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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
2014. december 1-jén 16.00 órakor

a Király Gym avatásán
az önkormányzat melletti volt szolgálati lakásból kialakított konditeremben.

Az ünnepségen a szerény vendéglátás mellett 
módot biztosítunk a terem megtekintésére, bejárására, 

valamint arra, hogy időpontot egyeztetve bejelentkezhessenek az első edzésre.

A KIRÁLY GYM
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
benyújtott és elnyert támogatásból valósult meg

Királyegyháza Önkormányzata, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
és a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány 

támogatásával és együttműködésével

Köszönjük a sok segítséget Farkas Edinának, Ádám Ildikónak, Plaki Jánosnénak, 
Blum Attilának, Borza Benjáminnak, Mészáros Dánielnek, 

a London Consulting munkatársainak, a Daneszkó Kft.-nek, az alvállalkozóknak 
és Mindenkinek, aki bármit is tett a megvalósítás érdekében.

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriuma

Király Gym  
„Minden elért eredmény egy ötlettel kezdődött!” /Vera Peiffer/
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Befejeződött a sportöltöző tetőszerkezetének felújítása. A plafon lambériázása
megtörtént és az előtető is elkészült. A felújított sportöltöző immár megfelelő
körülményeket biztosít a csapatok számára.

Grím Ferenc
polgármester

Tájékoztatom a lakosságot, hogy
2015. január 1. napjától a királyegyhá-
zai háziorvosi alapellátási és iskola
egészségügyi feladatokat Dr. Turi
Zsuzsanna Piroska vállalkozó háziorvos
látja el.

A rendelés helye és ideje: 
Királyegyháza, Petőfi u. 61.
Hétfő: 08.00 órától 12.00 óráig
Kedd: 15.00 órától 16.00 óráig
Szerda:    08.00 órától 12.00 óráig
Csütörtök: 08.00 órától 10.00 óráig
Péntek: 08.00 órától 12.00 óráig
Gyöngyfa, Petőfi u. 32.
Csütörtök: 11.00 órától 12.00 óráig
Sumony, Petőfi u. 41.
Kedd: 11.00 órától 12.30 óráig
Sumony, Csobokapuszta
Kedd: 13.00 órától 14.00 óráig

Grim Ferenc
polgármester

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Király-

egyháza, Gyöngyfa, Sumony és Szent-

dénes községi Önkormányzatok a tele-

pülési önkormányzatok szociális célú tü-

zelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kie-

gészítő támogatásáról szóló 46/2014.

(IX. 25.) BM rendeletben kapott felhatal-

mazás alapján szociális tűzifa támogatást

igényeltek. 

A kedvező döntésnek köszönhetően az

önkormányzatok - egyedi kérelemre - tűzi-

fa támogatásban részesíthetik a lakos-

ságot. 

Támogatásban részesíthető az a kérel-

mező – háztartásonként egy fő – 

a) akinél a családban az egy főre jutó

havi jövedelem az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összegének 200 szá-

zalékát, azaz 57.000 Ft-ot,

b) egyedül élő kérelmező esetén annak

250 százalékát, azaz 71.250 Ft-ot nem

haladja meg.

A kérelem elbírálása során előnyben kell

részesíteni azt a kérelmezőt, aki aktív korú-

ak ellátására, időskorúak járadékára, la-

kásfenntartási támogatásra jogosult vagy

halmozottan hátrányos helyzetű gyer-

meket nevel.

A kérelem nyomtatvány igényelhető:

Királyegyházai Közös Önkormányzati

Hivatal ügyfélszolgálatán, a sumonyi

önkormányzati hivatalban illetve a

gyöngyfai és szentdénesi falugondnokok-

tól.

A kérelemhez csatolni kell a család előző

havi jövedelméről szóló igazolásokat. 

A kérelmet a Királyegyházai Közös

Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán

kell benyújtani. 

Benyújtási határidő: 2014. december 12.

(péntek)

Beák Laura

jegyző

FELHÍVÁS Háziorvosi
alapellátás

Királyegyházán

Befejeződött a felújítás 

Támogatás: szociális célú tűzifa

A sportöltöző tetőszerkezete

ALAKULÓ
ÜLÉS

SUMONYBAN 
Sumony községi Önkormányzat

képviselő-testülete 
2014. november 14-én tartott 

alakuló ülésén Torma Lászlónét 
alpolgármesternek választotta.

A vagyonnyilatkozat-kezelő és össze-
férhetetlenségi bizottság tagjai: 
Papp Balázs elnök
Katona Istvánné tag
Bagó Norbert tag

Beák Laura
HVI vezető
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A 2014-es év jelentős eredményekkel és
fejlesztésekkel teli volt a LAFARGE Király-
egyházi Cementgyáránál. A baleset-
mentes napok száma meghaladta az
1200 na-pot, amelyre a cég vezetése
nagyon büszke, hiszen ez azt jelenti, hogy
indulásuk óta nem történt munkaidőkiesés-
sel járó baleset. 
Annak ellenére, hogy az építőipar szá-
mára jelentős nyári szezon időjárása
meglehetősen kedvezőtlenül alakult, érté-
kesítés szempontjából a Királyegyházi
Cementgyár tudja tartani előirányzott
célkitűzéseit. Ez sok tényező együtt-
állásának köszönhető. Egyrészt kifeje-
zetten jól indult az év, az építőipar mély-
pontról történő elmozdulását a cement-
gyár is érzékelte. A LAFARGE márkanév
mára ismertté, keresetté vált. A folyamatos
termékfejlesztés egyik eredménye, hogy a
LAFARGE idén új, szulfátálló cementtípus-
sal is megjelent a piacon.  Az ügyfélköz-
pontúság terén még tudatosabb és össze-
hangoltabb kapcsolatápolásra törekszik
a cég. Új vasúti terminált adtak át
Százhalombattán, mellyel a kiszállítás
hatékonyabbá vált. A tervek szerint a jövő
év elejétől az ISO 9001 és 14001 szab-
ványoknak megfelelő minőség- és
környezetirányítási rendszerek segítsé-
gével folytatják működésüket. A folya-
matos fejlesztések mellett kulcsszerepet
kap a Királyegyházi Cementgyárban a
hatékonyság növelése. Az év elején egy
olyan gyári működési modell bevezetését

kezdték meg, mely nemzetközi tapaszta-
latokon alapulva, számos sikeresen
működő LAFARGE gyár legjobb gyakor-
latain alapulva mutat utat a célok sikeres
eléréséhez.
2014-ben megvalósul a LAFARGE
környezetvédelmi beruházása is Király-
egyházán, mellyel még inkább környezet-
kímélő módon folytatódhat a cementgyár-
tás. A közel 700 millió forint összértéket
meghaladó saját erőből megvalósuló
beruházás révén a fosszilis tüzelőanya-
gokat részben kiváltó másodlagos
tüzelőanyagok próbaüzemének második
fázisát kezdhetik meg. A másodlagos
tüzelőanyagok olyan anyagukban már
nem hasznosítható tisztított és aprított

anyagokat jelentenek, amelyeknek alko-
tóelemei a gyártás során teljes mértékben
beépülnek a cementbe. Az új technológia
alkalmazására vonatkozó engedélyt
négy fő anyagkörre vonatkozóan kapta
meg a LAFARGE Királyegyházi Cement-
gyára: a máshol már újra nem hasz-
nosítható gumiabroncs és annak aprítéka,
tisztított és válogatott műanyag- és papír-
hulladék, valamint biomassza kerülhet fel-
használásra.
Ezt a technológiát világszerte 30 éve
alkalmazzák, a nemzetközi tapasztalatok

alapján a módszer tovább csökkenti a
Királyegyházi Cementgyár környezeti
kibocsátási értékeit, és hatékony meg-
oldást nyújthat a helyi hulladékkezelési
problémára is. A LAFARGE Csoport
kiemelt célkitűzése, hogy a nem fosszilis
tüzelőanyagok felhasználásának arányát
- csoport szinten - 50%-ra növelje 2020-ig,
ezzel is hozzájárulva a körkörös gaz-
daság építéséhez. Az új beruházás kap-
csán ehhez a törekvéshez csatlakozik az
elérhető legjobb technológia beépítésé-
vel és alkalmazásával a Királyegyházi
Cementgyár is. A technológia módosí-
tására a gyár az év elején kapta meg az
Egységes Környezethasználati Engedélyt,
így kezdődhetett meg az új kapcsolódó

beruházás megvalósítása. A meglévő
gyártósor, egy zárt feladórendszerrel
egészül ki, amely a fosszilis tüze-
lőanyagokat kiváltó új, másodlagos tüze--
lőanyagokat a megfelelő hőmérsékletű
égetési ponthoz juttatja. A másodlagos
tüzelőanyagok tárolására pedig egy
1000 m2-es könnyűszerkezetes csarnokot
építettek, ahol zárt rendszerben kezelik
majd a betárolt alternatív tüzelő-
anyagokat.

Konyári Tímea

Töretlenül fejlődik a LAFARGE 

A LAFARGE márkanév mára ismertté, keresetté vált
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Szeretettel várunk minden kedves

érdeklődőt 2014. december 1-jén 16.00

órakor a Király Gym avatására az önkor-

mányzat melletti volt szolgálati lakásból

kialakított konditeremben. 

Az ötlet 
Hosszú út vezetett idáig. A konditerem

megvalósulása a fiatalok egy csoport-

jának kezdeményezéséből eredt, amikor

két évvel ezelőtt Kótai Krisztián megkere-

sett egy ötlettel és egy kéréssel. Elmondta,

hogy a segítségemet kéri abban, hogy

kapjanak egy termet, vagy bármilyen

használható helyiséget, amelybe ők

néhányan egy helyre összegyűjthetnék az

otthon használatos egyénileg beszerzett,

készített sporteszközeiket. Így mindenki

használhatna több különböző gépet, és

együtt edzhetnének. Azt is elmondta,

hogy szívesen segédkeznének a helyiség

kialakításában, ha felújításra lenne

szükség, sőt a fenntartás költségeihez hoz-

zájárulnának. Megosztottam ezt a kérést

a kuratóriumi társaimmal és Grím Ferenc

polgármesterrel, és arra gondoltunk, hogy

az önkormányzat mellett üresen álló volt

szolgálati lakást lehetne talán használ-

hatóvá tenni, mely ötletnek a fiatalok

nagyon örültek, és keresni kezdtük a

megoldásokat a fűtés és egyéb elenged-

hetetlen berendezések szempontjából. 

A lehetőség
Mindeközben egy másik (TÁMOP 5.5.1

– Családi, közösségi programok…

pályázat megvalósítási szakaszában

voltunk, így a munkánkat segítő pályá-

zatíró cég munkatársaival beszélgetve

tudomásomra jutott, hogy épp aktuális

egy kiírás, melynek paraméterei megfelel-

nek a mi tervünknek. Sajnos, a határidőig

már csak alig egy hét állt rendel-

kezésünkre, ezért azonnal cselekedni kel-

lett. Szerencsére a hírre nagyon rugal-

masan reagált minden érintett, így egy

hetes éjszakai műszak alatt tető alá hoz-

tuk a pályázatot. A konditerem kiala-

kításán kívül egy akut problémát is igye-

keztünk megoldani: a sportöltöző felújí-

tását. Nem túlzok, amikor azt állítom,

hogy Krisztián, Grím Ferenc, a pályázatíró

cég munkatársai, az építészek, kivitele-

zők, műszaki szakemberek – idegenek,

akik megértették, hogy napközben

máshol dolgozunk, ezért este 10 után

tárgyalunk – folyamatosan élő online kap-

csolatban voltunk. Ezek után nagy öröm-

mel töltött el bennünket, hogy sikerült

határidőre beadni az összes – félelmetes

mennyiségű – szükséges dokumentumot,

és a pályázatunkat befogadták. Persze

ennél is nagyobb volt az öröm, amikor

majd egy évvel később megtudtuk, hogy

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal határozott:  nyertünk bruttó 17

218 483 forintot, kezdődhet a meg-

valósítás. Ebbe a pályázatba sajnos nem

fért bele a sportöltöző tetőszerkezetének

a felújítása, de ezért nem akartunk lemon-

dani az egészről, így annyit tettünk bele,

amennyit lehetett. (Szerencsére, mert

azóta az önkormányzat segítségével ez

a probléma is megoldódott.)

A megvalósítás
A magam részéről elég nehezen viselem,

hogy bizonyos pályázatokban – így eb-

ben is – nagyon lassú a folyamat, még an-

nak ellenére is, hogy a LAFARGE Cement

Magyarország Kft. és Királyegyháza

Önkormányzata támogató magatar-

tásának köszönhetően nem gördültek

akadályok az előfinanszírozás elé; a

műveletek, beszerzések dokumentálása,

rendszeres ellenőrzése, az ezekre

szabott határidők sok-sok türelmet,

kitartást, utánajárást igényelnek minden

résztvevő részéről. 

Király Gym

xy

xy

„Minden elért eredmény egy ötlettel kezdődött!” /Vera Peiffer/

folytatás a 5. oldalon
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Még el sem kezdődött a beruházás,

máris lehetőség nyílt egy másik pályázat

beadásával a terem berendezésére, és a

csapatmunka megint nem maradt el. 

Mindenki tisztelettel, egymás munkájának

megbecsülésével és fegyelmezetten állt a

feladathoz. Krisztián volt az, aki összeállí-

totta a gépek, eszközök listáját, hogy az

minél inkább megfeleljen az igényeiknek

és a pályázati kiírás paramétereinek is. Én

koordináltam a folyamatokat, a kuratóriu-

mi társaimmal, a polgármesterrel és a

pályázatíró cég munkatársaival együtt-

működve gördülékenyen működtek a

döntési folyamatok, és ismét nyertünk:

ezúttal kétmillió forintot eszközökre. 

Együttműködések
Aztán amikor már látványossá vált a

dolog, szépült a ház, egyre többen

kezdtek érdeklődni a nyitásról. Borza

Benjámin felajánlotta, hogy rajzaival

szívesen hozzájárul a dekoráláshoz.

Örültünk és biztosítottuk a lehetőséget,

hogy Benji alkosson, mert ezzel is azt

szerettük volna elérni, hogy a terem

igazán helyi és egyedi legyen! Hosszú

hetek aprólékos munkájának ered-

ményeként elkészült a dekoráció, mely a

stílusos rajzok mellett a KIRÁLY GYM feli-

ratot és a FESZES emblémát is tartalmaz-

za. 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft.

vezetősége a kezdetektől támogatásával

segítette a megvalósulást, kisebb-na-

gyobb eszközökkel is hozzájárult, mint

például a folyosón és a női öltözőben

található igazán egyedi és különleges

beton-design padokkal, amelyeket a

LAFARGE megbízásából gyártott sze-

mélyre szabottan a KIRÁLY GYM részére

a MONGE Stúdió.

Az építkezés, felújítás során mindig segít-

ségünkre voltak a helyi közmunkások, akik

Plaki Jánosné hívására hol az udvar ren-

dezésében, fűkaszálásban, hol a gépek

becipelésében vettek részt. 

Az önkormányzati hivatal dolgozói

mindig készségesen álltak rendelke-

zésünkre, akár az ellenőrzési folyamatok-

ban kértünk helyet, akár a kivitelezők for-

dultak hozzájuk ilyen-olyan problémáik-

kal.

Mészáros Dániel a kick-boksz csapatával

próbálhatta ki először a még nem

egészen kész termet, és Dani tanácsait is

kikértem, és megfogadtam többek között

a házirend megalkotásában is. 

Nyitás
December 1-jén 16.00 órakor kis ünnep-

ség keretében szeretnénk megnyitni a

közönség előtt a konditerem ajtaját. 

A Király Gym háziasszonyának Farkas

Edinát kértük fel, ő nyitja és zárja a házat,

felügyeli a tisztaságot és a rendet.

A mozgásos tevékenységekben két

személyi edző vigyáz az egészségünkre,

és segít a gépek használatában: Deme

József és Horváth László, akik mindketten

többéves tapasztalttal rendelkeznek

személyi edzői munka területén, tanácsért

minden vendég bátran fordulhat hoz-

zájuk. 

A házirend megismerése és betartása

kötelező, néhány fontos szabályt most is

idézek:

- minden használat előtt ellenőrizni kell a

gépek és a felszerelések állapotát,

amennyiben rendellenesség, vagy mű-

szaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul

közölni kell a teremedzővel

- a teremben csak sportfelszerelésben,

váltócipőben szabad tartózkodni, illetve

edzeni,

- a sérülések megelőzése érdekében az

edzés előtt megfelelő bemelegítés

végzése ajánlott. 

Eredeti terveinknek megfelelően minden

helyi civil szervezet tagjainak szeretnénk

heti egyszer két óra időtartamot biztosítani

önálló edzésre, igény szerint személyi

edzővel. Emellett meghatározunk nyil-

vános nyitva tartási időpontokat, amikor

minden királyegyházi lakcímmel vagy ki-

rályegyházi munkahellyel rendelkező

vendéget díjmentesen szeretnénk fogadni. 

December hónapban úgynevezett próba-

üzemben szeretnénk felmérni az igé-

nyeket, ezek kiértékelésével januártól

rögzítjük a szabályokat.

Konyári Tímea

Dxy

Király Gym
„Minden elért eredmény egy ötlettel kezdődött!” /Vera Peiffer/

folytatás a 6. oldalról
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A kerékpár egyre népszerűbb, egyre
jobban elterjedő, divatos, környezetbarát
közlekedési eszköz, melynek használata
ráadásul nagyon egészséges.  Közvetlen
környezetünkben eddig is nagyon sokan
közlekedtek ezzel a járművel, és most a
kerékpárút építése, valamint a KRESZ
utóbbi időkben való változásai kapcsán
úgy gondolom, aktuális felfrissíteni a
kerékpáros közlekedésre vonatkozó
legfontosabb szabályokat, lehetőségeket.

A KRESZ kerékpárosokra vonatkozó leg-
frissebb szabályait az internetről gyűjtöttem,
de segítséget kértem és kaptam a Szent-
lőrinci Rendőrőrs munkatársától, Porkoláb
Gábor rendőr hadnagy rendészeti alosz-
tályvezetőtől is.
Az alábbiakban részletesen megtalálható a
kerékpárosokra és a segédmotoros kerék-
párosokra vonatkozó KRESZ a 2013-es
2014-es változások alapján. 
54. § (1)343 Kerékpárral a kerékpárúton,
a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés
(117/c. ábra) esetében az autóbusz for-
galmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon
vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán,
illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok ezt
lehetővé teszik - a lakott területen kívüli úton,
a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb
széléhez húzódva kell közlekedni.
(2)344 Lakott területen levő olyan úton, ahol
az úttest kerékpár közlekedésre alkalmat-
lan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja
szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forga-
lom zavarása nélkül és legfeljebb 10
km/óra sebességgel a járdán is szabad
közlekedni.

(3)345 Kerékpárral az útpadkán, az
úttesten és a járdán csak egy sorban
szabad haladni.
(4)346 Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra
bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra
balra bekanyarodni nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell száll-
nia és azt tolva - a gyalogosok közleke-
désére vonatkozó szabályok szerint - kell az
úttesten áthaladnia.
(5)347 A kétkerekű kerékpáron 16.
életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél
nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a
kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű
kerékpáron 17. életévét betöltött személy
szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.
(6)348 A kerékpárral éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között abban az esetben
szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy
a kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folya-
matos vagy villogó fényt adó lámpát és
fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fény-
visszaverő mellényt (ruházatot) visel.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött
személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c)349 kerékpárhoz oldalkocsit, valamint -
kerékpárutánfutót kivéve - egyéb vontat-
mányt kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal
vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy
hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a
vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a
személy- és vagyonbiztonságot egyébként
veszélyeztető tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(8)350 Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4)
bekezdés b) pontjában, valamint a (7)
bekezdés b)-f) pontjában foglalt ren-
delkezéseket a segédmotoros kerékpárok -
a quad és a mopedautó kivételével -
közlekedésére is alkalmazni kell azzal,

hogy
a) lakott területen a kerékpársávon segéd-
motoros kerékpárral közlekedni,
b) kétkerekű segédmotoros kerékpáron
utast szállítani,
c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót
kapcsolni nem szabad.
(9)351 A három- vagy négykerekű segéd-
motoros kerékpárral személyt szállítani
akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17.
életévét betöltötte.
(10)352 A gyalog- és kerékpárúton a
kerékpáros a gyalogos forgalmat nem
akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.
(11)353 Ha az út mellett, annak von-
alvezetését követve kerékpárutat vagy gya-
log- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű
kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gya-
log- és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a
lakott területen a nem főútvonalként meg-
jelölt út mellett annak vonalvezetését
követve kerékpárutat vagy gyalog- és
kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár
nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek - ha a
közúti jelzésekből más nem következik - a
kétkerekű kerékpárok az úttesten is
közlekedhetnek.
A közúti közlekedésben részt vevő
kerékpárra vonatkozó üzemeltetési műszaki
feltételek
116. §214 (1) A kerékpárt fel kell szerelni:
a) könnyen kezelhető, megbízható kor-
mányberendezéssel, amely semmilyen
helyzetében nem akadályozza a kerékpár
egyéb kezelőszerveinek működtetését,

b) két, egymástól függetlenül működtethető,

száraz és nedves időben egyaránt hatásos

fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az

első, a másik a hátsó kerékre hat,

c) hangjelző berendezéssel, amely csak

csengőhangot adhat,

d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga

fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább

150 méter távolságról látható lámpával,

e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta

időben legalább 150 méter távolságról

látható helyzetjelző lámpával,

Kerékpáros kisokos
KRESZ, a 2013 és 2014-es változások alapján

folytatás a 7. oldalon
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f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros

színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem há-

romszög alakú fényvisszaverővel, és

g) legalább az első keréken, legalább 2

db, egy átmérő mentén elhelyezett boros-

tyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos

oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával).

A küllőprizmák helyett vagy mellett alkal-

mazható két oldalon fehér fényvisszaverő

körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen

közelében vagy az ENSZ-EGB 88. sz.

előírásának megfelelő gumiabroncsokon.

(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában

meghatározott világító berendezés elhe-

lyezhető a kerékpárt hajtó személyen is. A

világító berendezések által kibocsátott fény

villogó üzemmódú is lehet.

(3) A kerékpárt fel szabad szerelni

a) oldalán borostyánsárga,

b) mindkét oldali lábpedálon elől és hátul

borostyánsárga fényvisszaverővel, továbbá

c) a kerékpár bal oldalán, hátul elhelyezett,

személlyel vagy tárggyal való ütközéskor

visszahajló szélességjelzővel, amely előre

fehér, hátra piros színű fényvisszaverőt tartal-

maz. A szélességjelző behajtható kivitelű is

lehet.

(4) A kerékpárra felszerelt fényvisz-

szaverőknek sötétben, tiszta időben - olyan

járműből, amelynek távolsági fényszórója

azt megvilágítja - 150 méterről észlelhető-

nek kell lenniük.

(5) A kettőnél több kerekű és 0,80 méternél

szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell

szerelni az (1) bekezdés d)-f) pontjában

említett világító vagy fényjelző berendezés-

sel. Ezek a berendezések a jármű legszélső

pontjától 0,15 méternél távolabb, egymás-

hoz pedig 0,60 méternél közelebb nem

lehetnek.

(6) A kerékpárra gyermekülés olyan módon

szerelhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő

gyermek a vezetőt a kilátásban és a veze-

tésben ne akadályozza, a kerékpár világító-

és jelzőberendezéseit ne takarja. Az ülés-

felület súlypontjának a jármű hosszanti füg-

gőleges szimmetriasíkjában, a tengelysíkok

között kell elhelyezkednie. A vezető háta

mögött közvetlenül elhelyezett gyermekülés

azzal a feltétellel megengedett, hogy hát-

támlával és a gyermek méretére beállítható,

általa ki nem kapcsolható, a kibújást minden

körülmények között megakadályozó utas-

visszatartó rendszerrel van ellátva.

Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is fel

kell szerelni, és a konstrukciónak meg kell

akadályoznia, hogy a gyermek lába a ke-

rékkel érintkezésbe kerülhessen. Az ülés, a

kapaszkodó és a lábtartó nem lehet össze-

függésben a kormányzott kerékkel, valamint

az azzal együtt elforduló szerkezettel.

(7) A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb

0,70 méter széles és legfeljebb 70

kilogramm össztömegű, egy kerekű vagy

egytengelyű, két nyomon futó vontatmány

(a továbbiakban: kerékpár utánfutó).

(8) A kerékpár utánfutót fel kell szerelni

a) hátul egy, az utánfutó középsíkjában,

vagy attól balra, az úttest szintje felett

legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,60

méter magasságban elhelyezett piros színű,

háromszög alakú - a pótkocsira előírt - fény-

visszaverővel,

b) a kerékpárra előírt hátsó helyzetjelző

lámpával.

(9) Az önálló energiaforrással rendelkező

és dinamóval szerelt lámpákat kivéve a

kerékpár utánfutó hátsó helyzetjelző lámpá-

ja elektromos kapcsolásának olyannak kell

lennie, hogy bekapcsolása a kerékpár

hátsó helyzetjelző lámpáját kikapcsolja.

(10) A kerékpár utánfutót fel szabad

szerelni elől az utánfutó középsíkjától balra

és jobbra szimmetrikusan, az utánfutó

széleitől 150 mm-re nem távolabb, az úttest

szintje felett legalább 0,35 méter és legfel-

jebb 0,90 méter magasságban kettő, nem

háromszög alakú fehér színű fényvissza-

verővel.

(11) Az önálló energiaforrással rendelkező

lámpákat kivéve a kerékpár lámpák elektro-

mos kapcsolásának olyannak kell lenni,

hogy a lámpák együtt legyenek be- és ki-

kapcsolhatók.

(12) A kerékpár első lámpájának és hátsó

helyzetjelző lámpájának villogó üzemmód-

ja megengedett.

(13) A kerékpár világító és fényjelző beren-

dezéseit úgy kell elhelyezni, hogy

a) az (1) bekezdés d) pontjában említett

lámpák az úttesthez 0,35 méternél köze-

lebb, és az úttesttől 2,00 méternél távolabb

ne legyenek,

b) az (1) bekezdés e) pontjában említett

hátsó (piros színű) helyzetjelző lámpák az

úttesthez 0,35 méternél közelebb, és a lám-

pák az úttesttől 2,00 méternél távolabb ne

legyenek,

c) az (1) bekezdés f) pontjában említett

fényvisszaverők az úttesthez 0,35 méternél

közelebb, és az úttesttől 0,90 méternél

távolabb ne legyenek,

d) az (1) bekezdés g) pontjában említett

keréken az oldalsó (borostyánsárga színű)

fényvisszaverő (küllőprizmát) távolsága a

kerékabroncstól 0,10-0,15 méter legyen,

e) a (3) bekezdésben említett szélesség-

jelző felnyitott állapotban a kerékpár

hosszirányú függőleges felezősíkjától balra

0,30-0,40 méterre és az úttest szintjétől

0,35-0,90 méterre legyen. 

További információk: KRESZ-könyv, az

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizott-

ság honlapja, www.baleset-megelozes.eu,

vagy kérhet telefonos segítséget a

következő telefonszámon: OBB +36-1-

443-56-90.

Konyári Tímea 
forrás: www.kerekparos.com/kresz/

Kerékpáros kisokos
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Sokszor találkozom azzal, hogy arról
panaszkodnak az emberek: „nekem
nem köszöni meg senki!”. Ahogy ezen
elgondolkodtam rájöttem, hogy ismerek
olyan embereket, sokat, akik csendben
teszik a dolgukat.
Van, aki a kórházba került ember ma-
gára maradt kutyáját, macskáját hóban,
fagyban eteti. 
Más éjjelenként, szabad idejében őrzi
mások nyugalmát, értékeit. 
Van, aki éjjel viszi a szivattyút árvíz ide-
jén.
Mások szabadidejükben, a falvakban
lámpás felvonuláson vonulnak végig, az
utcákon énekelve, szervezik a gyer-
mekeket, szülőket.
Van, aki ruhát hoz annak, akinek nincs.
Van, aki azzal szerez örömet, hogy
megszervezi, hogyan járja végig a falut

a Mikulás.
Van, aki a rendezvényeken utolsóként,
hajnalban ellenőrzi minden rendben
lezajlott-e, és kifizeti az utolsó fellépőt is. 
Van olyan, aki még hétvégén és késő
esténként is megnézi, minden rendben
van-e a fóliasátorban.
Más otthon süt, vendéglátással készül
másoknak, hogy a rendezvényeken az
odalátogatók jól érezzék magukat.
Vagy helyben süti a lángost, hogy majd
jóízűen egyenek belőle.
Akad olyan is, aki csendben díszíti a
színpadot, a Mikulás lovas szánját,
hogy szebb legyen az ünnep.
És sorolhatnám vég nélkül, ebben a
faluban annyian tesznek a közösségért!
Igen, köszönet érte, és persze jó lenne,
ha mi is még többször mondanánk egy-
másnak, hogy köszönöm, és jó lenne,

ha azt is észrevennénk, hogy más is teszi
a dolgát.
És köszönet mindenkinek, annak is, aki
elmegy arra a rendezvényre, amit má-
sok szerveznek, örül, hogy van lehető-
sége kikapcsolódni, szórakozni, és
örömet szerez másoknak azzal, hogy
ott van, megbecsüli, amit mások tettek
érte, értünk, mindannyiunkért.
Kutasi József Antal írja: 
„Ki köszöni meg nekünk, ezt a nap - nap
utáni fárasztó munkát? Tudom, hogy
vagyunk jó páran, akik a köznek végzik
ezt a tiszteletbeli feladatot. Én megkö-
szönöm Nektek, magunkfajtáknak:
köszönöm, köszönöm, köszönöm!”

Grímné Hunyadvári Éva
vezető óvónő

Ki köszöni meg? 

Nagyon szép hagyo-
mánnyá vált, hogy az óvo-
dai dolgozók szervezésé-
ben és vezetésével Már-
ton napon fáklyákkal, éne-

kelve, mondókázva hosz-
szú sorban vonul fel Király-
egyházán és Sumonyban
is a falu apraja-nagyja. A
szervezők nagy örömére

egyre többen csatlakoz-
nak ehhez a programhoz,
melyen Sumonyban az ön-
kormányzat, Királyegy-
házán pedig a Köza-
lapítvány támogatásának
segítségével lelkes segítők
gondoskodnak a ven-
déglátásról. Mivel maga a
felvonulás sötétben tör-
ténik, az utcán készült fotók
sajnos nem alkalmasak a
közlésre. de bízunk benne,
hogy a résztvevők meg-
őrzik emlékezetükben az
összejövetel hangulatát.

Márton nap  
Ezúton szeretném megköszönni a
Polgárőrség azon tagjainak a segít-
ségét, akik az árvízi védekezésben
részt vettek, és munkájukkal segítették
elhárítani a falut fenyegető veszélyt.
Azért is szeretnék köszönetet mon-
dani, hogy a Márton napi lámpás
felvonuláson lámpásaikkal vonuló
gyermekek és felnőttek biztonságára
vigyáztak mind Sumonyban mind
Királyegyházán.

Grim Ferenc 
polgármester

Polgárőrség  

A hosszú séta után a gyerekeknek
jól esett egy kis harapnivaló


