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Királyegyháza Önkormányzata 2012-ben is

– az előző évekhez hasonlóan – az előbbre

jutás érdekében igyekezett kihasználni a

pályázati lehetőségeket. 

Az ivóvíz-minőségjavító program meg-

valósítása érdekében körjegyzőségünk négy

települése: Királyegyháza, Gyöngyfa, Szent-

dénes és Sumony önkormányzati társulást

hozott létre, melynek neve:

Királyegyháza és Térsége

Ivóvízminőség-javító Önkor-

mányzati Társulás. Így indulhat-

tunk a pályázaton és meg is

nyertük a kiírt támogatást, mely-

nek összege 450 millió Ft +

áfa. A kiviteli terveket a Kristály

Kft. készítette el, az arzén-

mentesítés 2012 decem-

berében megtörtént a

megfelelő minőségű szűrőbe-

rendezés beépítésével a gyöngyfai-királyegy-

házai vízhálózatba. Az elavult eternit

csővezetékeket is ki kell a hálózati

rendszerből váltani a mai követelményeknek

megfelelő csővezetékekkel. Jelenleg a

közbeszerzési eljárás van folyamatban. A

négy település vízhálózatának rendszerét

egy közös hálózattá alakítjuk át annak

érdekében, hogyha bármelyik településen

meghibásodás történne, a kút vízvétele

akadozna, akkor a négy település bármelyik

kútjáról az ivóvíz pótolható legyen. Az

egymás közötti elszámolás a mérőn átfolyt

vízmennyiség alapján történik. A projekt

befejezése 2013. november végére

várható, a beruházás végeztével a rendszert

a Sziget-Víz Kft. fogja működtetni.

Természetesen az ivóvíz minőségét is a Kft.

biztosítja, a minőségi méréseket akkreditált,

saját laboratóriumában végzi el. Az egész-

séges ivóvíz biztosítása minden ember

számára az önkormányzat egyik legfon-

tosabb kötelező feladata. 

A 2012-es év másik fontos lehetősége volt

településünk számára a kerékpárút építésére

vonatkozó pályázat, melyet Szentlőrinc

várossal együttműködve nyújtott be önkor-

mányzatunk. Királyegyháza – Szentlőrinc –

Tarcsapuszta útvonalaira elkészült a

pályázati tervek alapján a hatósági bejárás-

ra 2013. január 31-én kerül sor. Az eredeti

tervek szerint az úttesten kívül lesz a

kerékpárút nyomvonala, csak Királyegyháza

belterületén lesz egy rövid szakasz a közút

útpadkáján. A kerékpárút kivitelezése 2013-

ban befejeződik. Fenntartója önkormány-

zatunk lesz, tehát fenntartási költség

kizárólag településünk költségvetését terheli.

2014-ig a nyertes IKSZT pályázatot is meg

kell valósítanunk, melyhez 10 millió forintos

önerőre van szükségünk.

A Képviselő-testületnek el kell készítenie

Királyegyháza településfejlesztési tervét a

2014-2020-ig terjedő időszakra. Terveink

szerint a fejlesztési terv része

lesz az önkormányzati tulaj-

donú épületek felújítása,

építése, hőszigetelése, napele-

mes energia kiváltása. A tele-

pülésfejlesztési tervet is prioritás

szerint készíti elő a képviselő-

testület. Az elkövetkező

időszakban várhatóan keve-

sebb pályázaton tudunk indulni

az önerő előteremtésének

nehézségei miatt.

Folytatódik a közmunka program, amelyben

a 30 fő résztvevő 2013 novemberéig

oktatásban részesül. Mozgó könyvtár prog-

ramhoz csatlakoztunk, melyek részleteiről a

későbbiekben részletesebb tájékoztatást

adunk 

A Királyegyházi Általános Iskolát átvette az

állam, az óvoda és a konyha fenntartása

továbbra is önkormányzati kézben marad.

Bízunk benne, hogy a változásból a szülők

és a gyerekek semmit nem érzékeltek. 

Grím Ferenc

polgármester

Fejlesztések Királyegyházán 
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A Dél-dunántúli Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Felü-

gyelőség hatósági eljárás keretében

közmeghallgatást tartott 2013. január 9-

én a Királyegyházi Általános Iskola

aulájában, majd 2013. január 10-én a

Szentlőrinci Művelődési Központ és

Könyvtár nagytermében.

A Királyegyházán tartott közmeghallgatá-

son Emesz Tibor, a Környezetvédelmi és

Vízügyi Felügyelőség műszaki ügyin-

tézője bevezetőjében elmondta, hogy a

LAFARGE Cement Magyarország Kft. a

2012. október 26-án benyújtott kérelme

szerint a jelenleg használt fosszilis ener-

giahordozókat részben másodlagos

tüzelőanyagokkal kívánja kiváltani, mely-

nek során  válogatott műanyagaprítékot,

gumit és biomasszát is felhasználna. A

gyár által korábban egy ún. konzultációs

dokumentáció elkészítésével kezdemé-

nyezett előzetes eljárás során a szak-

hatóságok véleménye alapján, és a

lakosság észrevételei, javaslatai figyelem-

bevételével a LAFARGE megbízta a Totál

Környezetfejlesztési Tervező és Szol-

gáltató Kft.-t a másodlagos tüzelő- és nyer-

sanyag felhasználás összevont környezeti

hatásvizsgálati és egységes környezet-

használati engedélyezési eljáráshoz

szükséges végleges dokumentáció elké-

szítésére. A LAFARGE Cement Magyaror-

szág Kft. kérte az engedélyek

összevonását évente 156 ezer tonna

válogatott hulladék (például aprított

műanyag), 102 ezer tonna biomassza,

5500 tonna gumiabroncs és 20 ezer

tonna további másodlagos nyersanyag

(különböző ipari termelésből származó

iszap, salak, stb.) felhasználására. 

A közmeghallgatás jogi hátteréről dr.

Iványi Szabolcs tájékoztatta a megjelen-

teket, elmondta, hogy a köz-

meghallgatásról jegyzőkönyv készül, ami

megtekinthető lesz a polgármesteri

hivatalokban, emellett kérhető postai úton

a hatóságtól is. 

Aubet Frédéric, a LAFARGE Cement

Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

elmondta, hogy a cementgyárak életében

teljesen természetes fejlődési folyamat a

másodlagos tüzelőanyagok bevezetése,

ami biztosítja a versenyképességet, a

cementgyár jövőjét, a jelenlegi munkahe-

lyek megtartását és további potenciális

munkahelyek teremtését. Magyarorszá-

gon és a világ többi országában ez már

általános gyakorlat, mely nagyban hoz-

zájárul a környezetterhelés csökken-

téséhez is. A Királyegyházi Cementgyár

a másodlagos tüzelőanyagok beveze-

tésekor a hangsúlyt a helyi anyagokra

helyezi, nem importál, tehát teljes mérték-

ben hazai hulladékot kíván felhasználni.

A hulladékok köre jelen esetben kizárólag

olyan anyagokat foglal magában,

melyeket már nem lehet anyagában

máshol hasznosítani, viszont a cement- és

klinkergyártáshoz megfelelő energiát tud

biztosítani, mellőzve ezzel a véges

mennyiségű fosszilis tüzelőanyagok

használatát. A projekt előkészítése során

a gyár nagy figyelmet fordított arra, hogy

a tervezett beruházás minden szempont-

ból összhangban legyen a magyarorszá-

gi hulladéktörvénnyel, az Európai Unió

irányelveivel is és a fenntarthatósági

szemlélettel. 

Mikita István gyárigazgató a beruházás

technikai oldalát világította meg.

Előadásából megtudhattuk, hogy a

jelenleg használt kőolajszármazékú

(petrolkoksz) fűtőanyagot szeretnék

fokozatosan 80 százalékban másod-

lagos tüzelőanyagokkal kiváltani:

- Az első lépcsőben mintegy 55 százalék-

ban tervezzük megvalósítani az átállást a

rövid idő alatt újratermelődő biomassza;

az előválogatott, ellenőrzött műanyag hul-

ladék keveréke és az anyagában már

újra nem hasznosítható gumiabroncsok

égetésének bevezetésével. Zárt tároló

építését tervezzük, mely az előkészített

hulladékot fogadja, majd a tárolóból zárt

csőszalagon juttatjuk az anyagot a

kemencébe. A tároló megépítésével

tovább tudjuk csökkenni a zajterhelést is.

A környezetvédelmi előírások alapján

folyamatosan mérjük a por, a nitrogén-

monoxidok és a szénmonoxid kibocsátási

értékeit. Az emissziós és az imissziós mért

és tervezett adatok alapján a

megengedett határértékek tizedét sem

érjük el, ami kiváló eredmény jelenleg is,

és amely a jövőben további csökkenést

mutathat. 
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A gyár próbaüzeme alatt elindított koráb-

bi alapállapot felmérés után továbbra is

fenntartjuk az egészségügyi monitoring

rendszerét is. Számunkra is fontos, hogy

az amúgy nem kedvező egészségügyi

helyzetet szakemberek bevonásával

nyomon kövessük a gyár közvetlen

környezetében.

A tájékoztatókat követően az érdeklődők

megtehették hozzászólásaikat, feltehették

kérdéseiket. Ózdi Tibor (Királyegyháza)

elmondta, hogy érthető, hogy a gyár a

profit érdekében hulladékot akar égetni,

másrészt viszont aggodalmát fejezte ki a

másodlagos tüzelőanyagok használa-

tából fakadó egészségügyi kockázat

miatt, ezért érdeklődött, hogy milyen

határidőig lehet beadni tiltakozást a

másodlagos tüzelőanyagok bevezetése

ellen. Berta Levente (Királyegyháza) az

iránt érdeklődött, hogy miért épp Pécs és

Szigetvár határánál ér véget a hatásvizs-

gálat, és hogy a 10 mikron alatti por-

szennyezettség értékére készült-e valami-

lyen tanulmány, valamint, hogy honnan

fogják beszállítani a másodlagos tüze-

lőanyagokat. Ózdi Tiborné (Királyegy-

háza) kérdése arra vonatkozott, hogy

miért csak jogszabályokra hivatkoznak

az eljárás során, másrészt aggodalmát

fejezte ki a kamionforgalom kapcsán.

Vecsernyés Ferenc (Királyegyháza) kér-

dése az építési tilalom feloldására

vonatkozott. Dallos István (Dinnyeberki)

kérte, hogy tisztázzák valóban hulladé-

król van-e szó, a műanyagot miért kell

elégetni, miért nem hasznosítják újra,

valóban napi 20 kamionnal több fordul-e

majd meg a gyár területén a projekt meg-

valósulásával, mennyi külföldi hulladékot

terveznek behozni és mekkora állami

támogatást remélnek a beruházáshoz.

A kérdésekre, felvetésekre a gyár, a

környezeti hatásvizsgálattal megbízott

Totál Kft., valamint a Környezetvédelmi

Hatóság szakemberei reagáltak.

Emesz Tibor elmondta, hogy a köz--

lekedés és az ipar területén sokfélekép-

pen kell szabályozni a környezeti hatá-

sokat. Az emberi szervezet tűrőké-

pességét veszik figyelembe a jogszabá-

lyokba foglalt egészségügyi határértékek:

a határérték alatti hatás megengedett, el-

lenkező esetben nem lenne módunk sem

közlekedni, sem fűteni, sem sok más, az

élethez elengedhetetlenül szükséges

tevékenységet végezni. A környezetvédel-

mi szakember továbbá tájékoztatta a

megjelenteket arról, hogy egy 2005-ben

hatályos jogszabály miatt a gyár építése

során 1000 méter sugarú körben építési

tilalmat rendeltek el védett épületekre, ez

a tilalom a gyárhoz intézett kérésre

feloldható. A másodlagos tüzelőanyagok

bevezetéséről a Környezetvédelmi

Felügyelőség fog dönteni szakhatóságok

bevonásával, például a Közegészségü-

gyi Hatóság véleménye alapján. Az

érvekkel alátámasztott, névvel, lakcímmel,

aláírással ellátott véleményeket, tiltakozá-

sokat javasolja február közepéig beadni. 

Mikita István gyárigazgatótól megtud-

hattuk, hogy az ÁNTSZ előírása alapján

kell 5, 10 és 25 kilométer sugarú körben

gyűjteni az egészségügyi adatokat. Az

imisszió hatásvizsgálata 4,8 kilométer

sugarú körre terjed ki. A 10 mikron méret

alatti szemcsékre vonatkozó határérték

50 mikrogramm/köbméter, ezzel szem-

ben a gyár hatása: 0,5 mikrogramm/köb-

méter, tehát a határérték századrésze.

Pécs térségében mintegy félmillió tonna

hulladék keletkezik évente, ebből nyolc-

vanezer tonna az, amit már nem lehet

újrahasznosítani, tehát vagy lerakóba

kerül, vagy a hulladékégetőkben

kedvezőtlenebb körülmények között

elégetésre. A másodlagos tüzelőanyagok

bevezetéséért nem ad támogatást az

állam, a beruházás teljes költségét a

LAFARGE viseli, és elsődleges cél és

gazdasági érdek, hogy a lehető leg-

közelebbi helyekről történjen a beszál-

lítás, nem terveznek importálni. 

Krutek Norbert a LAFARGE Cement

Magyarország Kft. beruházási projekt-

vezetője kifejtette, hogy a hulladékot

előkezelése során meg kell tisztítani a

klórtól, mely a cementgyártás „ellensége”,

tehát a hulladékválogatótól csak olyan

anyagot fognak tudni megvásárolni, ami

már klórmentes. A beszállítás Kökényből

és Gödöllőről a 6-os főközlekedési úton

és a Tarcsapuszta felőli elkerülőn történik

majd, tehát Királyegyházát nem érinti.

Ifj. Csonka Pál, a Totál Környe-

zetfejlesztési Tervező és Szolgáltató Kft.

ügyvezető igazgatója fontosnak tartotta

leszögezni, hogy az üvegházhatás

csökkentése a Kiotói Egyezmény szerint

nemzeti kötelesség, és ennek egyik

módja épp a másodlagos tüzelő-

anyagok preferálása, a levegőterhelés

csökkentése együttégetéssel. A Királyegy-

házi Cementgyár kérelmére folytatott

eljárás az európai és magyarországi

jogszabályokkal is harmonizál. Fontos

megjegyezni, hogy Európa egyik leg-

modernebb gyárában is az együttégetés

technológiáját törvény szabályozza, mely

az eddigieknél még szigorúbb és még

alacsonyabb határértékeket ír elő. A

hatásterület az eljárásrendbe bevo-

nandók körét jelenti, nem pedig azt, hogy

aki ezen a területen él, az károsodni fog.

Összehasonlításként elmondta, hogy a

cigarettafüstben ötmilliószor több dioxin

és furán található, mint amekkora meny-

nyiség a gyárkéményt elhagyhatja. 

A Királyegyházi Cementgyár a

másodlagos tüzelőanyagok bevezeté-

sével egy ellenőrzött és kontrollált folya-

mat keretén belül folytatja tevékenységét

a vonatkozó jogszabályok, határértékek

figyelembevételével, és nyitott a lakosság

részéről felmerülő bármilyen kérdés,

észrevétel megválaszolására.

Konyári Tímea
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A Szülői Munkaközösség a hagyományokhoz

híven január 12-én jótékonysági batyus bált

szervezett a Királyegyházi Általános Iskolában.

A bál bevételéből az iskolások gyermeknapi és

karácsonyi programjait, ajándékait kívánjuk

megvásárolni. Külön megtisztelő, hogy az össze-

jövetelt nemcsak az éppen aktuálisan iskolába

járó gyermekek szülei tisztelik meg jelenlétükkel,

hanem régi diákok és az ő szüleik is évről évre

rendszeresen visszajárnak egy jót táncolni,

beszélgetni, szórakozni. Köszönjük minda-

zoknak, akik a belépőjegyek megvásárlásával

hozzájárultak a jótékonysági akciónkhoz! Az

idei bál kiemelt támogatói voltak: Csóka Ferenc

és családja, Gyenis István és családja, Hollósi

Richárd és családja Konyári Tímea, Mihálovics

Gábor, Némethné Bódis Andrea, Nyakáné

Hatos Adrienn, Ormódi Melinda, Ős Ferenc és
családja, Palkó Ottó, Zallau Kft., Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány. 

Fata Gáborné

SZM elnök

Szülők bálja az iskolában 

A királyegyházi óvoda szülői munkaközössége 

az óvodások megsegítésére

batyus bált szervez

2013. 02. 09. 21:00-03:00-ig.

Helyszín: Királyegyháza, óvoda

Zenét szolgáltatja: Különjárat zenekar,

Kövesdi Sándorral a kormánynál.

Tombolasorsolás a felajánlott nyereményekért.

Belépőket elővételben és a helyszínen is lehet

vásárolni.

Belépőjegy ára: 900 Ft/ fő

Szeretettel várunk mindenkit!

Mózs-Farkas Réka

SZM elnök

/+36307007064/

„A tehetség univerzális adottság, de rengeteg

bátorság kell ahhoz, hogy éljünk vele: merj a

legjobb lenni!” /Paulo Coelho/

A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közala-

pítvány Kuratóriumának döntése értelmében 

tehet-ségeket keresünk Királyegyházán a

gyermekek, a fiatalok és a felnőttek, valamint a

Királyegyházi Általános Iskola tanulói körében.

Célunk az, hogy elsősorban a helyi lakosság

előtt bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk

mindazoknak, akik valamilyen művészi, technikai

vagy sport terén különleges, az átlagon felüli

tehetséggel bírnak. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik az előadó

művészetben (vers- és prózamondás, ének,

hangszeres zene), a képzőművészetben (rajz,

festészet, szobrászkodás, stb.), barkácsolásban,

sportban, költészetben, irodalomban, vagy

általunk esetleg nem jelölt kategóriában éreznek

magukban tehetséget, és szívesen bemu-

tatkoznának, bemutatnák produkcióikat, alkotá-

saikat a közönségnek. 

A jelentkezők számától és a kategóriák

sokféleségétől függően, különböző

lehetőségeket szeretnénk biztosítani, így például

az előadó kategóriában a színpadi produk-

ciókat március hónapban tekintené meg a zsűri,

a képzőművészeti, technikai, barkács, stb.

kategóriákban kiállítást tervezünk, és a kiállított

alkotásokról készült fotókat a Helyzet oldalain is

bemutatjuk. Az értékelésbe a Kuratórium tagjain

kívül az adott területhez illő szakértőket is

meghívunk, és a díjak odaítélésében a közön-

ség véleményét is szeretnénk figyelembe venni. 

Az egyes kategóriákat korosztályonként is külön-

választjuk: 14 éves korig gyermek, 14-18 éves

korig ifjúsági, 18 év fölött felnőtt kategóriákra. A

királyegyházi iskolásoknak külön kategóriát biz-

tosítunk. 

A tehetségkutató versenyre a nevezés ingyenes,

szükséges azonban a jelentkező neve, életkora

és a kategória megnevezése. Nevezési lapokat

a Kuratórium tagjaitól (Fata Gáborné, Varga

Józsefné, Konyári Tímea) lehet igényelni szemé-

lyesen, a konyaritimea@gmail.com címen, illetve

a +363095229987 telefonszámon. Nevezési

határidő: 2013. március 1. 

Minden jelentkezőt megajándékozunk, a

kategóriák nyerteseit pedig 10 000 forintos

pénzjutalomban részesítjük. 

Konyári Tímea

a Kuratórium elnöke

Farsangi bál Merj a legjobb lenni! 
Tehetségkutatás Királyegyházán
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Szülők bálja 2013 

Az iskolai Szülői Munkaközösség vezetői idén is
megrendezték a jótékonysági bált A talpalávalót a Cornett Band szolgáltatta

A belépőjegyek sorsolásán egy szép és ízletes torta
volt a nyeremény A lányok (asszonyok) is végre kikapcsolódhattak

A szervezők gondoskodtak a vendégek zavartalan
szórakozásáról A vidám hölgykoszorú minden buli színfoltja

A mostani és a régi tanítványok szülei is eljöttek A kólózás elmaradhatatlan egy igazi bálon
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190 éves a Himnusz 
Idén 190 éve annak, hogy Kölcsey Ferenc

1823. január 22-én befejezte a Himnuszt, a

később Erkel Ferenc zenéjével nemzeti éne-

künkké lett költeményét. A Himnusz születésnap-

ján ünnepeljük a magyar kultúrát, megem-

lékezünk nagyjainkról. Ebből az alkalomból a

királyegyházi iskolában is megemlékezést tartot-

tunk, ahol a hetedik osztályos tanulók előa-

dásában meghallgathattuk Kölcsey Himnuszát,

és Vörösmarty Mihály Szózatát is vers for-

májában. A nyolcadikos tanulók a magyar kul-

túra érdekességeire hívták fel figyelmünket, pél-

dául arra, hogy a magyar mesevilág páratlan az

egész világon, más európai népek nem ismerik

a tündért, a hetedhét országot, a hétfejű sárkányt

vagy fanyűvőt még nyelvtani szinten sem, mert

nincsen rá szavuk. Megtudhattuk, hogy Euró-

pába mi hoztuk be a sajátos fűszerezési tech-

nikát, a darabolást, a fűszerekkel való össze-

főzést és a csípős ízt, és hogy az öntözéses

gazdálkodást és a vetésforgót is a magyarság

honosította meg a világnak ezen a részén. 

KT

Reményeinkben és gyermekeinkben a jövőnk

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess

magot. Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát.

Ha terved egy életre szól, embert nevelj!"

/kínai mondás/

A királyegyházai óvoda 2012 decemberében

elnyerte a zöld óvoda címet.

Ezt megelőzően is igyekeztünk kör-

nyezettudatos óvoda lenni. Sokat kirándultunk a

gyerekekkel, fát ültettünk, kiskertet gondoztunk,

fűszernövényeket ültettünk, szelektív hul-

ladékgyűjtőket készítettünk, elemeket gyűj-

töttünk, madáretetőket barkácsoltunk. Igye-

keztünk minél több hulladékot újrahasznosítani:

kupakot, papírt, műanyag palac-kokat, gyufás

skatulyát. 

Óvodánk általános természet- és környe-

zetvédelmi ismereteket nyújt a gyerekeknek.

Fontos a fák, növények védelme, azok

ápolása, faültetés, állatvédelem, a hulladék

helyes keze-lése, az egészséges táplálkozás,

energiatakarékosság. Természetesen hosszú

távú célunk az, hogy mindezen ismereteket

megtanulják a gyermekek, hogy majd

környezettudatos felnőt-tekké váljanak.

Mi is az a zöld óvoda?

A zöld óvodákat, mint tevékenységközpontú,

környezeti nevelést végző intézményeket 2006

óta ismeri el az állam a pályázat útján

elnyerhető Zöld Óvoda címmel, melynek azóta

több mint 300 birtokosa van. A címet pályázat

útján három évre lehet elnyerni, egy igen szig-

orú 20 pontból álló kritériumrendszernek kell

megfelelni. 

Némethné Schreiner Adél

Óvónő
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2012. december 18-án 16 órától került megren-

dezésre a TÁMOP 5.5.1.B-11/2 „Családi kö-

zösségi programok és szolgáltatások fejlesztése

a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia szer-

vezésében” programsorozat keretén belül a so-

ron következő előadásunk a Királyegyházai Ál-

talános Iskola földszinti aulájában. Az előadás cí-

me: "A család megtartó ereje."

Az előadást dr. Tóth József gyermek-

pszichológus tartotta. Első témájában – a család

„kettős vezetésű” kiscsoport – arról beszélt ne-

künk az előadó, hogy a családban az apa az

a személy, aki kifelé képvisel (intézi a család

ügyeit), míg az anya egy expresszív - emotív

vezető, aki inkább a család harmóniájáért és az

érzelmi kontaktusok fenntartásáért „munkál-

kodik.” (Manapság azonban elmondható, hogy

a családokban egyfajta változások és szerep-

diffúziók figyelhetőek meg.)

A család „történetiségéről” beszélve szóba

került, hogy a hagyományos társadalmak nem

egyénekből állnak, hanem különböző célt szol-

gáló családokból. A régi héber és görög írások

nem ismerik a „család” szót, hanem helyette a

„ház” szót használják. A Bibliában a pátriárkák

korában a család kerete tágabb fogalom volt,

míg az újszövetség korában már a patriarchális

családmodellel találkozhatunk. „A család és a

vagyon, illetve öröklés: monogámia vs.

poligámia” témájában a férfi és nő

együttélésének 4 fajta lehetősége lett felsorolva:

több férfi – több nő; egy nő – több férfi; egy férfi

– több nő; egy férfi – egy nő. A mai időkben

elmondható az, hogy a hagyományosan

patriarchális családok felől a hangsúly az egyen-

jogúságon alapuló családi modell irányába

mozdul el.

A család formáiról kifejtette a pszichológus úr,

hogy létezik a kiscsalád, a nagycsalád, az egy

szülős (csonka) család és a vegyes család. Az

alternatív kapcsolatformák között pedig

megtalálhatjuk a több felnőttből álló háztartást, a

nemzedékeket átugró családokat, a közösségi

csoportokat gyermekekkel, a „nem családokat”,

az élettársi közösségeket és a homoszexuális

párokat.

Megtudhattuk azt is, hogy a család jó működése

különböző folyamatokat foglal magában (pl.:

elérje a célját, a konfliktuskezelés, táplálkozás

megoldása), de a központi célok – amelyek

ugyan napjainkban változhatnak – azok a

reproduktív, a szexuális, a gazdasági és az

oktatási célok.

Mindezek után egy táblázat segítségével

magyarázta el az előadó, hogy a gyermeknek

a szülőhöz való viszonya hogyan változik a

születéstől a 3 éves korig, és külön ki lett hangsú-

lyozva, hogy a kultúra eltanulása a családból

indul! Az utolsó témában („A család válsága?”)

szóba került, hogy a családok reformra

szorulnak, de a szülői funkciók közeledésével

egy rugalmasabb családmodell kialakítása

lehetséges.

Az előadás után lehetőség adódott négy-

szemközti beszélgetésekre a pszichológus úrral

(amit a jelenlévők közül többen ki is használtak),

valamint mindenki számára teázásra, pogá-

csázásra és társalgásokra. Végezetül szeretném

megköszönni dr. Tóth József úrnak, hogy eljött

Királyegyházára és egy precíz, közérthető, de

ugyanakkor nagyon szellemes előadást biztosí-

tott nekünk!

Kajtár Bertold,

projektmenedzser

A család megtartó ereje  

7

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján, a közterületen lévő fás

szárú növények kivágását a jegyző engedélyezi. A település közterületei Királyegyháza községi Önkormányzat tulajdonában vannak, ezért a közterületi

fák kivágására vonatkozó kérelmet csak az önkormányzat nyújthatja be a jegyzőhöz. 

Amennyiben a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és a veszély másként nem hárítható el, kérem a lakosságot, hogy tegyen

bejelentést a hivatalba annak érdekében, hogy az önkormányzat gondoskodni tudjon az eljárás megindításáról, valamint a veszély elhárításáról. 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a közterületen lévő fák kivágására nem jogosultak. Aki közterületen lévő fát vág ki, szabálysértést követ el, és ellene

az önkormányzat szabálysértési eljárást kezdeményez. 

Grím Ferenc

polgármester

Tájékoztatás
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A Királyegyházai Polgárőrség 
Rövid beszámolónkkal szeretnénk bemutatni a

kedves Olvasóknak a Királyegyházai

Polgárőrség tevékenységét.

2012 januárjában a nagy tél bőven adott

munkát. A polgárőrség tagjai közös erővel

megtisztították az utakat, járdákat, ahol az

idősebb lakók már nem tudták megtenni.

Rendszeresen látogattuk a hideg időben az

egyedül élőket.

Februárban megtartottuk az első batyus

bálunkat, ami igen jól sikerült. Egy kis kikapcso-

lódás után viszont újra folytatódott a munka.

Tavasztól elég sűrű lett a program.

Megkezdődtek a vas- és fémlopások, elindult a

bűnözés. Egy adag vasat sikerült is megtalálni,

és a tulajdonosának visszaszolgáltatni. 

Ráérő fiatalok is adtak bőven munkát, ran-

dalíroztak a buszmegállóban, tornateremben, ut-

cán, közlekedési táblákat szedtek ki, fahidakat

rongáltak, polgárőröket fenyegettek és támad-

tak meg.

A rendőrséggel együttműködve sikerült megfé-

kezni az indulatokat, visszaszorítani a bűnözést.

Ez nagyon sok és kitartó munkájába került kis

csapatunknak

Társadalmi munkából jelesre vizsgázott egy

kisebb csoport, akik egy egyedülálló idős néni-

nél bevezették a vizet és a szennyvizet, hogy a

tél beálltakor ez ne okozzon gondot.

Községünkben minden rendezvényen jelen

voltunk, ilyen volt 

- a falunap előtti napon a lovas felvonulás, a falu-

nap kihirdetése, 

- másnap a falunap, ahol a biztosításon kívül,

szalmabábukat díszítettünk, versenyeket szer-

veztünk, 

- a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia által

rendezett egészségnap,

- a nyílt nap biztosítása a Cementgyárban, 

- Márton napi felvonulás lámpásokkal Sumony,

Csobokapuszta  és Királyegyháza területén

- december 5-én este eljött a Mikulás a polgárőr-

ség szervezésében

- december 6-án meglátogatta Mikulásunk az

óvodásokat és a kisiskolásokat, ahol az ovisok

egy csomagot is kaptak a polgárőrség -

nevében, mivel az ő segítségükre is bármikor

számíthatunk.

December végén megtartottuk az évzáró ünnep-

ségünket, ahol minden tagnak csekély aján-

dékkal, műsorral kedveskedtünk. Az ünnep-

ségen részt vettek a Szentlőrinci Zeneiskola

diákjai, fúvós hangszereiken kis koncertet

rögtönöztek, óvodásaink pedig nagyon szép

műsorral köszöntöttek minden  polgárőrt.

Anyagilag segítséget a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítványtól és az

Önkormányzattól kaptunk, amiből finanszírozni

tudtuk az autó műszaki vizsgáztatását, irodai

felszerelések bővítését, ruházat kiegészítését és

a további működésünket.

Bízunk abban, hogy az idei év is olyan ered-

ményes lesz, mint a tavalyi.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az anyagi

támogatásokat és a bizalmat!

Köszönjük minden Polgárőrnek az egész évi

munkáját!

Polgárőrség Vezetősége

MűKÖRÖMéPíTéST

VÁLLALOK

KIRÁLyEGyHÁZÁN

CSÁNyINé HORVÁTH ANGéLA

+36203124384

December 6-án a polgárőrség Mikulása látogatta
meg az óvodásokat és a kisiskolásokat

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a Királyegyházán és térségében megvalósuló 

önkéntes projekt tájékoztató napjára

Helyszín: Királyegyháza Község Önkormányzata – díszterem

Időpont: 2013. január 31. 14.00 óra

Témák: A projekt bemutatása

A 30 napos munkavégzés és a bérpótló juttatás jogosultsági lehetőségei

A lehetséges önkéntes munkák ismertetése

A tájékoztatást tartja Konyári Tímea szakmai vezető

és Duczon Árpád József a Kistérség Fejlesztő Központ Egyesület vezetője

A rendezvényre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Információk az önkéntességről 

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: 2013.01.23.

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.
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