kaszás Viktóriának,
Mihálovics Gábornak, Kovács Gábornak
és Sóki Andornak, hogy a szervezésben, a
pályaépítésben, a játékok helyszíni előké-
szítésében, lebonyolításában, eszközbiz-
tosításban voltak nagy segítségemre,
Major Istvánnak köszönöm, hogy  eszközt
biztosított a feladatokhoz. 

Hollósi Richárd

Felsorakoztak a modellek A rossz válaszokért büntetés hullott a fejekre

A habos játékok nagyon vidámra sikerültek

Aki nem lép egyszerre, …

A legbátrabbak mentek be a labirintusba

folytatás az 1. oldalról
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Ópusztaszeren jártak a Nyugdíjasok 
Nagyon örültem, amikor idén nyáron lehe-
tőséget kaptam, hogy a helyi Nyugdíjas
Klubbal ellátogassak Ópusztaszerre.
Mindenki jókedvûen várta az indulást, már
kora reggel öt órakor rögtön jó hangulat
kerekedett az autóbuszon, ahogy elindul-
tunk Királyegyházáról. Közel négy órás
utazás után érkeztünk meg Ópusztaszerre.
Egy kevés időt még a parkon kívül töltöt-
tünk, beszélgettünk, és mindenki elfogyasz-
totta  az otthonról hozott finomságait.
Kapunyitás után szemünk elé tárult a cso-
dás park látványa. Gyalog elsétáltunk a
főépületig, ahol megtekinthettük a Feszty-
körképet, ami újból egy "csoda" volt!

Délelőtt lovas bemutatót tartottak, amit a
többség szeretett volna megtekinteni, és
nem csalódtunk, hisz a négy  fiatalember
lenyûgöző bemutatót tartott. Elképzeléseink
szerint a területet gyalogosan szerettük vol-
na megtekinteni, de lehetőség adódott,
hogy kisautóval járjuk körbe a parkot, mi-
közben Gál László tárlatvezető csak mesélt
és mesélt, és egyik ámulatból estünk a má-
sikba. A tárlatvezetést követően, aki szeret-
te volna megtekinthette a Panoptikumot is.
Ezek után már több ember jelezte, hogy
megéhezett, ezért felkerestük az éttermet,
ahol nagyon finom marhapörköltet kaptunk
hûs limonádéval. Az ebéd elfogyasztása

után szabadprogram volt, ki-ki talált ked-
vére valót a park területén. Délután 16.00
órakor indultunk hazafelé, de egy fagy-
laltozást még Mórahalom főterén beiktat-
tunk a programba. A hazafelé úton sem
maradhatott el a nótázás, mindenki
jókedvûen elevenítette fel aznapi élményeit.
Késő este értünk haza. Köszönöm szépen
a lehetőséget, hogy elkísérhettem a klub
tagjait, és a Közalapítvány Kuratóriuma
nevében remélem, hogy mindenki nagyon
jól érezte magát és kellemes maradandó
élményekkel tért haza. 

Fata Gáborné
Kuratóriumi tag

Köszönjük Bakk Líviának 
a szervezésben nyújtott segítségét

A kiállításokon kívül a táj szépségében is
gyönyörködhettünk

Rengeteg volt a látnivaló A férfiak is találtak érdekességeket

Első élményünk a látványos lovas bemutató volt
Az egész parkot kényelmesen bejárhattuk 

a kiskocsival
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Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentés 2014. évi beszámolóhoz

Sor-

a b c c e
1 7495 0 28400
2 0 0 0
3 7495 0 28400
4 0 0 0
5 1308 0 4318
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 1308 0 4318

10 0 0 0
11 8803 0 32718
12 3803 0 3422
13 0 0 0
14 1193 0 3803
15 0 0 0
16 0 0 0
17 2610 0 -381
18 0 0 0
19 0 0 0
20 5000 0 15664
21 0 0 0
22 5000 0 3000
23 0 0 12664
24 0 0 13632
25 8803 0 32718

(adatok eFt-ban)

Sor-

a c d e
1 A. 7893 0 16719

2 1. 7893 0 15891

3 0 0 0

4 118 0 0

5 775 0 6050

6 7000 0 7000

7 2. 0 0 2841

8 3. 0 0 0

b

(adatok eFt-ban)

folytatás a 5. oldalon

Adószáma: 18328356-1-02
Baranya Megyei Bíróság: Pk.60.125/2006/5/1
Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 1567
Időszak: 2014. január 01 – 2014. december 31.
a.) Számviteli beszámoló:
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folytatás a 6. oldalon

b.) Költségvetési támogatás felhasználása:

Személyi jövedelemadóból kapott támogatás (1 %) összege 0 Ft  volt.

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Idegen ingatlanon végezett felújítás volt:  „Szabadidő Centrum” kialakítása, mely 2013. évben kezdődött,  és a befejezése  2015. évre

áthúzódik.

Volkswagen Transporter kisbusz vásárlás: 12.664 ezer forint értékben.

9 4. 0 0 0

10 5. 0 0 828

11 B.  0 0 0

12 C.    7893 0 16719

13 D.   5283 0 17100

14 42 0 3519

15      0 0 0

16 57 0 886

17 5184 0 12695

18      0 0 0

19 0 0 0

20 E.   0 0 0

21      0 0 0

22     0 0 0

23      0 0 0

24      0 0 0

25 0 0 0

26 0 0 0

27 F. 5283 0 17100

28 G. 0 0 -381

29 H. 0 0 0

30 I. 0 0 0

31 J. 2610 0 -381

folytatás az 4. oldalról

Sor-

1 0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

(adatok eFt-ban)

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentés 2014. évi beszámolóhoz

d.) Cél szerinti juttatások kimutatása:

Sor-

1. 1320

2. 318

3. 123

(adatok eFt-ban)
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Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentés 2014. évi beszámolóhoz
folytatás az 5. oldalról

4. 99

5. 541

6. 318

7. 1674

8. 454

9. 2400

10. 450

11. 382

12. 309

13. 18

14. 132

15. 297

16. Gyereknap 498

17. 297

18. 109

19. 90

20. 178

21. 2000

22. 197

23. 249

24. 103

25. 7

26. 131

12695

e.) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi  önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a

települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke.

Királyegyháza Községi Önkormányzattól 6.050.000Ft. támogatást kapott a  közalapítvány, mely összeget az igénybe vett szolgáltatások-

ra, a Generációk napja címû a március 15-ei, a gyermeknapi és a helyi kertészek évértékelő rendezvényére, valamint az utófinanszírozott

pályázatok megvalósítására fordította.

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

Személyi jellegû ráfordítás nem volt.

g.) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

A közhasznú tevékenységben közremûködők tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeli sem természetbeni ellen-

szolgáltatásban nem részesültek.
Közhasznú tevékenysége során 0 forint vállalkozási bevétel és 0 forint vállalkozási kiadás volt.

Közalapítványnak mérleg fordulónapján 4.318 ezer forint pénzeszköze volt. 

Kötelezettsége: 15.664 ezer  Ft volt (Utófinanszírozott kisbusz vásárlás, pályázat megelőlegezésére kapott összeg Királyegyháza Községi

Önkormányzattól 3.000 ezer forint),  követelése 12.664 ezer forint MVH pályázati összeg.

Támogatások részletezése forrásonként:

- Helyi önkormányzat támogatása: 6.050 e. Ft

- Jogi személyiségû gazdasági társaság támogatása: 7.000 e. Ft

- MVH pályázat: 2.841  e. Ft

Összesen: 15.891 e. Ft

folytatás a 7. oldalon
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Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentés 2014. évi beszámolóhoz
folytatás az 6. oldalról

A 2014. évben Királyegyháza Önkormányzatától, mint Alapítótól kapott támogatást elsősorban a mûködési költségek, úgymint könyvvizs-
gálat, könyvelési díj, postaköltségek, adminisztrációhoz szükséges eszközök (irodaszerek, papír), nyomtatványok  költségeinek kifizetésére
fordítottuk. 
A jogi személyiségû gazdasági társaságok támogatását legnagyobb részben a közalapítvány kiemelt tevékenysége: a nevelés, oktatás,
képességfejlesztés és ismeretterjesztés terén elsősorban az egészségmegőrző és a fenntartható fejlődést célzó, környezettudatos
magatartást elősegítő programok céljára fordítottuk. Többek között az óvodás és iskolás korosztálynak szervezett programokat valósítot-
tunk meg: kirándulásokat, sport és szellemi vetélkedőket, játszóházakat rendeztünk.  Támogattuk az iskolai és óvodai szülői közösségeket
is a gyerekek részére szervezett programjaik megszervezésében. 
Segítettük az időskorú lakosság számára tervezett, szervezett programokat, kirándulásokat, valamint az Önkormányzattal közösen ren-
dezett Generációk Napi ünnepséget. Támogattuk a Királyegyháza Sportegyesületet, a Királyegyházai Polgárőr Egyesületet és az amatőr
női kézilabdacsapatunkat is. A március 15-ei nemzeti ünnep megszervezetését vállaltuk, támogattuk a kertészek évzáró rendezvényét
valamint a gyermeknapot is. Karácsonyi színházi előadást, karácsonyváró rendezvényt szerveztünk, a nehéz anyagi helyzetben lévő csalá-
dok részére a „szeretetdoboz” akciót segítettük, támogattuk.
Óvodáskorú gyermekek részére kirándulást szerveztünk az állatkertbe és bábelőadásra. Iskoláskorú gyermekeknek kirándulásokat és
sportprogramokat szerveztünk: kick-boksz oktatást, lovaglást; korcsolyázást.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtott pályázatainkból rendezvényt szerveztünk „Mozdulj, Királyegyháza” címmel,
sporteszközökkel berendeztük a konditermet, továbbá idegen tulajdonon (Királyegyháza Önkormányzat) végrehajtandó felújítást végzünk.
A 2013. évben felújítottuk a sportöltözőt, és elkezdtük a Szabadidő Centrum kialakítását, mely munkálatok befejezése 2015-ben várható.
Pályáztunk Sport és Egészségnap rendezésére, eszközök beszerzésére, valamint a konditerembe eszközökre. Buszpályázatunk is sikeres
volt, erre 12.663.550 Ft-ot kapunk.
A kiadások összetétele és nagysága nagyon megfontolt, ésszerû. Törekedtünk a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.
Királyegyháza, 2015. május 27.

Konyári Tímea
kuratórium elnöke

Megnyitja kapuit a mûvelődési ház 
Szabó Zsófia vagyok, 2015. szeptember 1-

jétől dolgozom Királyegyházán mûvelődés-

szervezőként. Tanulmányaimat a Pécsi Tudo-

mányegyetem sportkommunikátor, később

magyar és néprajz szakán végeztem, utóbbin

az irodalomtudomány és a kulturális antropo-

lógia volt a szakterületem. A néprajz szaknak

köszönhetően rálátásom van a népi életmód,

a hagyományok, a különböző kulturális sajá-

tosságok tanulmányozásában.

Célom és egyben feladatom is a helyi köz-

mûvelődést szervezni, építeni és fejleszteni.

Úgy gondolom, hogy a helyi és a kistérségi

kapcsolatok építése, ápolása nagyon fontos.

Ezeket különböző rendezvények által lehet

biztosítani, pl.: közös falunap, vásárok, isme-

retterjesztő és kulturális előadások stb. Kie-

melten fontosnak tartom a helyi hagyomány-

őrző közösségeket, illetve a kisebbségi kul-

turális kapcsolatokat támogatni, korosztályos

rendezvényeket szervezni: gyermeknapot,

idősek napját megünnepelni, játszóházakat

rendezni. Munkám során figyelmet fordítok a

civil kapcsolatok gondozására, fejlesztésre.

Úgy gondolom, lényeges az együttmûködés

a helyi autonóm szervezetekkel, ugyanis

egymást kölcsönösen tudnánk segíteni.

A mûvelődési házban már mûködnek

speciális programok: gyógytorna, kick-box

edzés, KRESZ elméleti oktatás. 

Tervezzük egy új teleház létrehozását a

helyieknek, ennek elsősorban az információ-

áramoltatás a célja, gondolunk itt az intereten

való munkahelykeresésre, tananyagok eléré-

sére, a hétköznapi életvitelt elősegítő hasznos

dolgokra. Előadásokat fogunk tartani egész-

ségmegőrzés, drogprevenció és több külön-

böző kulturális témában is.

Első új kezdeményezésünk a főzőklub indítá-

sa, melynek ötletgazdája Kósáné Toplak Éva.

Várjuk asszonyok, lányok és persze férfiak

jelentkezését is.  Szeptember 15-én délután

17.00 órakor a mûvelődési házban lesz az

első kötetlen beszélgetés, ahol megbeszél-

hetjük a célokat és ötleteket cserélhetünk.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A jövőben rendszeresen hírt adunk a Helyzet

hasábjain a tervezett és megvalósult

programokról, a későbbiek során kialakított

nyitva tartásról, és folyamatosan várjuk az

ötleteket, igényeket a közösségi élet

fejlesztése érdekében. 

A jó együttmûködés reményében első ízben

szeptember 15-én 15.00 órától 17.00 óráig

várom a kedves érdeklődőket és javaslatte-

vőket a mûvelődési ház mûködésével és a

közösségi programok szervezésével kapcso-

latosan.

Szabó Zsófia
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