
Királyegyháza . Sumony . Gyöngyfa . Szentdénes 2014./X. évfolyam 2. szám

Királyegyházán a farsangi összejövete-
lek közül az idén a legtöbbeket meg-
mozgató mulatság az általános iskolá-
ban a szülők és nevelők közös szervezé-
sében, a Királyegyháza Római Katolikus
Plébánia által támogatott rendezvény
volt. Ez az összejövetel volt a TÁMOP
5.5.1 Családi, közösségi programok  és
szolgáltatások fejlesztése című húsz hó-
napon át tartó pályázat megvalósításá-
nak záró akkordja. 
Az idén különlegesen hosz-
szú farsangi, báli időszakot
élhetünk meg, hiszen Vízke-
reszttől (január 6.) hamvazó
szerdáig (idén március 5.)
csaknem két egész hónapunk
van a mulatozásra, szórakozásra. 
A farsang gyökereit az ókorban
kell keresnünk. A kereszténység
térhódítása után eleinte tiltották a
pogány szokásokat, majd megtűrték,
és így beépült a keresztény kultúrkörbe.
A néprajzkutatók szerint az ünnepi szer-
tartások és a különböző népszokások
között igen szoros az összefüggés, és
idővel annyira eggyé váltak, hogy nehéz
szétválasztani a pogány és a keresztény
elemeket. A téltemető farsang, a megha-
ló és újra feltámadó természet ünnepe,
de a felnőtté válás, a szerelem, a termé-
kenység és a házasság ünnepe is.
Nálunk, magyaroknál a farsangolás a
kereszténység felvétele után néhány

száz évvel kezdett csak elterjedni. A far-
sang szavunk német eredetre utal, de az
itáliai hatást sem lehet kizárni. Az évszá-
zadok alatt elterjedt külhoni farsangi szo-
kásokat sikeresen ötvöztük országunk
területén élt szláv népek hagyomá-
nyaival. Az alakoskodás, a maskarákba
öltözés, a helyenként vaskos, durva
tréfálkozások mind-mind részei a
farsangnak. Leghíre-

sebb
a Mohács környéki busójá-

rás, de vannak különböző halottas-,
betyár- és lakodalmas játékok, és létezett
a kakasütés vagy a gúnárnyakszakítás
drasztikus szokása is.
A farsang csúcspontja: „a farsang farka”.
Ez a farsangi időszak utolsó vasárnap-
jától húshagyókeddig tart. Ilyenkor min-
denki igyekszik még egy nagyot mulatni
a szigorú böjt előtt, és ezen a három na-
pon sok helyen jelképesen eltemetik a te-
let. Ilyenkor az átlagosnál jóval gyakrab-
ban rendeznek bálokat, különböző mu-

latságokat. A kiválasztott leány bok-
rétáját farsangvasárnapon tűzték a ka-
lapjukba a legények.  A farsanghétfőt
asszonyfarsangnak is nevezték, mert ek-
kor az asszonyok férfi módra ihattak, mu-
lathattak. Húshagyókedd (volt) a far-
sangtemetés napja, de „madzaghagyó-
kedd”-nek is hívták, mert ezen a napon

kellett elfogyasztani a madzagon
lógó ételeket (szalonna, sonka).
Régen ezen időn túl már nem volt
szabad bálokat, mulatságokat
szervezni, hiszen a keresztény-
világban elkezdődött a húsvét
előtti nagyböjt ideje. Hamvazó-
szerda a 40 napos böjt első
napja. A katolikusok ettől a
naptól kezdve húsvét vasár-
napjáig nem ettek húst és zsír-
ral készített ételeket. A

húsvétig terjedő időszakban tilos a
vigadalom, mulatozás, lakodalom, a
keresztényeknek megtisztult testtel és
lélekkel kell várniuk a közelgő ünnepet.
A torkos csütörtök egyesek szerint
tévesen éledt újjá hamvazó szerdát
követően, hisz ez régen a farsang farkát
megelőző csütörtökre esett. Mások
szerint a hamvazószerdát követő torkos
vagy csonkacsütörtökön még kivételesen
el lehetett fogyasztani a maradékot.

Forrás:http://www.sorsunk-jovonk.hu/
hitelet_farsang.html

Farsang: jókedv, zene, tánc 
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Beák Laura jegyző asszony tájékoztatta a

Helyzet szerkesztőségét arról, hogy Király-

egyháza, Gyöngyfa és Sumony települési

önkormányzatok nem vettek részt az adós-

ságkonszolidációban, ezért jogosultak a

támogatási kérelem benyújtására. 

Az adósságkonszolidációban részt nem

vett települési önkormányzatok fejlesztési

támogatásáról szóló 10/2014. (II.1).) BM

rendelete alapján az adósságkonszolidá-

cióban részt nem vett önkormányzatok ré-

szére támogatás nyújtható

a) a település belterületén út, híd vagy járda

építésére, felújítására, karbantartására,

b) vízrendezési és csapadékelvezetési

rendszer kiépítésére, felújítására,

c) településrendezési tervek készítésére,

d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő

épület felújítására, fejlesztésére, energetikai

korszerűsítésére, amely

da) igazgatási tevékenységet,

db) óvodai nevelést,

dc) kulturális tevékenységet vagy

dd) szociális vagy egészségügyi feladatel-

látást szolgál.

Az a), b) vagy d) pontja szerinti célra nyúj-

tott támogatás önkormányzati tulajdont

érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó

beruházás, fejlesztés megvalósítására

használható fel.

A támogatás mértéke:

a) 100 fő alatti lakosságszámú település

esetében 1 500 000 forint,

b) 100-300 fő lakosságszám közötti

település esetében 2 950 000 forint,

c) 301-500 fő lakosságszám közötti

település esetében 6 500 000 forint,

d) 501-1 000 fő lakosságszám közötti

település esetében 10 000 000 forint,

e) 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti

település esetében 20 000 000 forint

A fejlesztési célok meghatározásáról a

képviselő-testületek döntenek. 

Konyári Tímea

Királyegyháza húszmillióra pályázik 

A szociális igazgatásról és szociális ellátá-

sokról szóló 1993. évi III. törvény módosí-

tása következtében az önkormányzat nyúj-

totta támogatási formák esetében jelentős

változás következett be. 2014. január 1-

jétől az átmeneti segély, a temetési segély

és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

önálló ellátási formaként megszűnt, és ön-

kormányzati segéllyé olvadt össze. A kép-

viselő-testület a létfenntartást veszélyeztető

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az

időszakosan vagy tartósan létfenntartási

gonddal küzdő személyek részére a ren-

deletében meghatározottak szerint önkor-

mányzati segélyt nyújt.  

Az önkormányzati segély megállapítására

jogosultak köre:

• akik önmaguk, illetve családjuk létfenn-

tartásáról más módon gondoskodni nem

tudnak,

• akik alkalmanként jelentkező, nem várt

többletkiadások miatt anyagi segítségre

szorulnak, ilyen többletkiadások különösen

az alábbi esetekben merülhetnek fel: 

– betegség miatt, 

– haláleset miatt, 

– elemi kár bekövetkezése miatt, 

– a válsághelyzetben lévő várandós anya

gyermekének megtartása érdekében,

– iskoláztatás biztosítása érdekében, 

– a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 

– a nevelésbe vett gyermek családjával

való kapcsolattartáshoz, 

– a gyermek családba való visszake-

rülésének elősegítéséhez kapcsolódó

kiadások miatt.

• akik a gyermek/ek hátrányos helyzete

miatt anyagi segítségre szorulnak.

Az ellátásra való jogosultság megálla-

pításánál figyelembe veendő jövedelem:

a) akinek egy főre számított havi családi

jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 130%-át, 

b) egyedülálló esetén annak 180%-át nem

haladja meg.

Az önkormányzati segély felhasználásáról

a kézhezvételt követő 15 napon belül el kell

számolni.

Az elszámolás történhet:

a)  élelmiszer, vagy

b)  ruházat, vagy

c) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz,

vagy

d)  tankönyv, tanszer, vagy

e)  tüzelőanyag, vagy 

f)  építőanyag vásárlását igazoló számlá-

val, vagy

g)  közüzemi díj, vagy 

h)  banki hitel befizetését igazoló bizonylat-

tal.

Amennyiben a jogosult az elszámolási

kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy 3

hónapig nem állapítható meg részére ön-

kormányzati segély.

Jogszabályváltozás

Támogatást kapnak az el nem adósodott önkormányzatok

JÓTÉKONYSÁGI
BATYUS BÁL

a Királyi Lovas Klub

szervezésében
2014. március 15. 20.00 órától

az iskola aulájában
Zene: GIGANTIK

Belépő: 1200 Ft
/csak elővételben/

Ormódi Melinda +36303373227
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A Baranya Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara elnöksége a LAFARGE Cement

Magyarország Kft.-nek ítélte a Baranya

Megyei Környezetvédelmi Díjat. A díjjal a

kamara azon gazdasági szervezetek

környezetvédelmi teljesítményét ismeri el,

amelyek kiemelkedő eredményt érnek el a

megye környezetvédelmi helyzetének javí-

tása, új környezetbarát technológiák alkal-

mazása terén.

A díjat 2014. február 7-én, a kamara

székházában rendezett ünnepi küldött-

gyűlésen vette át Aubet Frédéric, a

LAFARGE Cement Magyarország Kft. ügy-

vezetője. Az elismerés elsősorban a

LAFARGE Királyegyházi Cementgyárában

az elérhető legjobb technológiák alkal-

mazásának, az előírásoknak megfelelő,

éves környezeti beszámolókkal alátámasz-

tott működésnek, és a cégcsoport környe-

zettudatos gondolkodásának köszönhető. 

A LAFARGE Cégcsoport környezeti filozó-

fiáját Környezetvédelmi Politikájában is

összefoglalja, amely az ipari ökológia

fogalmi rendszerén alapul, és figyelembe

veszi a működési környezet elvárásainak

változását és a technológiák fejlődését is,

így rendszeres frissítésre kerül. A LAFARGE

nemrégiben megújított környezetvédelmi

politikája többek között előírja a tanúsított

környezetirányítási rendszer működtetését

minden gyárában, ennek megfelelően a

Királyegyházi Cementgyár is tervezi az ISO

14001 szabvány szerinti környeze-

tirányítási rendszer bevezetését és tanú-

síttatását. A rendszer működtetésével köny-

nyebben tervezhető, megvalósítható és nyo-

mon követhető a környezeti hatások mini-

malizálása. A LAFARGE úttörő és iparági

vezető a fenntartható fejlődés, a szén-dioxid

kibocsátás csökkentése, a biodiverzitás

megőrzése és a vízgazdálkodás területén.

A Királyegyházi Cementgyár folyamatosan

ellenőrzi különböző paraméterek mentén a

környezetre gyakorolt hatásokat – emisszió,

immisszió, zajterhelés és egészségügyi

kockázatok terén. A gyár vezetése büszke

arra, hogy a környezeti beszámolójában

foglalt, a hatóságnak folyamatosan jelentett

mérési értékek az előírt határértékeknek a

töredékét sem érik el. A fenntartható fejlődés

biztosítása érdekében a Királyegyházi

Cementgyár kiemelt figyelmet fordít arra is,

hogy tevékenysége és fejlesztései során

nyílt és folyamatos kommunikáció valósuljon

meg a helyi közösségekkel, valamint arra,

hogy támogassa a környező települések

környezetvédelmi és társadalmi törekvéseit.

Környezetvédelmi díjat nyert a LAFARGE

A gyár működése során tapasztalt mérési értékek 
az előírt határértékeknek a töredékét sem érik el

Zadravecz Zsófia marketing-kommunikációs vezető
és Aubet Frédéric ügyvezető igazgató
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Nem maradhatott el a boszorkány, a superman 
és a hercegnő sem Tánccal és énekszóval fokoztuk a hangulatot

A farsang napjára rengeteg mondókát,
játékos versikét megtanultunk A legkisebbek is nagy sikert arattak jelmezeikben 

Grím Ferenc polgármester is elfogadta 
a meghívást erre a vidám délutánra

Minden kisgyerek bebújhatott ezen a napon 
az általa választott jelmezbe

A legnagyobb öröm a gyerekeknek, amikor 
a szüleik is beállnak közéjük játszani, táncolni

A buli előtt és után pedig a szorgalmas segítők
tartják a frontot 

Jelmezes mulatság az óvodában  
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Jelmezes mulatság az óvodában

A szülők és az óvónők együtt adták elő 
a Csipkerózsika című mesét Muzsikás Gábi visszatérő vendég az óvodánkban

Lázas készülődéssel teltek a napok a

királyegyházi óvodában február 13-áig,

minden kisgyermek azt számlálgatta az

ujjacskáin, hogy hány napot kell még

aludnia, hogy végre farsang legyen.

Titok ide vagy titok oda, nem volt olyan

nap, hogy ne mondták volna el, hogy ki

minek öltözik be, ha elérkezik a jelmez-

be bújás napja. Mindkét csoport nagy-

on aktív volt. Könnyen tudtuk motiválni

gyermekeinket a farsangi műsor gyakor-

lására is. Sokat énekeltünk, mondókáz-

tunk, énekes népi játékokat játszottunk,

busó maszkot és kiszebábot készítet-

tünk, így vártuk, hogy elérkezzen a far-

sang napja.

Rendezvényünket egyedivé tette, hogy

a délelőtt folyamán Kovács Gábor, hi-

vatásos muzsikus jött el hozzánk, és ő is

mesélt a farsangi néphagyományokról

az óvodásainknak, illetve a „pásztor-

kultúrából” származó népi ritmushang-

szerekkel is megismerkedhettek az ovi-

sok.  Ez nagy újdonságot és élményt je-

lentett gyermekeink számára, főleg,

amikor ki is próbálhatták a kolomp, a

botra kötött lánc ritmusra történő meg-

szólaltatását. A köcsögduda hangját

felettébb mulatságosnak tartották.

Muzsikus Gábi együtt énekelt, játszott a

gyerekekkel, megtanította nekünk a

farsangi dalokat, amit nagyon szeretnek

azóta is énekelgetni. Mindenkit megtán-

coltatott, színvonalasabbá tette zenei

kíséretével a gyermekeink farsangját,

ezzel emelve a mulatság fényét. 

Nagy örömünkre idén is sok óvodás

bújt jelmezbe, hisz így igazi a farsang!

Akinek nem volt lehetősége, annak a

dajka nénik segítettek jelmezt választani.

Sok kedves vendég érkezett az óvo-

dánkba, akik először a gyermekek

köszöntőit, farsangi csúfolóit, énekes

játékait tekinthették meg. Örömünkre

szolgált, hogy az első osztályos tanulók

is megtiszteltek bennünket az óvodás

farsangon, és szívből reméljük, hogy jól

érezték magukat nálunk. Bár bizo-

nyítékul szolgál az a sok érdeklődő,

tágra nyitott apró szempár, amely

ámulva nézte a szülők és az óvó nénik

által előadott mesejátékot. Idén a

Csipkerózsika volt a palettán. A jel-

mezes felvonulás után zene, tánc, mula-

tozás vette kezdetét. Megnyílt a büfé

illetve lángra kapott a kiszebáb az

udvaron. Aki átugrotta a parazsat, az

egészséges lesz egész évben.

Bízom benne, hogy a Királyegyházai

Óvoda ovisai számára szervezett

jótékonysági farsangi mulatság máskor

is ilyen sikeres lesz. Az összegyűjtött

pénzbevétel az óvodások húsvéti és

gyermeknapi ajándékát fogja gazdagí-

tani!

Szeretnénk köszönetet mondani,

minden kedves aktív szülőnek, a

Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítványnak az anyagi támo-

gatásért, az önkéntes segítőknek a volt

ovis szülőknek, a Szülői Szervezetnek és

mindenkinek, aki munkájával, sütemény,

zsákbamacska és egyéb felajánlásaival

hozzájárult a színvonalas vendég-

látáshoz, a jó és vidám hangulathoz, az

igényes dekorációhoz.  Továbbá a

gyermekeink nevében szeretnénk

megköszönni a Gyöngyfai Roma

Nemzetiségi Önkormányzatnak az

édességcsomagját is.

Nagyon örültünk a sok-sok pozitív visz-

szajelzésnek, mert ekkor érezzük

igazán, hogy nem dolgoztunk hiába. 

Kiss Hajnalka



6

„Lúdas Matyi” is vidámságot hozott közénk A 4. osztályos vidám pomponlányok 

Alig fértünk el a földszinti aulában, 
olyan sokan voltak kíváncsiak a maskarákra Ribizli bohóc bevonta a gyerekeket is a műsorába

A nagy kedvencet, a focit is behozták a fiúk 
a bálra

Az 5. osztály minden tagja fellépett 
a „retro disco” produkcióban

A nyolcadikosok a „C osztály”-t hozták közénk
A hetedik osztály szerelemvonata tetszett 

a legjobban a zsűrinek

Farsang: jókedv, zene, tánc 



7

Csodálatos élmény együtt táncolni 
ekkora társaságban

A sikeres szereplés után jogos 
a mosolygós hangulat

Sellyén szerepeltek a táncosaink
A Kolping Művészeti Iskola félévi

táncgálája az idei tanévben február 9-én

került megrendezésre Sellyén. A ren-

dezvény célja az eddig tanult táncok

bemutatása, a sok különböző csoport tag-

jainak találkozója. A gálára több

helységből érkeztek fellépő diákok, így

természetes Királyegyházáról is. Közel

másfél órás műsorral sikerült meglepni a

közönséget, szülőket és minden tánc iránt

érdeklődőt. Nagy örömömre szolgál,

hogy évről évre egyre népszerűbb délu-

táni foglalkozás a társastánc Királyegy-

házán, a létszám folyamatosan növekszik,

aki egyszer beiratkozott, az kitartóan,

szorgalmasan és kimaradás nélkül rész

vesz a táncórákon. "A tánc nem szen-

vedély az elején csak egy életérzés bele-

kezdesz, és nem tudod abba hagyni! Ek-

kor válik szenvedéllyé!"

Migács Nikolett

KÖZLEMÉNY 
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a Társulat érdekeltségi hozzájárulás

fizetésére kötelezte az ingatlantulajdonnal, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni joggal rendelkezőket. 

Felhívjuk a hátralékosok figyelmét, hogy amennyiben nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, a tartozások adók

módjára történő behajtásáról fogunk intézkedni.
Amennyiben a befizetésekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, személyesen, illetve telefonon 73/3410-002/14-es

melléken szívesen adunk felvilágosítást ügyfélfogadási időben. 
Királyegyháza Csatornaberuházó Víziközmű Társulat

FELHÍVÁS 
Felhívom az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy lakóingatlan tulajdon értékesítésekor ne feledkezzenek meg az

ingatlanok után fizetendő érdekeltségi hozzájárulásról (közműfejlesztési hozzájárulás) sem. A Magyar Köztársaság polgári

törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. torvény 367. § (1) bekezdése alapján az eladó köteles a vevőt a dolog lényeges tulaj-

donságairól és a dologgal kapcsolatos fontos követelményekről, különösen a dologra vonatkozó esetleges jogokról és a

dologgal kapcsolatos terhekről tájékoztatni. 
Az eladó kötelessége tájékoztatni a vevőt a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésekor vállalt érdekeltségi hozzájárulásról

(közműfejlesztési hozzájárulás), törlesztő összegéről, az esetleges hátralékról.  A felek a megfelelő információk birtokában

állapodhatnak meg a tekintetben, hogy a fennálló közműfejlesztési hozzájárulást az eladó egy összegben az ingatlan

adásvételekor, esetleg a vevő jogfolytonosan a vállalt futamidő végéig, havi részletekben stb. egyenlíti ki.

Kérem az érintetteket, hogy a tájékoztatás elmulasztásából adódó problémák elkerülése érdekében szíveskedjenek eleget

tenni jogszabályi kötelezettségüknek az ingatlan adásvétele során.
Ligler László

Királyegyháza Csatornaberuházó Víziközmű Társulat elnöke
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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.

Egy februári hétfő este az iskolatársaimmal és tanárainkkal
kirándulni mentünk Pécsre a Nemzeti Színházba. Egy rend-
kívül jó színdarabot néztünk meg, A padlás című mesés
musicalt.
Odafelé a buszon csak arról tudtunk beszélni, hogy vajon
milyen lehet majd az előadás. Mikor megérkeztünk Pécsre,
még rengeteg időnk volt, hogy odaérjünk a színházba. Kicsit
leültünk a Kossuth téren enni és inni. Ezután felsétáltunk a
Széchenyi térre, amitől már nem volt messze a színház.
Nagyon izgultam már. Rengeteg ember volt ott. Bementünk,
és meg kellett keresni a helyünket, leültünk.  Mikor elkez-
dődött a darab, nagyon sötét volt, félelmetes zene hallatszott
és "füstköd" volt. 
Egyszercsak belépett a színpadra egy ember: Herceg. Azután jött: Kölyök, Lámpás és Meglökő. Ők voltak a négy szellem.
Nekem leginkább Lámpás tetszett, mert vicces volt a kinézete is, és az is, ahogy beszélt. A négy szellem azért jött a padlás-
ra, mert Herceg azt hiszi, ez a megfelelő hely. Próbálták hívni a Révészt, mikor csak belépett egy körözött gengszter, Barrabás. 

Az egész műsort tekintve nekem nagyon tetszett, mert
érdekességekkel, mókával és kacagással teli volt. Mikor vége
lett azt mondtam a barátnőmnek, Zsófinak, hogy még egyszer
megnézném, és fel sem kelnék, mert nagyon jó volt! Amikor
kimentünk öltözni, gyorsan csináltunk egy fényképet a bará-
taimmal. Nem sokkal utána kimentünk a színházból, és elin-
dultunk a buszhoz. Nagyon fáradtak voltunk, hiszen már késő
este volt. Hazafelé a buszon sokan csak ásítoztunk, de volt, aki
azt mondta, hogy ő még nem álmos. Nagyon jól éreztem ma-
gam, remélem majd máskor is megyünk színházba. 

Takács Vanda
7. osztályos tanuló

Királyegyházi Ált. Isk.

Egy csodálatos kirándulás „A padláson” 

ezúttal 38 tanuló ment színházba bérelt autóbusszal két
pedagógus kíséretében

Nagyon tetszett az előadás mindannyiunknak
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