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A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
vezetősége július 5-én a másodlagos
tüzelőanyagok bevezetésének terveiről szóló
tájékoztató előadásra hívta a három érintett
település, Királyegyháza, Bükkösd és
Szentlőrinc polgármestereit, valamint rajtuk
keresztül a helyi civil szervezetek képviselőit

és az intézményvezetőket.

A vendégeket Frédéric Aubet ügyvezető igaz-
gató köszöntötte, majd Zadravecz Zsófia
marketing kommunikációs vezető elmondta,
az európai cementipar arra törekszik, hogy
hozzájáruljon a Földünk energiaforrásainak
felelős kezeléséhez. 
Ipari szempontból ma már az számít modern-
nek, aki fel tudja használni a másodlagos

tüzelőanyagokat, melynek köszönhetően
csökken a globális szén-dioxid kibocsátás. Ezt
támasztják alá azok az alacsonyabb
károsanyag-kibocsátási értékeket mutató
mérések is, amelyek a korábban szénnel,
gázzal működő gyárak esetében a
másodlagos tüzelőanyag alkalmazásának
bevezetése után készültek. 

Több mint környezetvédelem

(folytatás a 2. oldalon)
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A másodlagos tüzelőanyagok bevezetése mel-
letti érvek a fenntarthatóság három pillére szem-
pontjából:
1. Gazdaságos, költséghatékony, hiszen a
másodlagos tüzelőanyagok használata révén
csökkenthető a szénalapú energiától való füg-
gés, valamint visszatartható az ingatag ener-
giaár negatív hatása.
2. A társadalom szempontjából előnyös, mert a
hulladék és a biomassza cementgyárban
történő felhasználása lehetővé teszi az anyagok
biztonságos kezelését, létrehozva egy valódi
szolgáltatói gazdaságot.
3. Környezeti szempontból pedig csökkenti a
nem megújuló anyagok felhasználását, valamint
a szén-dioxid kibocsátást, ezzel hozzájárul az
üvegházhatást okozó gázok mennyiségének
csökkentéséhez is. 
A LAFARGE Csoport az 1970-es években,
elsősorban a fejlett országokban kezdte meg a
szénalapú tüzelőanyagok helyettesítését. A
másodlagos tüzelőanyagokat a Csoport
gyárainak jelenleg 84 százaléka használja
világszerte, az összes felhasznált energia 11,7
százalékát adva. A LAFARGE több mint 30
százalékkal növelte az elmúlt három évben a
nem fosszilis tüzelőanyagok arányát, és célja,
hogy 2015 végére a másodlagos
tüzelőanyagok aránya tovább növekedjen. A
LAFARGE ausztriai Retznei gyára évi 78
százalékos másodlagos tüzelőanyag (műanyag
apríték és napraforgóhéj) felhasználásával
kiemelkedő a holdingban.
Mikita István gyárigazgató felhívta a figyelmün-
ket arra, hogy jelenleg azon hulladékok,
amelyeket égetőművekbe szállítanak továbbra is
szennyezik a környezetet, mivel a hátra maradt
hamu a lerakókba kerül. A törvény szerint mini-
mum 850 Celsius fokon legalább 2 másodperc-
nyi égés szükséges ahhoz, hogy káros anyag
ne kerüljön a környezetbe, ez az előírás a
hulladékégető művekre. A cementgyártás során
ezzel szemben az égéstermékek tartózkodási
ideje a kemencében hosszabb, megközelítőleg
10 másodperc, ezen belül az 1100 Celsius fok
hőmérsékletnél magasabb térben körülbelül 3-4
másodperc, ami garancia a tökéletes égésre. A
magas hőmérséklet biztosítja a legstabilabb

szerves vegyületek hatékony lebomlását is.
Továbbá az égés közben keletkező anyagokat
megköti a nagy mennyiségű mészkő, mely a
klinkertermelés alapanyaga. 
A kibocsátási értékek figyelésére a cementgyár
továbbra is a próbaüzem során felállított
többszintű monitoring rendszert használja, mely
az emissziós (kibocsátási), imissziós (kör-
nyezetterhelési) adatokat, a zajterhelést, és a
környék településeinek háziorvosainak köz-
reműködésével pedig hosszú távon az esetleges
egészségügyi változásokat is vizsgálja. Ki-
lencvenegy darab ún. zsákos portalanító beren-

dezés működik, melyek biztosítják a kibocsátás
minimális szintjét. A cementgyáron belül is a
hatósági előírásokon felül a fő berendezéseken -
a cementmalmoknál, a klinkerhűtőn, a
szénmalomnál és a főkéményen – és kívül is -
Kacsóta, Gerde és Királyegyháza mellett –
egyaránt figyelemmel kísérik a kibocsátási
értékeket. Ezeket a számokat a mérőállomások
egy zárt rendszeren keresztül minden nap a
Környezetvédelmi Hatóság számára küldik meg,
amely egy esetleges határérték túllépést azonnal
jelez – erre azonban a gyár eddigi történetében
semmilyen esetben nem volt példa. 
A Királyegyházi Cementgyár szeretné követni a
világban jelenlévő trendet: a modern  ipari
létesítmények lehető legkisebb mértékben
használnak a hagyományos, nem megújuló
energiaforrásokat. A LAFARGE magyarországi
gyára megvizsgálja annak lehetőségét, hogy

biomassza, aprított műanyag hulladék, papír és
dohányipari melléktermék, illetve anyagában
már nem hasznosítható gumiapríték felhasz-
nálható-e másodlagos tüzelőanyagként, ugyanis
ezek típusa mindig a helyi környezettől függ.
Erre elkészítettek egy Előzetes Konzultációs
Dokumentációt, amely az érintett települések
Önkormányzatain elérhető.  
Az Európai Unióban jelenleg a közel 250
cementgyár 6,5 millió tonna másodlagos nyer-
sanyagot használ fel, a legnagyobb felhasználó
országok Hollandia, Csehország és
Németország. 

Frédéric Aubet: „A Királyegyházi Cementgyár a
másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával új
időszámításba kezdhet: aktívan óvja a ter-
mészetet, és újabb munkahelyeket biztosíthat a
helyi lakosság számára.”

Konyári Tímea

További kérdései lennének a cement-
gyártással, illetve a másodlagos
tüzelőanyaggal kapcsolatban?

A LAFARGE Királyegyházi Cementgyára
várja Önt

2012. szeptember 6-án, 17:00-kor
a Királyegyházi Általános Iskola Földszinti

Aulájában tartandó
LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

hogy egy kérdés se maradjon 
megválaszolatlanul!

Több mint környezetvédelem 
(folytatás a 1. oldalról)



2012. augusztus 14-én délután 16 órától
20 óráig Adonyiné dr. Gábori Mária
tanárnő – aki korábban a Pécsi Tudo-
mányegyetem Pedagógiai Tanszékének
adjunktusa volt, valamint a Pécsi Hit-
tudományi Főiskolán is arra tanította a
diákokat arra, hogy hogyan kell jól taní-
tani, most nyugdíjas és emellett
fogyatékosügyi koordinátor – előadását
hallhattuk a királyegyházai iskola
földszinti aulájában,. A tanárnőt annak
apropóján hívtuk meg, hogy „nyakunkon
van a tanévkezdés”, és szerettük volna,
ha tanácsaival és előadásaival segítene
bennünket, szülőket abban, hogyan segít-
hetnénk gyermekeinknek az óvodai és
iskolai munkájukban. Az előadás a
TÁMOP 5.5.1.B-11/2 „Családi közössé-
gi programok és szolgáltatások
fejlesztése a Királyegyháza Római
Katolikus Plébánia szervezésében”
programsorozat első előadása volt
„Hogyan segítsek gyermekemnek az
iskolai és óvodai munkájában?”
alcímmel.
Az előadás elején mindenki észrevehette
„Zsóka néni” szellemes, de ugyanakkor
érdekes kérdéseiből, hogy „nem egy
szokványos és száraz előadásra”

számíthatunk, hanem olyan beszél-
getésre, amibe minden résztvevőt szeret-
ne bekapcsolni. Rögtön az elején egy
szokatlan kéréssel fordult hozzánk, még-
pedig azt kérte, hogy mind a 27 részt-
vevő ragadjon papírt és írószerszámot és
próbálja lerajzolni, hogy számára milyen
óvoda és iskola lenne a szimpatikus,
vajon hogyan nézne ki álmaink óvodája
és iskolája?! A résztvevők (miután
felocsúdtak a szokatlan kérdésből)
komoly „művészi rajzokkal” készültek és
mindenki el is mondta, hogy számára
miért is ideális az az óvoda, vagy iskola,
amit lerajzolt. Ezután Zsóka néni az
oktatási törvény legújabb módosításait és
döntéseit ecsetelte és elmondta, hogy a
mostani törvények a szigorítások
bevezetése miatt rengeteg új terhet
raknak majd a pedagógusok, a szülők és
gyerekek vállára egyaránt. Sokat beszélt
arról, hogy elsődleges nevelő szerepe
van a családnak a gyermek számára és,
hogy mennyire fontos a szeretettel, és sok
időt szánva a gyerekek képzelővilágát
fejleszteni (pl.: mesékkel, mondókákkal,
imával és énekekkel). Szóba került az is,
hogy a mai tanítási rendszerben nagy
teret kap a számítógéppel való írás,

ugyanakkor a hagyományos „kézzel
írott”, folyékony írással milyen sok
nehézsége van sok gyereknek és hogy
miért ilyen sok a tanulási nehézséggel
küzdő diák (pl.: diszlexia, diszgráfia, stb).
Az összevont iskolák és az integrált
oktatás nehézségeiről is beszélt a
tanárnő és arról is, hogy milyen sok
gyerek életében jelenlévő dolog a
szeretetlenség. A gyerek számára fontos
lenne a szerető és harmonikus család,
valamint a célok és ideák kialakítása,
nem utolsó sorban a hitre nevelés. Jó volt
hallani, hogy milyen sok résztvevő osztot-
ta meg a gondolatait és elképzeléseit,
ezáltal az előadás el is érte a célját, mert
a visszajelzésekből azt láttuk, hogy min-
denki jól érezte magát és érdemes volt
eljönni erre a tartalmas és érdekfeszítő,
ugyanakkor rengeteg ötletet és valódi
segítséget adó előadásra. 
Végezetül annyit szeretnék még írni, hogy
reméljük, hogy a többi előadásunk is
ilyen színvonalas lesz, és bízunk abban is,
hogy a 20 hónapos programsorozat
ideje alatt tudunk még Zsóka nénivel
többször is találkozni!

Kajtár Bertold 
Katolikus Hittanár
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„Hogyan segítsek gyermekemnek?” 

Mindenkit magával ragadott az előadó stílusa,
közvetlensége

Plébános úr „oklevéllel” kedveskedett az aktív
Apukának
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KÉPES BESZÁMOLÓ

Nagyon népszerű volt a gyerekek körében a
„horgászverseny”

Start előtt a Királyi Olimpia futó versenyzői

Köszönjük Varga Józsefnek, Kotoucs Viktornak és a
Polgárőrségnek, hogy tíz különböző versenyben oszthat-

tunk díjakatÖsszemérhették erejüket az erős emberek

Foci, foci, foci! Köszönjük a szervezést Fata Gábornak!
Nagyon kellemes volt az időjárás az üldögéléshez,

a jóízű ebédhez és beszélgetéshez

A Családi közösségi programok és szolgáltatások fejlesztése a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia szervezésében című projekt
megvalósítása három téma mentén szerveződik. A családokat támogató gyakorlati szolgáltatások keretén belül nyújtunk tanácsadást és tájékoztató
előadásokat közoktatási és köznevelési tudnivalókról, majd a családi élettel és a gyermekneveléssel összefüggő kérdésekről vendég előadók
segítségével. 
A gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetésére irányuló, a szülők munkába való visszatérését segítő komplex munkaügyi, önismeret és
személyiségfejlesztő, valamint a vállalkozói készségek fejlesztésére irányuló tréninget tervezünk.
Közösségépítő programok, rendezvények című harmadik témakörünk első eseménye volt a Családi sport- és egészségnap augusztus 11-én. Ennek
keretében szervezünk a későbbiek során többek között drámapedagógiai tréninget iskolásoknak.
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Családi sport- és egészségnap 
A Családi közösségi programok és szolgáltatások
fejlesztése a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia
szervezésében című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-03-09
jelű nyertes pályázat  projektnyitó napján, augusztus 11-
én a sajtótájékoztatóval egybekötött hivatalos megnyitó
mellett egész napos sportrendezvényt, játékos
vetélkedőket és egészségügyi méréseket szerveztünk a
lakosság részére.

Foci, főzés, futás, sok mozgás és sok jó beszélgetés jelle-
mezte az augusztus 11-én, szombaton megtartott Családi
sport- és egészségnapot. A reggeli órákban dr. Valkai
István háziorvos vérvételre várta az érdeklődőket az
orvosi rendelőben, az iskolában pedig Végh Józsefné,
Erzsike különböző egészségügyi mérésekkel állt ren-
delkezésünkre. Sajnálatos módon a Magyar Vöröskereszt
technikai okok miatt (az autó elromlott) nem tudott meg-
jelenni a beígért véradásra.
A sajtótájékoztatóval egybekötött hivatalos megnyitót
megtisztelte jelenlétével Grím Ferenc polgármester, Dr.
Győrvári Márk, a Szentlőrinci Kistérség elnöke,
Szentlőrinc polgármestere és megjelentek a Pécs TV
munkatársai is, akik interjút készítettek Király József
plébánossal és Grím Ferenccel. 
A focipályán a terveinknek megfelelően reggeltől estig
focizhattak a Király Kupa résztvevői, mások nézték a
meccseket, indultak a Királyi Olimpia különböző
versenyszámain, főztek, vagy csak egyszerűen közös
beszélgetéssel ütötték el az időt.  
A Király Kupa szervezését Fata Gábor, a Királyi Olimpia
rendezését pedig teljes egészében a Királyegyházai
Polgárőr Egyesület tagjai vállalták magukra Varga József
és családja irányításával. Köszönet érte!

A különböző versenyszámokban az első három
helyezettet díjaztuk a következőképpen:

Király Kupa: 1. Szentdénes, 2. Gyöngyfa, 3.
Királyegyháza II.
Főzőverseny: 1. Nyugdíjas Klub – Nincsevics Istvánné, 2.
Polgárőrség és a  Szabadszentkirályi csapat
Futás: 1. Gyúró Sámuel 2. Gyúró Illés 3. Gyúró Zoltán
Gumicsizmadobás: 1. Sárközi Zsolt, 2. Kotoucs Viktor, 3.
Kószó József
Sodrófa hajítása: 1. Veszprémi Zsanett, 2. Kapási
Melinda, 3. Grimm Johanna
Legjobb háziasszony (tojásterelgetés): 1. Veszprémi Nóra,
2. Grimné Hunyadvári Éva, 3. Bedő Istvánné
Akadályverseny csapatban: 1. Gyúró Sámuel – Iván
Marcell – Gyúró Illés – Kotoucs Viktor, 2. Kelemen Zsuzsa
– Czigler Henrietta – Bencze Tamás – Csókáné Varga
Hajnalka, 3. Hollósi Richárd – Hollósi Tünde – Sóki
Andor – Fata Nóra
Akadályverseny egyéni: 1. Kiss Endre, 2. Gál Dániel, 3.
Sztojka Sándor
Kerékpáros ügyességi verseny, fiú: 1. Gyúró Sámuel, 2.
Gyúró Illés, 3. Iván Marcell; lány: 1. Fata Nóra
Erős ember (autóhúzás): 1. Gál Dániel, 2. Göndör
László, 3. Sztojka Sándor
Erős lány különdíj: Sólyom Margit
Horgászat: 1. Iván Marcell, 2. Lölli Bálint, Sóki Andor,
Vojcsik Réka, 3. Makra Blanka

Bízunk benne, hogy akik kijöttek a rendezvényre,
mindannyian jól érezték magukat a közösségben!

Konyári Tímea

A Király Kupa 1. díját Szentdénes csapata nyerte
A hivatalos megnyitón Király József plébános

ecsetelte a projekt célját
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Kiránduljunk
Budapestre!  

Ahogyan azt már a júliusi számban is hirdet-
tük, kirándulást szervezünk a helyi lakosok
részére a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány és a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. támogatásának segít-
ségével. Terveink között szerepel az
előzetes igényfelméréseknek megfelelően a
városnézés, a Vajdahunyad várának közös
meglátogatása, majd a Budai Várban, az
Édes Napok Fesztiválon töltött szabad prog-
ram után hazafelé úton egy közös vacsora.
A Budai Várban a szakmai összejövetelek
mellett napközben családoknak szóló prog-
ramok lesznek és olyan attrakciók, melyeket
csak az Édes Napokon lehet majd látni.
Az egész napos kirándulást bérelt autó-
busszal szeptember 22-ére tervezzük. A
jelentkezést ezer forint hozzájárulás befize-
tése után tudjuk regisztrálni. 
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon:
+36302949094, ill.: +36309522987,
személyesen pedig Fata Gáborné és
Konyári Tímea megkeresésével szeptember
7-ig. Kérjük a jelentkezőket, hogy eddig a
napig szíveskedjenek a hozzájárulást
befizetni. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Konyári Tímea

Becsengetés előtt 
Ismét eltelt egy nyár, véget ér lassan a nyári
szünet. Ismét időben kell felkelni reggel,

összekészíteni a táskát, a tanszereket, és igen,

el kell menni az iskolába. Bár nem „divat” várni
a tanév kezdetét, mégis úgy látom, hogy a

szülők és a gyerekek is – igaz, más-más okból

– de örülnek annak, hogy véget ér a nyári vaká-
ció. 

Különösen nagy szeretettel várjuk az intézmény

új „polgárait”, az elsősöket, akik az évek óta
sikeresen működő óvoda-iskola átmenetet

segítő programunk jóvoltából már egy éve

ismerik osztálytanítójukat, Fuksz Veronikát. Az
elmúlt tanév során nemcsak valamennyi nagy-

csoportos óvodás, hanem a családlátogatások

alkalmával szüleik is személyes jó kapcsolatot
alakítottak ki a tanítónővel, aki már izgatottan

készül a feladatra, hetek óta csinosítja, díszíti a

tantermet, ahol a kicsik második otthonukra
lelhetnek. Az elsősök tanszereinek költségeit az

iskola idén is teljes egészében átvállalta, az

iskolatáskát pedig – szintén már megszokott
módon – a Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány támogatásából tudtuk meg-

vásárolni. Reméljük, hogy újoncaink könnyen
beilleszkednek majd az iskolaközösségbe, a mi

nagy családunkba. 

Tanulóink közül sokan – de sajnos nem elég
sokan – vettek részt a balatonmáriai tábo-

rozáson, ők életre szóló élménnyel gazdagod-

tak. Legközelebb két év múlva, 2014 nyarán
kerülünk sorra ebben az igazán olcsó és kiváló

nyaralási lehetőséget nyújtó táborban, amelyen

kitűnő tanulóink és a versenyeken győztesek
ingyen vehettek részt. Őszintén reméljük, hogy

valamennyi diákunk alaposan kipihente magát

és szeptember 3-án újult erővel lát neki az e
tanévre szóló feladatoknak.

Nagy feladatot ró ez a tanév a nevelőtestületre

és az intézmény dolgozóira is. Mint ismeretes,
az új Köznevelési törvény – illetve annak na-

gyobb része – 2012. szeptember elsején lép

életbe, e  törvény rendelkezéseit kell a gyakor-
latba átültetnünk. 2013. január elsején az

összes közoktatási intézmény – így a mi

iskolánk - fenntartását átveszi a magyar állam,
valószínűleg a jelenlegi szerkezet megmarad.

Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy

tanulóink a szükségszerű változásokból minél
kevesebbet érzékeljenek, az ő mindennapi

életük biztonságos és kiszámítható legyen.

Ez a tanév sem kezdődhet meg pályázatok
nélkül: végrehajtási szakaszába érkezett a tava-

lyi évben megnyert TÁMOP 3.1.7 pályázatunk,

amely intézményünk nevelőtestületét referencia-
intézményi szolgáltatások nyújtására fogja al-

kalmassá tenni. Iskolánk magas szakmai szín-

vonalát bizonyítja az is, hogy felsőoktatási
gyakorlóhelyként is fogunk működni, tehát a

pedagógusképző intézmények, egyetemek

tanár szakos hallgatói nálunk sajátíthatják el
majd a gyakorlati pedagógiai ismereteket. A

törvények – szülőket is érintő – változásairól az

első szülői értekezleten fogok részletes tájékoz-
tatást nyújtani.

Végül néhány gyakorlati tudnivaló:

Tanévnyitó ünnepély 2012. szeptember 3-án,
hétfőn 9.00 órakor lesz. Ezen a napon kerül sor

a tankönyvek kiosztására is, kérjük, a tan-

könyvek árát erre a napra behozni. Napközis
tanulóink étkezési térítési díját is ezen a napon

kell befizetni. Bár a nyári szünet kezdetekor már

felhívtuk a szülők figyelmét, most megismétlem: a
gyermekvédelmi kedvezmények igény-

bevételéhez szükséges valamennyi dokumentu-

mot szíveskedjenek beszerezni (érvényes-
ségükről meggyőződni), mert ennek hiányában

a kedvezményeket (étkezés, tankönyv, stb.) nem

áll módunkban biztosítani! Étkezést már az első
napon biztosítunk, bejáró tanulóink a korábbi

busszal (Gyöngyfa 12.35, Sumony 14.45),

helybeli tanulóink ebéd után hazamehetnek. A
gyermekek felügyeletéről igény szerint gondo-

skodunk.

Bejáró tanulóink számára a bérleteket idén is
az iskola vásárolja meg, augusztus 31-én, pén-

teken a helyi (gyöngyfai és sumonyi) Pol-

gármesteri Hivatalokban átvehetők. Kérjük,
vigyázzanak a bérletekre, mert elvesztés esetén

a pótlásról a szülőnek kell gondoskodnia.

Valamennyi tanulónknak, szüleiknek és összes
munkatársamnak eredményes, balesetmentes

tanévet kívánok.

Palkó Ottó

iskolaigazgató

Tájékoztatás 
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, 

hogy a Dél-Kom Kft. 2012 szeptemberétől
csak olyan hulladékgyűjtő edényt ürít,
amely a Kft. által kiadott matricával 

van ellátva. 

A matricák átvételére 2012. július 9.
napjától van lehetőség a körjegyzőség

ügyfélszolgálatán, 
ügyfélfogadási időben: 

hétfő és szerda 8.00 16.00,
péntek 8.00-12.00

Beák Laura

körjegyző
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Figyelem: jogszabályváltozás
Tisztelt Szülők, tanköteles korú Gyermekek!

Az Országgyűlés 2012. július 9-én elfo-
gadta és újraszabályozta az iskoláztatási
támogatás felfüggesztésének és szünetel-
tetésének rendszerét. A törvényi szintű
szabályok 2012. szeptember 1-jétől lép-
nek hatályba. 
A családok támogatásáról  szóló 1998.
évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)
15.§-a alapján ha a tanköteles vagy a
tankötelezettsége megszűnését követően
nevelési-oktatási intézményben tanul-
mányokat folytató gyermek (személy) a
kötelező tanórai foglalkozások tekin-
tetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-
oktatási intézmény igazgatójának jelzése
alapján a gyámhatóság 
a) az adott tanítási évben igazolatlanul
mulasztott tízedik kötelező tanórai
foglalkozás után felhívja az iskoláztatási
támogatás jogosultját a b) pontban
meghatározott jogkövetkezményre, 
b) az adott tanítási évben igazolatlanul
mulasztott ötvenedik kötelező tanórai
foglalkozás után - a jelzés beérkezésétől
számított 8 napon belül - kezdeményezi a
kincstárnál az ellátás szüneteltetését. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a
továbbiakban: Gyvt.) 68/A. § (1)
bekezdése alapján a gyámhatóság az
igazolatlanul mulasztott ötvenedik
kötelező tanórai foglalkozás után
kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál
az iskoláztatási támogatás szüneteltetését
és elrendeli a 16. életévét be nem töltött,
védelembe vétel hatálya alatt nem álló

gyermek védelembe vételét.
A Gyvt. 161/J. § (1) bekezdése alapján az
iskoláztatási támogatás szüneteltetését
valamint a 16. életévét be nem töltött
védelembe vétel hatálya alatt nem álló
gyermek védelembe vételét azokban az
ügyekben kell alkalmazni, amelyekben
a) a nevelési-oktatási intézmény igaz-
gatójának az igazolatlan mulasztásokról
szóló, jelzése 2012. augusztus 31-ét
követően érkezik meg a gyámhatósághoz
vagy
b) az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésének vagy szüneteltetésének
felülvizsgálatára 2012. augusztus 31-ét
követően kerül sor.
(2) Az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésének 2012. augusztus 31-ét
követő felülvizsgálata eredményeként, ha
a gyermek (fiatal felnőtt) a felülvizsgálattal
érintett időszakban
a) több mint öt kötelező tanórai
foglalkozást igazolatlanul mulasztott, a
gyámhatóság határozatával megszünteti
az iskoláztatási támogatás felfüggesztését,
valamint ezzel egyidejűleg intézkedik az
iskoláztatási támogatás szüneteltetésének
kezdeményezése és – a  Magyar Államk-
incstár szüneteltetést elrendelő
döntésének jogerőre emelkedését követő
nyolc napon belül – a családtámogatási
folyószámlán összegyűlt iskoláztatási
támogatásnak a központi költségvetés
családi pótlék előirányzat javára történő
visszafizetése iránt,
b) kötelező tanórai foglalkozást nem mu-

lasztott igazolatlanul, vagy azok száma
nem haladta meg az ötöt, a gyámhatóság
határozatával megszünteti az iskoláztatási
támogatás felfüggesztését. Ebben az eset-
ben a családtámogatási folyószámlán
összegyűlt iskoláztatási támogatás fel-
használására a 2012. augusztus 31-én
hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) Ha az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésének felülvizsgálata során a
gyámhatóság megállapítja, hogy az
igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai
foglalkozások száma meghaladja az ötöt,
azonban a gyermek a szüneteltetés
kezdeményezéséig nevelőszülőnél,
hivatásos nevelőszülőnél, gyermekotthon-
ban, szociális intézményben került elhe-
lyezésre, vagy a gyermekvédelmi gondo-
skodás alatt álló gyermek javítóintézetbe,
büntetés-végrehajtási intézetbe került,
akkor a gyámhatóság határozatával
megszünteti az iskoláztatási támogatás
felfüggesztését, és a döntése jogerőre
emelkedését követő nyolc napon belül
intézkedik a családtámogatási
folyószámlán összegyűlt iskoláztatási
támogatásnak a központi költségvetés
családi pótlék előirányzat javára történő
visszafizetéséről.
Kérem a tanköteles korú gyermekeket,
hogy a 2012/2013-as tanévben is
tegyenek eleget tankötelezettségüknek. 

Beák Laura
körjegyző

Felhívjuk a Tisztelt hozzátartozók figyelmét,
hogy „a köztemetőről és a temetkezésről”

szóló Királyegyháza Község Önkormányza-
tának 5/2005.(X.3.) számú rendelete

alapján a sírhelyek használati ideje 25 év.
Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy

gondoskodjanak az 1987 előtt megvásárolt
sírhelyek megváltásáról, amelyre

ügyfélfogadási időben van lehetőség:

hétfő és szerda 8.00-16.00,
péntek 8.00-12.00.

A sírhelyek megváltásáért fizetendő díj:  
1.- 2. sorban 25 évre

egyes sírhely: 5.000 Ft
kettős sírhely: 7.000 Ft

Minden további sorban
egyes sírhely: 3.500 Ft
kettős sírhely: 6.000 Ft

Tájékoztatjuk a hozzátartozókat, hogy amen-
nyiben 2012. november 1. napjáig nem

történik meg a sírhely megváltása, a temetési
hely felett a továbbiakban az önkormányzat

rendelkezik. 

Királyegyháza Önkormányzata  

Felhívás
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Lezárult a pályázat

„Erős várunk: a családunk”
A szakmai és pénzügyi beszá-
molók elkészültével lezárult a
CSP-CSNY-11-167 jelű pá-
lyázat
„Erős várunk: a családunk!”
című gyermekes családok
közösségépítő üdülését elő-
segítő projekt, mely 2011.
október 28-tól 30-ig valósult
meg 26 fő üdültetésével. 
A családi üdülésre a Király-egy-
háza Felvirágoztatásáért Köza-
lapítvány 200 000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert
a Nemzeti Család és Szo-
ciálpolitikai Intézet által meg-
hirdetett pályázaton.
Célunk az volt, hogy az arra ér-
demes és rászoruló, a közös-
ségért, települési civil közössé-
gekért sokat dolgozó, tevékeny
családokat jutalmazzuk. Örö-
met szerezzünk, felfedeztessük,
megerősítsük a családi együttlét

örömeit, és preferáljuk a család
szerepét az egyén kitel-
jesedésében valamint az
erényes társadalom felépítésé-
ben.
A célok megvalósításához
közös kirándulásokat, túrákat
szerveztünk, igyekeztünk közö-
sen átélt élményeket biztosítani
a együtt eltöltött napok, a sok
beszélgetés, a közös tevékeny-

kedtetés révén.
Az üdülés során alkalom nyílt
Matty, a 370 lelkes, hátrányos
helyzetű kistelepülés felfedezé-
sére, túrázásra a Dráva
árterében, a Mattyi-tó körül, és
a Mattyi Madár Emlékparkban.
Este a közös vacsora után a
tábortűznél folyt a beszélgetés
a család szerepéről, fontos-
ságáról. 

Az üdülő családok megtekintet-
ték a Siklósi Vármúzeumot, sétát
tettek a városban, és a Villányi
Templom-hegyen. A Dráván
sétahajókázás közben figyel-
hették meg a kormorántelepeket
és a táj csodálatos szépségét.
Az utolsó nap délutánján Min-
denszentekre és Halottak Nap-
jára sírdíszeket készítettünk a ját-
szóházban.

Konyári Tímea

K Ö Z L E M É N Y 
Értesítjük a Tisztelt Adózókat, hogy 2012. szeptember 17. napjáig lehet késedelmi pótlék mentesen megfizetni a 2012. II. félévi

kommunális adót, gépjárműadót és iparűzési adót.
A befizetésekhez szükséges csekket a Körjegyzőség hivatalában lehet igényelni.

Kérjük, hogy minden adózó rendezze az esedékes adóját.

Továbbá tájékoztatjuk az Adózókat, hogy a kézbesített adóértesítők a 2012. június 30-i állapotot tükrözik, így az azt követő ter-

heléseket, jóváírásokat, illetve befizetéseket nem tartalmazzák.
Adóhatóság

Kistermelői sertéshús és húskészítmények árusítása 
Ős Ferenc

Királyegyháza, Petőfi u. 197.

Nyitva tartás
Csütörtök: 14.00 – 18.00

Péntek: 9.00 – 18.00
Szombat: 9.00 – 12.00

Tel: +36303892308

Füstölt szalonna: 1500 Ft/kg
Füstölt kolbász: 1500 Ft/kg

Disznósajt: 800 Ft/kg
Comb, lapocka, szűzpecsenye: 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

Kirándulás a Templom-hegyen 


