
Királyegyháza . Sumony . Gyöngyfa 2009/V. évfolyam 5. szám

Falunapi programok
Királyegyháza 2009. június 20.

9.00

10.00

10.00-
12.00

13.30

14.00

15.00

15.30

16.30

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00-
02.00

22.00

Ünnepi szentmise a Katolikus Templomban

Fogathajtás

A Szent Vendel-kápolna környezetének szépítése
örömvirág ültetésével

A Túronyi Helyõrség felvonulása zászlókkal,
fegyverekkel, dobszóval

Ünnepi köszöntõ

Verset mond Lipics Zsolt,
a Pécsi Nemzeti Színház mûvésze

A helyi néptánccsoport bemutatója

Énekeljünk együtt! címmel helyi asszonyokból álló
amatõr énekegyüttes elõadása 

A Kaposvári Roxínház bemutatója
musicalválogatásokból

Íjászati bemutató, íjásztatás
Túronyi Helyõrség

Társastánc bemutató

Táncoló Cipellõk bemutatója
Hip-Hop táncok

Lil C R&B és rap-énekes táncos elõadása

Ivan, az énekes

Dolly Roll

Tajti bál

Tûzijáték

AZ ISKOLA ÉPÜLETÉBEN

9.00-12.00 óráig egészségmegõrzõ program: a vé-
dõnõ, a háziorvos és az asszisztencia segítségével (vér-
cukor-, vérzsír-, testsúly-, vérnyomásmérés, tanácsok
az egészség védelmében kialakítandó életmódra, stb)

10.00 Filmvetítés a falu múltjáról és jelenérõl

Mesemaraton: Félix Salten: Bambi címû meseregényé-
nek végtelenített olvasása

KIÁLLÍTÁSOK

– nagyszabású szakácskönyvgyûjtemény,
– origami kiállítás a gyerekek, a szülõk és nevelõik

munkáiból, 
– rajzok, agyagszobrok az iskolások munkáiból
– gyógynövények, gyógyteák, saláták

kiállítása, készítése

AZ UDVARON

Gasztro élménylehetõségek: házi készítésû ételek, ita-
lok kóstolója a helyi gazdák felajánlásával

Felfújható akadálypálya az óvoda udvarán

Fõzõverseny az iskola füves területein

Lángossütés
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Nagyobb volt a füstje, mint a lángja 
HÉT KÖBMÉTER FAANYAG ÉGETT A HÁRMAS CEMENTSILÓBAN

Az eseményrõl Krutek Norbert (37) építésze-
ti projektvezetõ számolt be lapunknak, aki a
tûz észrevételétõl a teljes eloltásáig jelen volt. 
– Körülbelül nyolc óra tizenöt perckor ész-
lelte az építõ alvállalkozó, hogy kigyulladt
az északi középsõ, azaz a hármas számú
cementsiló tehermentesítõ kúpjának fazsa-
luzata, ami hét köbméter faanyag égését je-
lentette. A tehermentesítõ kúp tulajdonkép-
pen egy kürtõ, így a kéményhatás miatt
olyan nagy volt a láng terjedelme, hogy
poroltóval már nem lehetett eloltani. Értesí-
tettük a szigetvári tûzoltókat, akik az értesí-
téstõl számítva huszonöt percen belül neki-
láttak az oltásnak. Szigetvárról három autó,
Pécsrõl pedig egy létrás, kosaras kocsi érke-
zett. További tûzoltók is érkeztek még Pécs-
rõl, õk azonban látván, hogy a szigetváriak
uralják a terepet, azonnal vissza is fordul-
tak. A tüzet tíz óra húszra teljesen eloltották.
– Pontosan mitõl kapott lángra a
zsaluzat?
– Hivatalosan még nem tudjuk, de elektro-
mos tûzre gyanakszunk. 
– Volt-e személyi sérülés?
– Minden ellenkezõ híresztelés ellenére
közlöm, hogy nem történt személyi sérülés
a tûz miatt. A tûz keletkezésének idején
nem volt munkavégzés a silóban.
– Milyen kárt okozott a tûzeset?
– Biztonsági okokból lesz egy statikai vizs-
gálat, annak eredményének függvényében
tudok majd a következményekrõl beszá-
molni. Elsõsorban a kúpot kell nagyon ala-
posan megvizsgálni. 
– Követi-e személyi felelõsségre
vonás a balesetet?
– A tûzeset az alvállalkozónak átadott
munkaterületen történt, tehát a Nostra Ce-

ment Kft.-n belül semmilyen személyi vizs-
gálat nem fog következni.
– Ön projektvezetõ. Hogyan ítéli
meg az építkezés ütemét?
– A tavaszi csapadékos idõjárás hátráltató
tényezõ volt. A sártenger és a sokáig tartó
alacsony hõmérséklet miatt késõbb tudtuk
elindítani a betonozásokat, de ennek ellené-
re a határidõket továbbra is tudjuk tartani. 
– Milyen munkálatok folynak
ezekben a hetekben, napokban
a királyegyházi építési területen?
– Az alapanyag-tároló alapozása, a tech-
nológiai épületek cölöpalapozása, a mû-
helycsarnok építésében a burkolás, a héja-
zás, a tetõszerkezet belsõ kõágyazatának

kiépítése folyik. Az elmúlt héten nagy hang-
súlyt fektettünk a beszállító utak ívkorrekci-
ójára, illetve a technológiai alkatrészek tá-
rolására alkalmas területeket alakítottunk
ki, hiszen a technológia elsõ turnusa már
úton van, a szállítás elindult, mi pedig ké-
szen állunk a fogadására. 
– Ön rendelkezik szilikát üzemvi-
teli szakmérnöki diplomával is.
Van-e tapasztalata, milyen hatá-
sa lehet a mûködõ cementgyár-
nak a környezetére?
– Egy éven át tanulmányoztam közel egy tu-
cat külföldi cementgyárat. Németország-
ban, Lengyelországban és Csehországban
is azt tapasztaltam, hogy a mûködõ ce-
mentgyárak nagyon jó viszonyt tartanak
fenn a környezetükben élõ lakossággal,
olyan együttmûködést, ami mindkét félnek
gyümölcsözõ. Úgy gondolom Királyegyhá-
za is jól felismerte az épülõ cementgyárban
rejlõ lehetõségeket, és élni is tud ezekkel a
lehetõségekkel. Konyári Tímea

HIRDETMÉNY
Vegyen részt 2009. június 7-én az Eu-
rópai Parlament tagjainak a megvá-

lasztásában, és döntse el, kik képvisel-
jék Magyarországot!

Az Európai Unió polgáraiként öt éven-
te közvetlenül választjuk meg az Euró-

pai Parlament tagjait.
Szavazni

június 7-én 6.00-19.00 óráig
a szavazókörben a szavazatszámláló

bizottság által lepecsételt 
szavazólapon lehet.

Szavazókörök:
Királyegyháza, Petõfi u. 66.

Községháza
Sumony, Petõfi u. 41. Orvosi rendelõ
Sumony-Csobokapuszta Kultúrház

Gyöngyfa, Petõfi u. 32. Kultúrház
Helyi Választási Iroda

Dr. Királyné Szabó Rozália körjegyzõ

Krutek Norbert, a Nostra Cement Kft.
építészeti projektvezetõje 1972-ben Sik-
lóson született. A Bánki Donát Mûszaki
Fõiskolán gépészmérnöki, a Veszprémi
Vegyipari Egyetemen szilikát (cement- és
mészipari) üzemviteli szakmérnöki vég-
zettséget szerezett. Harkányban él óvó-
nõ feleségével, két gyermekük van.

Május 11-én futótûzként terjedt a hír: tûz ütött ki a király-
egyházi cementgyári építkezésen. A katasztrófavédelem-
tõl kapott információk szerint az MTI közzétette, hogy hét
tûzoltóautó és ötven tûzoltó sietett a lángra kapott ce-
mentsiló oltására. Az egyes internetes oldalak valószínû-
sítették, hogy a lángokat délutánra sikerül csak eloltani.
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Készüljünk együtt a Falunapra!
A falunapi rendezvénynek az idén is több
olyan programja lesz, ami a helyiek össze-
fogásának eredményeként jön létre. Ilyen
lesz például a fogathajtás, a lángossütés, a
néptánccsoport és az iskolások bemutatói,
az egészségmegõrzõ program, a különbö-
zõ kiállítások, és nem utolsó sorban a ren-
dezvény biztosítása a polgárõreink által. 
Grímné Hunyadvári Éva kezdemé-
nyezésére A Szent Vendel-kápolna rend-
betételére irányuló munkálatok Kovács
Lászlónak, a KEFE elnökének a segítségé-
vel megkezdõdtek. Tóth Attila és Bonnyai

István felmérte a felújításhoz kellõ anyag-
szükségletet, a tetõhöz a léc, a cserép, a
kõmûves munkákhoz pedig a homok, a
cement mennyiségét. Szükség lesz még ta-
karófóliára és mészre, takarítószerekre, va-
lamint aggregátorra is a munkálatok so-
rán. A felújításhoz szükséges anyagok be-
szerzését az önkormányzat vállalta. A fiata-
lok a munkák kivitelezésében is aktívan
részt kívánnak venni, május 30-ára tervezik
az elsõ munkanapot. Továbbra szívesen fo-
gadunk minden jó szándékú felajánlást és
minden segítõ kezet.

Dalos kedvûeket keresünk! Várjuk
mindazokat, akik szeretnek énekelni, csat-
lakozzanak hozzánk! Terveink szerint a falu-
napon színpadra lépünk mi, amatõr éne-
kesek néhány kedves népdal, jól ismert
szép darab elõadásával. Segítséget kértünk
és kapunk Árki Adrienn ének-zene szakos
tanárnõtõl, aki május 28-án este
19.00 órakor az iskola zsibongójában
várja mindazokat, kortól és nemtõl függet-
lenül, akik szeretnének részt venni a pro-
dukcióban! 

Konyári Tímea

Három arany és egy ezüst

Ranics Alexandra és Orsós Tamás társas-
tánc produkciójával osztatlan sikert aratott
a Kistérségi Kisdiák Fesztiválon, ahol a
SZONEK minden tagintézményének legte-
hetségesebb tanulói mérték össze tudásu-
kat. A táncospár ezen a megmérettetésen
arany minõsítést szerzett, de sorra szebbnél
szebb eredményekkel térnek haza a külön-

bözõ bajnokságokról is. A május 10-én
Siklóson megrendezett I. Tánciskolás Ku-
pán a gyerek kezdõ latin „A” kategória
döntõjében I. helyezést értek el, egy hó-
nappal korábban pedig a Nyugat-Magyar-
országi Területi Versenytánc Bajnokságon
gyerek kezdõ II. és junior kezdõ I. kategóri-
ában is második helyezettek lettek.

A Kisdiák Fesztiválon Ranics Alexandra
versmondásáért is arany minõsítést kapott,
és a zeneiskolás tanítványaink is szépen
muzsikáltak, hiszen fuvolajátékával Pásztler
Viktória arany, Moharos Alexandra pedig
ezüst minõsítést szerzett. Mindannyiuknak
szívbõl gratulálunk!

Konyári Tímea

Ranics Alexandra és Orsós Tamás Pásztler Viktória és Moharos Alexandra
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Majális Királyegyházán

Az Óvodai Szülõi Munkaközösség lelkes tagjai a Piroska és a
farkas az óvodai dolgozók pedig A só címû mesét adták elõ az
óvoda teraszán. Mindkét színdarabnak nagy sikere volt.

Nagy érdeklõdés kísérte az óvoda teraszán megrendezett
egészségmegõrzõ programot. A védõnõ, Gelencsér Adrienn
megállás nélkül végezhette a méréseket, és válaszolt a renge-
teg egészséges életmóddal kapcsolatosan felmerülõ kérdésre.
A nagy sikerre való tekintettel ezt a programot a falunapon a
Háziorvosi Szolgálat segítségével kiterjesztve megismételjük.

A Királyegyházai Polgárõr Egyesület tagjai
a Polgárõr Egyesületek Megyei Szövetségé-
tõl kérték és kapták kölcsön a KRESZ-Par-
kot, ami igencsak nagy érdeklõdésre tartott
számot a kisebbek körében. A gondosan
megrajzolt útvonalon a táblák által jelzett
szabályok betartásával kellett az elektro-
mos kismotorokkal végighaladni. Persze a
nagyon kicsik még segítségre szorultak.

Az idei Majális Kupát ismét Királyegyháza
labdarúgócsapata nyerte el. Második he-
lyezett Gyöngyfa, harmadik pedig a Ki-
rályegyháza II. csapata lett. A rendezvény
gólkirályi címét hat góllal Borsós László
érdemelte ki.

A Táncoló Cipellõk Táncegyesület Szen-
tlõrincrõl érkezett hozzánk. Színpad nem
lévén a füves területen adták elõ látvá-
nyos produkciójukat, amivel nagy tapsot
arattak. A Falunapon újra látjuk õket, ez-
úttal majd színpadon!



5

2009 május elsején

A fõzõversenyre benevezett ételeket a négytagú zsûri értékelte,
láthatóan nagy odaadással és szakértelemmel. A zsûri tagjai
balról jobbra: Kis László (Nostra Cement), Balogh Csaba
(Sumony), Horváth István (Gyöngyfa), Takács Árpád (Királyegy-
háza).

Nem volt hiány az édességben sem, minden részvételért kisebb-
nagyobb jutalmakat osztogattunk csokoládé és cukorka formá-
jában a gyerekeknek. A képen éppen Nagy Endre tanár úr lát-
ja el finomságokkal a kerékpáros ügyességi verseny szereplõit. 

A fõzõverseny nyertese Sárosi Istvánné, a
királyegyházi nõi amatõr kézilabdacsapat
tagja, Grím Ferenc polgármestertõl vette
át jól megérdemelt jutalmát. A Sárosiné
által fõzött füstölt kolbászos paprikás
krumpli nem véletlenül nyerte el a zsûri tet-
szését, hiszen ki is tudta volna jobban elta-
lálni a férfiak ízlését, mint éppen egy hölgy
versenyzõ.

A képen a Nostra Cement futballcsapata
tölti jól megérdemelt pihenését. Természe-
tesen ezen a napon nem hiányozhattak a
jéghideg üdítõ és frissítõ italok az asztal-
ról, hiszen igazi kánikula tört ránk május
elsején.

A közalapítvány Bedõ Istvánné Márta né-
ni segítségével gondoskodott róla, hogy
minden gyermek, aki részt vett a majálisi
rendezvényen ebédet is kapjon. A képen
látható fiúk különösen kiérdemelték az el-
látást, hiszen az általános iskolát képvisel-
ve õk is beszálltak a Majális Kupáért folyó
felnõttek közötti küzdelembe.
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Budapesten a Tropicariumban jártunk az
óvodás gyerekekkel. Mindig tudtam, hogy
a kirándulások sok izgalommal, rengeteg
szervezéssel járnak, és ez így is lett. Már az
utazás az intercityn érdekes volt a gyere-
keknek: az automata ajtók, a szép ülések,
a táj. A hosszú utazást változatosabbá téve
készítettem egy totót, ami, az ovi életébõl
feltett kérdésekbõl állt. A totót a szülõk a
gyerekekkel lelkesen töltöttek ki. Budapest-
Kelenföldre érkezve sajnos a csatlakozást a
másik vonathoz lekéstük. Egy kis várakozás
után utazhattunk egy modern, szép vona-
ton Budatéténybe. Megérkeztünk a
Tropicariumba, ahol végre megnézhettük a
változatos, különleges élõvilág számos for-
máját. A Tropicarium falai között több száz
fajta állatot és burjánzó növényt ismertünk
meg. Az állandó kiállítás keretében nyolc
teremben csodálhatók meg többek között
a szabadon repkedõ egzotikus madarak,
az indákon ugráló selyemmajmok, a tró-
pusi esõben ázó aligátorok, a komótosan
mászkáló sarkantyús teknõsök és a lenyû-
gözõ látványt nyújtó akváriumokban úszó
halak, amelyek származási helyüket tekint-
ve a világ minden tengerét képviselik a lá-
togatók elõtt. Cápák, ráják úsztak el a fe-
jünk felett, szólt a zene, úgy érzem, ez az
utazás maradandó élményt nyújtott. A leg-

nagyobb sikere a rájasimogatónak és a
cápáknak és volt.
Jó volt látni az elvarázsolt gyermekszeme-
ket, ahogy újra és újra csodálták a külön-
leges állatokat. Ezúton is szeretném meg-
köszönni a Királyegyháza Felvirágoztatásá-
ért Közalapítvány támogatását, ami ezt az
utazást lehetõvé tette.

Visszafelé a totó kérdései a már látott élõ-
világhoz kapcsolódtak, és mindenki na-
gyon pontos válaszokat adott.
Épségben, egészségben és nagyon- na-
gyon fáradtan érkeztünk haza, de elmond-
hatom, hogy kinyílt a világ a mi gyermeke-
ink elõtt is.

Grímné Hunyadvári Éva

Cápák, ráják és alligátorok között

Egy nap a természetért
„...évente egy nap szenteltessék
a madarak és fák védelmében.”
(Herman Ottó)

Míg a felsõ tagozat Orfûn erdei iskolai ok-
tatáson vett részt, addig az alsó tagozattal
az iskolában Madarak és Fák Napját tar-
tottunk. Reggel a zsibongóban izgatottan
gyülekeztek a gyerekek. A program vezetõ-
je; Gyimesiné Fekete Tünde tanítónõ kö-
szöntötte a résztvevõket, majd a harmadi-
kosok szép verses mûsorát hallgathattuk
meg. Ezután az osztályok egy-egy terem-

ben különbözõ feladatokat oldottak meg,
illetve ismereteket gyûjthettek a madarakról
és a fákról. A csapatok fél órát tartózkod-
tak egy-egy tanító néninél, akitõl a jó meg-
oldások jutalmául nyomdát kaptak, ame-
lyeket felragasztottak az osztályokban kihe-
lyezett papírlapra. Így jól láthatta mindenki,
ki volt a legügyesebb, legtájékozottabb.
Nagy örömünkre a leendõ elsõ osztályosok
is csatlakoztak hozzánk Kovács Lászlóné
Ági néni vezetésével. Az óvodában is volt
egy állomás, ott a környezetvédelemmel
kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni.

Ebéd elõtt minden osztály elültetett egy-egy
kis bokrot: jázmint, gránátalmát, lila bo-
gyót és gyöngyvirágot. A nagy munkában
megéhezett mindenki. A jóízû falatozás
után Vanyúr István szigetvári szobrászmû-
vész érkezett hozzánk a Bicsérd és Király-
egyháza közötti kulturális együttmûködés
keretében, és agyagozni hívta a gyereke-
ket, akik tátott szájjal hallgatták, ahogyan
mesélt, és közben szebbnél szebb rajzokat
készített, és megmutatta az agyag titkát.

Juhászné Kernya Andrea

A Tropicariumban lenyûgözõ látvány fogadott bennünket
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2009. május 14-én az iskola felsõ tagoza-
ta Orfûre indult erdei iskolába. Az elsõ na-
pon a szállás elfoglalása és az ebéd után
rendhagyó tanórai foglalkozások voltak,
este pedig minden osztály magának készí-
tette el a vacsoráját. Mi nyolcadikosok sza-
lonnát sütöttünk, és sokan csatlakoztak
hozzánk. Mivel az esti takarodó nem volt
túl eredményes, hajnali sétát is szerveztek
nekünk a tanárok "jutalomból". Másnap a
reggeli torna és a reggeli után elindultunk
túrázni. A Pécsi-tó megkerülésével az
Orfûi-tó mellett elhaladva felkerestünk és
megnéztünk egy kiállítást a Mecsekházban,
ami a Szegedi (nem tévedés: szegedi!)
Karszt- és Barlangkutatók Egyesületének te-
lephelye, a barlangászok pihenõhelye. Mi-
után visszatértünk a táborba megebédel-
tünk, gyorsan kipihentük a fáradalmainkat,
és a fiúk készülõdni kezdtek a futball kupá-
ra. A meccsek nagyon izgalmasak és szó-
rakoztatóak voltak, mert a fiúk minden tu-
dásukat beleadták a fociba, és mindenki
nagyon lelkes volt. A harmadik helyezett az
ötödik osztály lett, a második a hetedik, az
elsõ helyet pedig a nyolcadik osztály sze-
rezte meg! Minden helyezett csapat egy-
egy kupát kapott, amit a csapatkapitány
vett át. Az eredményhirdetés után, akinek
kedve volt az süthetett palacsintát vagy lán-
gost, de a hatodikosok például paprikás
krumplit fõztek, amibe szintén sokan be-
kapcsolódtak. Vacsora után pedig bátor-
ságpróba következett, amin mi sajnos nem

vettünk részt, mert már nagyon fáradtak
voltunk, de a többiek véleménye szerint na-
gyon izgalmas volt. Akiknek volt merszük
elemlámpa és telefon nélkül bemenni a sö-
tét erdõbe, különbözõ váratlan ijesztgeté-
sek következtében sikítoztak, de leginkább
jó nagyokat nevettek egymás ijedelmein.

Utolsó nap, reggeli után összecsomagol-
tunk, kitakarítottuk a szobákat a konyhát és
az egész tábort, és elindultunk haza. Na-
gyon jól érezte magát mindenki, kár, hogy
ilyen rövid ideig tartott a tábor, szívesen
maradtunk volna még.

Käsz Nikolett és Orsós Henrietta 

Három nap az erdei iskolában

Megasztárokkal egy színpadon
Április 24-én a Bicsérd és Királyegyháza
közötti együttmûködés egyik állomásaként
a bicsérdi Tavaszi Zsongás címû rendez-
vénysorozatba illeszkedõ Megasztár kon-
cert elõtt a tehetséges kistérségi általános
iskolás diákok számára adtunk bemutat-
kozási lehetõséget Hallasd a hangod cím-
mel. A hetedik-nyolcadik osztályos diákok
bármilyen zenés produkcióval színpadra

állhattak énekhang vagy hangszeres zene
kategóriában. A SZONEK összes tagin-
tézménye együttmûködött a rendezvény
létrehozásában, ennek eredményeként tíz
színvonalas produkciót láthattunk, hall-
hattunk a bicsérdi tornacsarnok színpa-
dán, ahová a nézõk soraiba a Pécsi Kis-
térségbõl is érkeztek érdeklõdõk. A bátor
jelentkezõk jutalma nemcsak az volt, hogy

ingyen megtekinthették a Megasztárok
koncertjét, de személyesen is találkozhat-
tak, beszélhettek velük, és a Szentlõrinci
Kistérség településeirõl érkezett tizennégy
polgármestertõl mindannyian egy-egy
szép emléklapot és apró ajándékokat ve-
hettek át. Királyegyházát Magyar Georgi-
na 8. osztályos tanuló képviselte egy nép-
dal elõadásával.

A szabad ég alatt folytak az érdekes fizikai kísérletek
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Érdekes történelme van Japánnak. Évezredes
kultúrája, vallási mélységei (fõleg az õsi sin-
toizmus és a buddhizmus van jelen világuk-
ban, a keresztények száma igen kevés), vala-
mint munkaszeretetük, szorgalmuk, precizitá-
suk mindenki elõtt ismeretes, harciasságuk,
hazájuk iránti szenvedélyes elkötelezettségük
azonban talán kevésbé. Japán, vagy aho-
gyan õk mondják Nippon-koku, több mint
háromezer szigetbõl áll, ezek közül négy na-
gyobb szigeten él a lakosság jelentõs része.
Az ázsiai szárazföld Japánhoz legközelebb
esõ pontja csak mintegy 200 km-re fekszik,
mégis évezredes történelme során az elsõ
idegen, megszálló katona csak 1945-ben lé-
pett a földjükre (az amerikai hadsereg a II. vi-
lágháború végén). Mint „igazi” szigetlakók,
õk is széthúzó, saját kis közösségeik érdekeit

mindenek felett preferáló nép (mint sokszor
mi is sajnos...), amikor viszont az ország/nép
egésze úgy kívánta hallatlan fegyelemmel, és
önnön érdekeikrõl teljesen lemondva azon-
nal egyetlen egységbe tömörültek a vezetõik
irányítása alatt. 
Közelgõ falunapunk kapcsán jutott eszem-
be mindez, mert egy falunap elsõsorban
errõl kell szóljon: a kéz ujjai, ha tenyerün-
ket szétnyitjuk, különbözõ irányokba mutat-
nak, amikor viszont szorítani, fogni, imád-
kozni (vagy, ne adja az Úr, ütni) kell, kezünk
ökölbe szorul. Összefogni, egymásnak se-
gítõ kezet nyújtani, nem tûrni tehetetlenül,
passzívan, hogy a mellettünk élõ ember
„elfogyjon” saját keresztje alatt, harcolni a
falu céljaiért, közösen imádkozni a „mi”
Atyánkhoz... „Szeresd felebarátodat, mint

önmagadat” – halljuk Jézus szájából is az
õsi törvényt, melyet nyugodtan értelmezhe-
tünk így is: „szeretem a közösségemet, te-
szek érte, mert ezzel szeretem magamat”.
Mit sem érne a cementmû vezetõinek és
építõinek, az autópályásoknak, a falunkon
átutazóknak a pénzügyi támogatása, a pá-
lyázati lehetõségek kiaknázása, ha mi ma-
gunk nem fognánk össze, mi magunk, akik
itt élünk-halunk, itt szenvedünk, küzdünk,
imádkozunk, és itt akarjuk életünket Isten
örömében leélni.
A falunapi program része lesz a közös
szentmise is, és nem véletlenül, hiszen Jé-
zus szavai szerint, ahol ketten vagy hárman
összejönnek az õ nevében, ott van közöttük
õ is (Mt 18, 20). Isten éltessen minket!

Kajtár Edvárd

Az ökölbe szorított kéz

Ismét indul az agrár-környezetgazdálkodá-
si célprogram, melynek kiemelt célja a kör-
nyezet állapotának megõrzése és javítása,
minõségi termékek elõállításának segítése,
az élelmiszerbiztonság fokozása. Nem
utolsósorban a gazdálkodók jövedelembiz-
tonságának elõsegítése.
Az intézkedés keretében önkéntes alapon
öt évig, a környezetvédelmi célú gyeptele-
pítés célprogram esetében tíz évig kötele-
zettségeket vállaló termelõk kaphatnak tá-
mogatást a gazdálkodásba bevont terület
nagyságától függõen. Mérõszám a hektár,
a támogatás formája: vissza nem térítendõ.
Az egyébként szigorú elõírások elõre meg-
határozott csomagokban, célprogramon-
ként vállalhatók. A vállalt célprogram be-
tartása kötelezõ, a támogatás nem alanyi
jogon jár! A támogatási idõszak az ötéves
célprogramok esetében 2009. szeptember

1-tõl  2014. augusztus 31-ig tart. Tíz éves
vállalás esetén természetesen 2019. au-
gusztus 31-ig.
Támogatást csak az vehet igénybe, aki je-
lentkezik a programba, a bevont területen
a teljes támogatási idõszak alatt jogszerû
földhasználó, megfelel az egyes célprogra-
mok jogosultsági feltételeinek. Például
szántóföldi és gyepgazdálkodási célprog-
ramok esetében legalább 1 hektár a támo-
gatható terület, ültetvény célprogram ese-
tében 0,5 hektár a minimálisan támogat-
ható terület.
Nagyon fontos megjegyezni állattartók
esetében, hogy saját állománnyal kell ren-
delkezni és csak a legeltethetõ állatállo-
mány számítható be a gyepgazdálkodási
célprogramok esetében rögzített saját állo-
mányba, tehát a baromfi és a sertés nem. 
Kétségtelen, hogy biztos jövedelmet garan-

tál a programban való részvétel, de alapo-
san érdemes átgondolni, megvalósítható-e
az általunk tervezett gazdálkodás, mivel a
feltételek és ellenõrzések nagyon szigorúak. 
Sürget az idõ! A támogatási kérelmeket
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül le-
het benyújtani 2009. június 1. és 30. kö-
zött. Azok számára, akik részt kívánnak
venni a programban, az elektronikus kére-
lem benyújtásában a falugazdászok és a
Magyar Agrárkamara tanácsadói, illetve a
szerzõdés tartalmától függõen a megbízott
szaktanácsadók is segítséget nyújtanak.
Részletes információk, szabályok a
www.umvp.eu honlapon találhatók. Elol-
vasható a támogatási rendelet teljes szöve-
ge, a vonatkozó közlemények és egy kalku-
látor is segít a választott célprogram meg-
ismerésében.

Müller István

Környezetkímélõ gazdálkodás
KISTÉRSÉGI HÍREK


