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IV. Együtt gyermekeinkért 
jótékonysági futóverseny

2018. szeptember 21-én rendezték
meg az „Együtt Gyermekeinkért” IV.
Szentlőrinc – Királyegyháza Jótékony-
sági Futóversenyt, Szentlőrinc és Király-
egyháza települések önkormányzatai,
a Tekerj, Fuss, Túrázz Egyesület, vala-
mint a LAFARGE Cement Magyaror-
szág Kft. társszervezésében.
A kezdeményezés négy éve indult útjára,
hogy felhívja a gyerekek és a környező
lakosság figyelmét az egészséges élet-
mód valamint a mozgás fontosságára. A
rendezvény minden évben célul tűzte ki,
hogy a felnőtt indulók nevezési díjából,
támogatói adományokból Szentlőrinc és
Királyegyháza iskolái, gyerekei sportesz-
közökkel gazdagodjanak, amelynek érté-
ke minden évben növekszik. 
Az idei futóverseny több mint 400 résztve-

vővel rajtolt el szeptember 21-én a Király-
egyházi Cementgyár parkolójából és a
Szentlőrinci Általános Iskolából. A futó-
versenyen 3, 3,6 és 11 kilométeres távo-
kon mérhették össze gyorsaságukat a
nevezők, a három mezőnyben kicsik és
nagyok egyaránt indultak.
„Az idei a negyedik év, hogy megrendez-
zük a futóversenyt. A rendezvény több
lehetőséget is rejt magában: egyszerre
hívhatjuk fel a figyelmet a mozgás
fontosságára és támogathatjuk azt, hogy
a gyerekek már az általános iskolában
megszeressék annak valamilyen formáját.
Az egészséges életmód jegyében telik a
Királyegyházi Cementgyárban a szeptem-
ber hónap: a futóversenyen kívül önkéntes
kollégáink minden nap friss gyümölcsöket
osztottak a helyi óvodákban, iskolákban.”

– mondta el a megnyitón Zadravecz
Zsófia, a LAFARGE Cement Magyaror-
szág Kft. Értékesítési és marketing
igazgatója.
Idén először a futóversenyt kerékpártúra is
kiegészítette. Közel 20 kilométeren, a két
táv közötti rajt idejében Sumony irányába
tekertek a családok, túravezetővel.
A sporteseménnyel párhuzamosan 15
órai kezdettel indult a Királyegyházi
Cementgyár őszi Nyílt Napja is, amely
sok érdekességgel várta a közel 150 láto-
gatót, akik betekintést nyerhettek a
cementgyár működésébe. A gyermekek-
nek szóló foglalkozások mellett a legnép-
szerűbb ezúttal is a kisvonat volt, amellyel
a gyerekek a teljes üzem területét körbeu-
tazhatták.

Konyári Tímea
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Arany Sas Patika
7960 Sellye, Bodonyi N. u. 1/A

tel/ fax.: +36 (73) 480-146
e-mail: aranysas.sellye@gmail.com
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MÓDOSUL:
HÉTFŐ
SZERDA       8-10 ÓRÁIG
PÉNTEK
KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET! 

ARANY SAS PATIKA
SELLYE

Közérdekű
információk
KÖZMEGHALLGATÁSOK:

GyönGyfa 

Községi önkormányzat Képviselő-

testülete 

2018. október 15-én (hétfő) 

15 órakor 

a Kultúrházban 

közmeghallgatást tart, 

melyre tisztelettel hívja és várja 

a település lakosságát.

KirályeGyháza

Községi önkormányzat Képviselő-

testülete 

2018. október 17-én (szerda) 

17 órakor 

a Királyegyháza 

Közös önkormányzati hivatalban 

közmeghallgatást tart melyre

tisztelettel hívja és várja 

a település lakosságát.

Beák laura sk.

jegyző

Varázsóra Királyegyházán
Augusztus 25-én, szombaton rendeztük
meg az idei első könyvtári rendezvényün-
ket, amely a Varázsóra, természet-
tudományos ismeretterjesztés a könyvárban
címet viselte. A program délelőtt 10 órakor
kezdődött, bár az előzetes meghirdetés
ellenére, nem volt nagy az érdeklődés, akik
itt voltak nagyon élvezték az interaktív
előadást. A bemutatott kísérletekben részt
lehetett venni, és így egyéni tapasztalatokat
lehetett szerezni.
Úgy gondoljuk, hogy a tanulás egyik
legjobb módszere a kísérletezés, amely

aztán az érdeklődés felkeltésével az
ismeretszerzés hagyományos formáira
ösztönöz: utánjárást, olvasást igényel a
jelenségek megértése, a kísérletek önálló
elvégzése. Ezért is gondoltuk, hogy ezt az
előadást hozzuk el Királyegyházára.
A gyerekek több fajta kísérletben vehettek
részt, pl. arra a kérdésre is választ kaptak,
hogyan keletkezik a hang, elektromosságot
is megismerhették.
Az interaktív bemutató 50 perces volt és a
résztvevők nagyon élvezték.

Szabó Zsófia

}
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Kirándulás a megújult Pécsi Állatkertbe
2018. augusztus 6-án Gyöngyfáról 11 fő,
hét gyerek és négy felnőtt vett részt a
Gyöngyfa Önkormányzata által szervezett
könyvtári programok és a Gyöngyfán
2018. július 1-jével előkészítő szakaszába
lépett „Jó kis hely” program keretében a
Pécsi Állatkertbe szervezett kiránduláson. 
A gyerekeket és kísérőiket Márton István
falugondnok és Szabó Sándorné szülő
szállították balesetmentesen Pécsre és
vissza, köszönet illeti őket érte. 
Érkezésünkkor Varga Péterné Judit, az ál-
latkert munkatársa, zoopedagógus foga-
dott bennünket nagy kedvességgel. Első
utunk a gyűrűsfarkú makik kifutóházához ve-
zetett, ahova megkülönböztetett vendég-
ként bebocsájtást nyertünk, és megetethet-
tük főtt kukorica darabokkal a mókás kis
állatokat, akik a kezünkből vették el az
ételt. Azután sorra jártuk a különböző álla-
tokat, a papagájoktól elkezdve a külön-
böző kismajmok és nagyobb embersza-
básúak ketrecéig, a lámák, a tevék, a
zebrák, a rénszarvas, a borzok, a tatuk
kifutójáig. 
A legnagyobb sikert a vízilóetetés, az
aranymajmocskák etetése, a fehér tigris, a
hím és nőstény oroszlán és a fókák
medencéje aratta. 

Nagyon sok érdekességet megtudhattunk
a séta során az Állatkert dolgozóinak mun-
kájáról, arról, hogy melyik állat mikor érke-
zett, hol születtek állatkölykök, vagy hol
várhatóak, hogyan történik a szaporulat
más európai állatkertekben való elhelye-
zése, vagy éppen az érkező állatok befo-
gadása. 
A közel háromórás állatkerti séta után
mindenkinek jólesett az egyszerű ebéd.  
Azután még végigjártuk az állatkert
Akvárium és Terrárium részét, megcsodálva

a színpompás vízi világot, a világító
halakat, a combvastagságú trópusi kígyó-
kat, a gekkókat és kaméleonokat. 
A kirándulást egy közös jégkrémezéssel
zártuk a nagy melegben, majd az élmény-
dús nap után délután érkeztünk haza
Gyöngyfára.

Vass Klára
„Jó kis hely” program szakmai vezető

Orsós Anna
könyvtáros

A szelektív hulladékgyűjtők használata 

A Pécsi Állatkertbe kirándultunk augusztus 6-án

Szabálytalan szemét a Felszabadulás utcában
Hónapok óta visszatérő probléma
Királyegyházán a Felszabadulás utcában
elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők körül
kialakult, tarthatatlan állapot. Ismeretlenek a
hulladékgyűjtőt és közvetlen környékét –
nem a szelektív gyűjtés előírásainak
megfelelő – szeméttel töltik meg, terítik be.
Érthetetlen a rendszeresen visszatérő,
tűrhetetlen állapot, az ott élők és az önkor-
mányzat számára is, hiszen a Dél-Kom Kft.
hetente szállítja el a hulladékot a lakossági
fogyasztóktól.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Királyegyháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és
megszegésük jogkövetkezményeiről szóló
6/2014. (VII.8.) önkormányzati ren-

deletének 13.§ rendelkezik arról, hogy aki
a közterületeken elhelyezett, a szelektív
hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek

edényzetébe nem való hulladékot
beletesz, közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást valósít meg. A
közösségi együttélés alapvető
szabályainak megszegőjével szemben
százötvenezer forintig terjedő közigaz-
gatási bírság kiszabásának van helye. 
Kérem a lakosságot, amennyiben a
szelektív hulladékgyűjtőt nem
rendeltetésszerűen használó személyéről
tudomásuk van, azt szíveskedjenek a
Közös Önkormányzati Hivatalban
ügyfélfogadás időben, telefonon: 73/340-
042, vagy a korjegyzoseg@kiralyegy-
haza.hu e-mail címen bejelenteni. 

Beák Laura 
jegyzőA kommunális hulladéknak nincs

helye a szelektív gyűjtőknél
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Osztályok harca - iskolára hangolódva
Esős, szomorú időjárással fogadta a ter-
mészet a tanév első napját, így a tanév-
nyitó ünnepélyt ezúttal a földszinti aulában
tartottuk, ahol sok szeretettel fogadtuk, s kö-
szöntöttük a kis elsősöket, iskolánk új polgá-
rait. Palkó Ottó tagintézmény-vezető hosz-
szasan sorolta, hány különböző Európai
Unió általi és hazai finanszírozású nyertes
pályázatot valósítunk meg ebben az új ta-
névben is annak érdekében, hogy tanítvá-
nyainkat minél színesebb és hatékonyabb
tanítási-tanulási folyamatokba tudjuk bevon-
ni. Számos témanapot, témahetet, szakkört,
sok érdekes programot, erdei iskolát, kirán-
dulásokat és nagyon komoly, a Pécsi Szak-
képzési Centrummal és a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamarával közösen
szervezett pályaorientációs programot
szervezünk az élmény alapú és céltudatos
tanítás, tanulás érdekében. 
A tanév első napját azonban – a kötelező
feladatokon túl - szerettük volna minél
vidámabban eltölteni, ezért kértük ismét a
Mozdulj Magadért Egyesület vezetőjének,
Hollósi Richárdnak a segítségét, aki egye-

sületi társai, a LAFARGE Cement Magyar-
ország Kft. önkéntesei és a pedagógusok
közreműködésével ismét sok játékos,
ügyességi és szellemi vetélkedővel sietett
előmozdítani a tanulók ráhangolódását az
iskolába járásra. 

Az osztályok megmérették magukat külön-
böző csapatversenyszámokban, melyek-
ben szükség volt ügyességre, együtt-
működésre, szellemi frissességre, logikus
gondolkodásra és gyorsaságra is. A talál-
kozás örömét, a jókedvünket az időjárás

sem rontotta el, így nagyon jó hangulatban
töltöttük együtt a délutánt is. Az alsósok
versenyét a negyedik, a felsősökét a
hatodik osztály nyerte meg, de mindenki
kapott ajándékot a Mozdulj Magadért
Egyesülettől: egy-egy fehér pólót, melynek

hátán az iskolánk fotóját láthatjuk.
Köszönjük a gyerekek nevében is minden
kedves Szülőnek, segítőnek ezt a kedves,
kellemes tanévkezdő napot, programot!

Konyári  Tímea

Ügyesnek és türelmesnek kellett lenni annak, aki
nyerni akart

A gyerekek gyorsan egymásra hangolódtak

A zsibongóban is lehetett mozgalmas csatákat tar-
tani

Elképesztő ritmusérzéket és ragyogó
együttműködést mutattak a lányok 

ebben a feladatban

Néha a legkönnyebnek tűnő feladatok fogtak ki
rajtunk

Királyegyházai Általános Iskola
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Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentés 2017. évi beszámolóhoz

Sor-

a b c c e
1 24 333 0 20 360
2 0 0 0
3 24 333 0 20 360
4 0 0 0
5 3 653 0 26 348
6 0 0 0
7 1 0 1
8 0 0 0
9 3 652 0 26 347

10 0 0 0
11 27 986 0 46 708
12 5 277 0 4 916
13 0 0 0
14 2 732 0 5 277
15 0 0 0
16 0 0 0
17 2 545 0 -361
18 0 0 0
19 0 0 0
20 225 0 23 111
21 0 0 0
22 0 0 0
23 225 0 23 111
24 22 484 0 18 681
25 27 986 0 46 708

(adatok eFt-ban)

Sor-

a c d e

1 A. 31 380 0 31376
2 1. 27 529 0 26252

3 0 0 0

4 130 0 102

5 21 000 0 21150

6 6 399 0 6399

7 2.      0 0 0

8 3.     0 0 0

9 4. 0 0 0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

b

(adatok eFt-ban)

folytatás a 6. oldalon

Adószáma: 18328356-1-02
Baranya Megyei Bíróság: Pk.60.125/2006/5/1
Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 1567
Időszak: 2017. január 01 – 2017. december 31.
a.) Számviteli beszámoló:
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folytatás a 7. oldalon

b.) Költségvetési támogatás felhasználása:

Személyi jövedelemadóból kapott támogatás (1 %) összege 101.659 Ft volt.

A teljes összeget az iskolás gyerekek lovas terápiás programjának költségeire fordítottuk.

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

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

áthúzódott. Volkswagen Transporter kisbusz vásárlás: 2014. évben. 

2017 évben vásároltunk az irodába: Szekrényt, asztalt, székeket, polcot, hűtőgépet, valamint egy fényképezőgépet tartozékokkal.

1

2

3

4

5

6

7

8 3.     0 0 0

9 4. 0 0 0

10 5.     0 0 1320

11 B.  0 0 0
12 C.    31 380 0 31376
13 D.   28 835 0 31737
14 20 097 0 17591

15      2 359 0 2248

16 4 274 0 4670

17 2 105 0 7228

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. 28 835 0 31376
28 G. 2 545 0 -361
29 H. 0 0 0
30 I. 0 0 0
31 J. 2 545 0 -361

folytatás az 5. oldalról

Sor-

1 0 0 0

1 877 0 1 856

0 0 0

2 0 0 0

3 482 0 392

(adatok eFt-ban)

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentés 2017. évi beszámolóhoz

d.) Cél szerinti juttatások kimutatása:

Sor-

1. 6 012

2. 316

(adatok eFt-ban)
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folytatás a 8. oldalon

folytatás az 6. oldalról

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentés 2017. évi beszámolóhoz

1. 6 012

2. 316

3. 520

4. 2 196

5. 2 650

6. 4 719

7. 132

8. 443

9. 212

10. 2 510

11. 4 106

12. 528

13. 730

14. 50

15. 53

16. 108

17. 1 320

18. 160

19. 300

20. 1

27 066

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 21.150.000 Ft. támogatást kapott a  közalapítvány, mely összeget működési költségekre, kul-

turális és sport rendezvényekre fordította.

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

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeli sem természetbeni ellen-

szolgáltatásban nem részesültek.

Megbízási díjban négy fő részesült: „Király Gym konditeremben” teremedzői, illetve a gondnoki tevékenységéért, Volkswagen Transporter

kisbusz gépjárművezetőjének, valamint a nyári napköziben foglalkoztatást vezető pedagógusnak.

g.) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Közhasznú tevékenysége során 0 Ft. vállalkozási bevétel és 0 Ft. vállalkozási kiadás volt.

Közalapítványnak mérleg fordulónapján 26.347 ezer Ft. pénzeszköz állt rendelkezésre. 

Kötelezettsége: 23.111 ezer Ft, Pályázatra elkülönített pénzeszköz, és a december havi  bér + járulékai, követelése pedig 1 ezer Ft.: bér

járulék.

Támogatások részletezése forrásonként:

- Költségvetésből kapott támogatás:  1 % SZJA                                            102 ezer Ft.

- Helyi önkormányzat támogatása: 21.150 ezer Ft.

- Jogi személyiségű gazdasági társaság támogatása: 5.000 ezer Ft.                         

- Káreseménnyel kapcsolatos bevétel (Gk. Casco biztosítás) 1.320 ezer Ft.

Összesen: 27.572 ezer Ft.

A 2017-es évben Királyegyháza Község Önkormányzatától, mint Alapítótól kapott támogatást elsősorban a működési költségek,

úgymint könyvvizsgálat, könyvelési díj, postaköltségek, adminisztrációhoz szükséges eszközök (irodaszerek, papír,) nyomtatványok költ-

ségeinek kifizetésére, valamint az iskolás gyermekek szállítására (sporttevékenységek: edzések, versenyek) a kisbusz fenntartására, a Király
Gym-ben foglalkoztatott teremedző és a gondnok, díjazására fordítottuk. 
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Megjelenik havonta, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | ISSN 2060-5471 |
Felelõs kiadó: Konyári Tímea, munkatársak: Beák Laura, Grímné Hunyadvári Éva, Kaczor Péter, dr. Máthé Győzőné, Szabó Zsófia 

és Laczovics Éva| A szerkesztõség címe: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., tel.: 06-30-952-2987, 06-73-340-045,  
e-mail: kozalapitvany.kiralyegyhaza@gmail.com | Lapzárta: 2018. 09. 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.

A működési költségeken kívül 2017-ben jelentős összeggel támogattuk az egészséges életmódra nevelés céljából a Kultúrházban
szervezett programok megvalósítását: a jóga-, a zumba-, a gyógytorna-, a főzőklub és a baba-mama klub foglalkozásait. Megszerveztük

és támogattuk a Majális kupát. A Kultúrház adott otthont a 2017 nyarán szervezett, nagyon sikeres nyári napközinek is. Szintén az

Alapítótól kapott támogatási összegből tudtuk finanszírozni a Királyegyházai Általános Iskola tanítási órán kívüli programjait: színház-

látogatásokat, osztálykirándulásokat, nyári tábort, a tanítási-tanulási folyamatokat támogató projekteket, gyereknapot, karácsonyi- és más

ünnepekhez kapcsolódó programokat. Biztosítottuk a tanulóink számára az önerőt a Határtalanul pályázathoz, az első osztályosoknak

az iskolatáskát, megszerveztük és finanszíroztuk az egyik legsikeresebb programunkat, a lovas terápiát. Támogattuk az óvodás gyerekek

kirándulásait, az óvodában megszervezett kulturális programokat, az óvodapedagógusok és a szülői közösség által kért eszközök be-

szerzését. Az iskolai és az óvodai programok támogatása azért is nagyon örömteli, mert ebben a királyegyházai gyermekeinken kívül az

összes bejáró tanuló- és közvetve mindegyiküknek a családja is- részesül. Az Alapító támogatásából tudtuk 2017-ben is segíteni a bejegy-

zett és be nem jegyzett helyi civil szervezetinket: Királyegyházai Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Királyegyháza Sport
Egyesület, Mozdulj Magadért Egyesület, Királyi Lovas Klub, Nyugdíjas Klub és a Női amatőr kézilabda csapat támogatását.

Támogattuk az Alapítótól kapott pénzből a Szigetvári Vöröskeresztet, a Szentlőrinci Mentő Alapítványt, a Szabadszentkirályi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. A Királyegyházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt Tűzoltó autót is rendbetettük, illetve le is vizs-

gáztattuk. Nagy örömünkre szolgál, hogy minden évben támogatni tudjuk a Királyegyházán született újszülötteket és édesanyjukat.

Támogattuk a 2017-es évben a Királyegyháza Sport Egyesület utánpótlás csapatának részvételét a Bozsik programban.

A jogi személyiségű gazdasági társaságok támogatását legnagyobb részben a közalapítvány kiemelt tevékenysége: a nevelés,

oktatás, képességfejlesztés és az ismeretterjesztés terén elsősorban az egészségmegőrző és a fenntartható fejlődését célzó,

környezettudatos magatartást elősegítő programok céljára fordítottuk. Többek között az óvódás és iskolás korosztálynak szervezett prog-

ramokat valósítottuk meg, ebből a támogatásból egészítettük ki a lovas terápia költségeinek fedezetét, a családok számára pedig

kézműves játszóházakat is rendeztük. Támogattuk az iskolai és óvodai szülői közösségeket is a gyerekek részére szervezetett program-

jaink megszervezésben. A Helyzet című helyi lap tördelési és nyomtatási költségeit és a Király Gym karbantartási költségeit.

A SZJA 1 %-ából 2017-ben 101.659 forint támogatás érkezett a Közalapítványunkhoz, ezt ezúton is köszönjük a kedves felajánlóknak.

A teljes összeget az iskolás gyerekek lovas terápiás programjának költségeire fordítottuk. 

A kiadások összetétele és nagysága nagyon megfontolt, ésszerű. Törekedtünk a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető

Királyegyháza, 2018. május 2.

Fata Gáborné - kuratórium elnöke

folytatás az 7. oldalról

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentés 2017. évi beszámolóhoz

hirdetmény
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz,
vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, ház-
tartásonként megkaphassák az egyszeri támogatást.
az 1364/2018(Vii.27.) Korm. határozat alapján háztartásonként 1 db igénybejelentés nyújtható be Királyegyházai Közös
önkormányzati hivatalban, ügyfélfogadási időben, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztás
jogvesztő. az igénybejelentő lapon nyilatkozni kell az igényelt fűtőanyag fajtájáról, ami később már nem módosítható. 
nem felel meg a feltételnek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült.
2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről
majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó- döntései értelmében.

Beák laura sk.
jegyző


