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A mai világ egyik legnagyobb problémájának tartom azt, hogy
az emberek nem tudnak sem türelmesen várakozni, sem pedig
ünnepelni. Arra gondolok, hogy az adventi készületi idő (4 hét)
sok ember számára valójában egy elő-karácsony, nem pedig
egy lelki zarándokút, aminek a végén megpillantjuk a betlehemi
jászolban a közénk született Istengyermeket. "Adventus Domini -
Az Úr eljövetele" számunkra keresztények számára több
jelentéssel bír. Először is gondolunk a zsidó nép (és vele együtt a
teremtett, de folyton bűnbeeső ember) évezredes várakozására
az ígért Messiás eljöveteléig. A második jelentése számunkra a
mi négy hetes várakozásunk és egyben készületünk Jézus Krisztus
születésnapjára. A harmadik jelentése és egyben üzenete az
adventnek pedig a Krisztus második (világvégi) eljövetelére való
várakozásunk. Ha ezeket végiggondolja valaki, akkor tudni
fogja, hogy az ünnepbe nem lehet csak "csak úgy beleesni",
hanem készülni kell rá. Sajnos még mi keresztény emberek sem
különbözünk a kortársainktól. Minket is megkísért a gondolat,
hogy a karácsonyfát minél előbb feldíszítsük és felállítsuk,
áruházból áruházba vándorolva folyamatosan vásárolgassunk,
házainkat már karácsony előtt hetekkel pompás és fényes
díszkivilágításba öltöztessük, vagyis ne várjuk ki a 4 hetet, hanem
most, rögtön, azonnal legyen már karácsony. És mi zajlik le
ilyenkor bennünk? Hiszen az advent alapvetően egy bűnbánati
időszak. Ennek a lényege pedig az lenne, hogy lelkileg készítjük
fel magunkat, hogy így méltóvá váljunk arra, hogy egy tiszta,
békés lélekkel érkezzünk oda a Szentestére. Nektek mit jelent a
karácsony? Csak rengeteg nyűgöt, takarítást, főzést, családláto-
gatást, evés-ivást, költekezést, eladósodást, fáradtságot? Vagy
valami mást? Felismered a betlehemi istállóban a közénk született
Istent, aki kisgyermekként lép be a történelembe? Esetleg erre már
nincs időd, vagy talán nem is érdekel? Gondolkozz el keresztény,
hogy kit és hogyan fogsz megünnepelni december 25-én?!

Kajtár Bertold 
Katolikus Hittanár

Mit jelent nekem a karácsony?

Királyegyháza Képviselő-testülete nevében 
békés karácsonyt és boldog új évet kívánok Királyegyháza 

és társközségeink: Gyöngyfa, Sumony és Szentdénes 
minden lakosának!

Grím Ferenc
polgármester
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Környezetvédelmi beruházás a LAFARGE-nál

Széleskörű társadalmi egyeztetést köve-
tően, a hatósági engedélyek birtokában,

2014 végén fejeződött be a Királyegy-
házi Cementgyár másodlagos tüzelőa-

nyag beruházása. Az így megépült nyers-
anyagtároló és a hozzá kapcsolódó fela-

dószalag lehetővé teszi, hogy a szűken
vett régió máshol már nem hasznosítható

hulladékát tisztított, aprított formában
tüzelőanyagként használják fel. 

Közel 700 millió forintból, két éves elő-
készítő munkát követően, nem egészen fél

év alatt épült meg a Királyegyházi
Cementgyár másodlagos nyersanyag-

tárolója és a hozzá kapcsolódó zárt fela-
dószelvény, amelyet december 4-én ava-

tott fel Spannagl Thomas, a Lafarge
Közép-Európai Klaszter vezérigazgatója

és Dr. Lenner Áron Márk, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium belgazdaságért fele-

lős helyettes államtitkára. A beruházás
nagyságát mutatja, hogy a 3 perc autóútra

található szentlőrinci Eszterházy Egészség-
központ 1 milliárd forintba került. A meg-

nyitót sok hivatalos személy és a helyi kö-
zösség számos képviselője is megtisztelte

jelenlétével.
„A Királyegyházi Cementgyár egy újabb

mérföldkőhöz érkezett a mai napon. Ezzel

a környezetvédelmi beruházással a
LAFARGE is közelebb került Fenntart-

hatósági Ambícióinak megvalósításához.
Kiemelt célkitűzése, hogy a nem fosszilis

tüzelőanyagok felhasználásának arányát -
csoport szinten - 2020-ra 50 százalékra

növelje, ezzel is hozzájárulva a körkörös
gazdaság építéséhez. Továbbá az 1990-

es évhez képesti tonnánkénti CO2 kibo-
csátást további 33 százalékkal kívánja

csökkenteni.”- mondta el az avató ünnep-
ségen a LAFARGE vezérigazgatója.

„Ez a beruházás kiemelt jelentőségű abból
a szempontból, hogy a környezetvédelem

jegyében és a megújuló energiaforrások
használatával jött létre. A cég filozófiája

teljes mértékben összhangban van a kor-
mány ipari szektorra vonatkozó stratégiá-

jával. Bízom abban, hogy az építőipar
jövőbeni továbbfejlődése hozzásegíti az

üzemet a további sikerekhez. ” - tette
hozzá Dr. Lenner Áron Márk a kormány

helyettes államtitkára.
A 937 négyzetméter alapterületű, 11 mé-

teres magasságú csarnok három-négy a-
nyagkör egyidejű tárolását teszi lehetővé,

amelyek a Schenk adagoló- és Beumer
zárt feladószerkezeten keresztül jutnak a

megfelelő hőmérsékletű égetési ponthoz.

A kivitelezett villamossági és technikai

eszközöket magyar szakemberek közre-
működésével telepítették. A csarnok kie-

gészült egy híddal is, amely a gyár mellett

húzódó vályogvető árkon keresztül biz-
tosítja az eljutást a csarnokba a gyár

területéről.
CEMENTBEN ÚJJÁSZÜLETŐ 

MÁSODLAGOS TÜZELŐ- 
ÉS NYERSANYAGOK

A beruházásnak köszönhetően lehetővé
vált, hogy a világban és Magyarországon

is általános gyakorlat szerint, olyan hul-
ladékot dolgozzanak fel, amelyek máshol

anyagukban már nem hasznosíthatók,
ugyanakkor alkotóelemeik, illetve fűtőér-

tékük miatt értékes tüzelőanyagot jelen-
tenek a cementipar számára. A régióban

az ilyen jellegű termékek előállításában
vezető szereppel bír a Mecsek-Dráva

Hulladékgazdálkodási Program kökényi
hulladéklerakó- és feldolgozó üzeme.

Közreműködésével nagyban javul a kör-
nyék hulladékgazdálkodása, hiszen az

üzemben a cementgyári hasznosításra al-
kalmas aprított hulladék nem depóniára,

lerakókba kerül, hanem teljes egészben
beépül a cementgyártás gyártásközi ter-

mékébe, a klinkerbe. A már nem hasz-
nosítható gumiabroncs és annak aprítékai

szintén kiváló tüzelőanyag a cementgyár
számára fűtőértéke miatt. 2014 ápri-

lisában, próbaüzem keretében kezdte
meg ennek az anyagkörnek a

hasznosítását az üzem. 

A tüzelőanyagok megközelítően 2000
Celsius fokon egy légtérben égnek el a

többi felhasznált alapanyaggal, ezért a
klinkerben oldhatatlan kötést alkotnak,

azaz gyakorlatilag nincs mellékterméke az
eljárásnak.

Konyári Tímea

A csarnokavatáson a szalagot átvágta: Dr. Lenner Áron Márk, Mikita István és
Spannagl Thomas
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LAFARGE– HIPA együttműködési megállapodás
A Nemzetközi Befektetési Ügynökség a

kiemelkedően jól teljesítő hazai építőipar
egyik fontos szereplőjével, a LAFARGE

Cement Magyarország Kft.-vel írt alá

egyetértési szándéknyilatkozatot decem-
ber 12-én Budapesten a cég K+F prog-

ramjának támogatása és a duális képzé-
sének elősegítése érdekében. A dokumen-

tum többek között rögzíti, hogy közösen
dolgoznak azon, hogy minél több hazai

vállalkozás és oktatási intézmény vegyen
részt a cég képzési, innovációs és kutatás-

fejlesztési programjaiban. 
A megállapodás értelmében a HIPA saját

hatáskörében eljárva minden segítséget
megad az építőipari cég hazai befektetési

tevékenységének bővítéséhez és az
innováció és K+F terén való tevékeny-

ségeihez. Ezen felül hozzájárul a
LAFARGE munkahelyteremtési és képzési

programjainak megvalósításához, vala-
mint részt vesz olyan magyar vállalkozá-

sok felkutatásában és felkészítésében, a-

melyek később a cég beszállítóivá válhat-
nak. 

A megállapodás jelentőségét részben az

adja, hogy a magyar építőipar termelési
volumene 18,1 százalékkal nőtt az idei év

első kilenc hónapjában. A szektor jövő-
beni fejlődési potenciálját érzékelteti, hogy

az építőipari vállalkozások 2014. szep-
tember végi szerződésállományának vol-

umene 23,6%-kal haladta meg az egy
évvel korábbit. 

A kutatási tevékenységéről és innovációiról
híres LAFARGE Csoport 2011 óta van

jelen Magyarországon. A királyegyházi
cementgyár az egyik legmodernebb ilyen

jellegű létesítmény Európában. A
LAFARGE elkötelezett híve a minőségi

szakemberképzésnek, illetve a dolgozók
szakmai tudását emelő oktatási tevékeny-

ségnek. Leányvállalata révén a magyar
kormány által bevezetett duális szakkép-

zéshez kötődően már eddig is számos

projektben működött, illetve működik együtt
magyarországi egyetemekkel, többek

között a Budapesti Corvinus Egyetemmel

vagy a Pécsi Tudományegyetemmel. Az
aláírási ceremóniára a Nemzeti Befek-A

K+F program támogatása és a duális
képzés elősegítse a cél tetési Ügynökség

székházában került sor. Az eseményen
Ésik Róbert, a szervezet elnöke, Szabó

László külgazdasági és külügyminiszter-
helyettes és Spannagl Thomas, a

LAFARGE Közép-Európai Klaszterének
vezérigazgatója is beszédet mondott. Ésik

kiemelte, hogy egyértelműen látható ten-
dencia az, hogy a gyors gazdasági

változásokra, a hosszú távú fejlődést szem
előtt tartó cégek a kutatási-fejlesztési

tevékenységük erősítésével válaszolnak.
Ennek egyik kiemelten jó példája a

LAFARGE. 
Forrás: www.hipa.hu

A K+F program támogatása és a duális képzés elősegítse a cél 
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Változás a Királyegyházai 
Közös Önkormányzati Hivatal struktúrájában 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot és ügyfeleinket, hogy Szabadszentkirály, Gerde, Velény és Pécsbagota Községi Önkor-
mányzatok szándékukat fejezték ki a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozásukról. 
A Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó és a csatlakozni szándékozó önkormányzatok 2014. december
10-én tartott együttes testületi ülésen elfogadták a Hivatal működéséről, fenntartásáról szóló módosított megállapodást és
alapító okiratot. 
2015. január 1. napjától a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal alapító szervei: Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony,
Szentdénes, Szabadszentkirály, Gerde, Velény és Pécsbagota Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei. 
2015. január 1. napjától Szabadszentkirályon a Királyegyháza Közös Önkormányzati Hivatal Szabadszentkirályi
Kirendeltsége működik.

Beák Laura
jegyző

Szeretettel várunk Mindenkit december

23-án délután 15.00 órakor a kultúrház-
ba, ahol a Mikulás, az Angyalka és a

Krampusz várja a Kicsiket és a Nagyo-
kat énekszóval, muzsikával és egy

kedves karácsonyi történettel. A sze-
replők ismerősek lehetnek a gyerekek

számára, hiszen az iskolában és az
óvodában is találkozhattak már velük

december 5-én, amikor egy másik

műsort hoztak el nekünk.  A rendezvényt
Grimné Hunyadvári Éva szervezi a

Közalapítvány támogatásával, abban
bízva, hogy sokan eljönnek, és ezzel is

tehetünk valamit az ünnep szépségéért.
Konyári Tímea

Grimné Hunyadvári Éva vezető óvónő szervező
munkájának köszönhetően december 5-én

megérkezett a Mikulás a királyegyházi óvodába 
és az iskolába is. 

Mikulás, Angyalka és Krampusz a kultúrházban  

Süli-Csontos Klaudia szervezésében érkezett hoz-
zánk a Megyei Könyvtár ajándékaként Gálber Attila

népzenei hangszereket bemutató kis műsorával

Az óvodások szájtátva figyelték a Mikulást, aki az
óvónők kérésére a csoportszobában látogatta meg őket
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Elismerés Királyegyháza Polgármesterének 
Királyegyháza Község Polgármesterét, mint a 2014. évi közfoglalkoz-
tatási program végrehajtásában kiemelkedő szerepet betöltő köz-
foglalkoztatót eredményes munkája elismeréseként Dr. Pintér Sándor
Belügyminiszter Úr 2014. december 8. napján díjazásban részesítette.
A díjat Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati területért
felelős államtitkára adta át. 
A Belügyminisztérium országosan 50 település polgármesterét díjazta.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Baranya
megyében négy település (Királyegyháza, Bicsérd, Nagypall, Old)
Start Közmunkaprogram megvalósítását tartotta érdemesnek és ter-

jesztette fel a díjazottak közé, szem előtt tartva a polgármestereknek a programok megvalósítása érdekében tett törekvéseit.
Gratulálunk Grím Ferenc Polgármester Úrnak kimagasló munkaszervezéséhez, innovatív tevékenységéhez, példa értékű összefogásához! 

Baranya megyéből Királyegyháza mellett Bicsérd,
Nagypall és Old polgármestereit díjazták

Start közmunkaprogram Királyegyházán 
A program vezetőjével Plaki Jánosné Erzsikével beszélgettünk, aki a
2014-es évet összességében sikeresként értékelte. A Start
mezőgazdasági munkaprogramban jelenleg 31 fő vesz részt. A
gazdálkodás kilenc hektáron folyik. A programban burgonyát,
hagymát, paprikát, káposztát, kelkáposztát, sütőtököt, zellert,
paradicsomot, karalábét, karfiolt, uborkát, sárgarépát, fokhagymát
és babot termesztettek.  A megtermelt zöldségeket elsősorban a
főzőkonyhába szállították. A felesleget – kedvezményes áron – a
lakosság számára is értékesítettek, illetve nagy mennyiségben szál-
lítottunk a Szigetvári Konzervgyárnak. A program sok családnak
biztosított megélhetést, emiatt is próbált mindenki maximálisan tel-
jesíteni, mivel fontos, hogy a településen a gyermekek és a felnőttek
is egyaránt változatos zöldségeket fogyaszthassanak. A program
lezárásaként a dolgozók záró rendezvényt tartottak. A kis közös-
ség egy kellemes vacsora mellett jót beszélgetett, majd jó hangu-
latban táncra is perdült. A finom vacsorát Keszler József, Czakó
Istvánné és Moharos Gézáné szakácsok készítették. A zenét
Kovács Béla szolgáltatta, aki hozzájárult az este emelkedett hangu-
latához. Plaki Jánosné Erzsike munkavezető és a program dolgozói

ezúton szeretnék megköszönni Grím Ferenc polgármester úrnak, a
Királyegyháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének, a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának
és elnökének, valamint a Királyegyházai Közös Önkormányzati
Hivatal érintett dolgozóinak a támogatását, és azt, hogy az idén is
mindenben számíthattak a segítségükre.

Süli-Csontos Klaudia

Grím Ferenc polgármester megköszönte a
programban résztvevők egész éves munkáját

„Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.” (Assisi Szent Ferenc)

A Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozói nevében 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és nagyon Boldog Új Évet kívánok 

minden Kedves Ügyfelünknek! 
Beák Laura 

jegyző
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A Királyi Lovas Klub év végi programjai
Az ősz a hagyományos szüreti felvonulással indult, amit először ren-
dezhettünk meg. Ebben nagy segítségünkre volt a Gerdei Lovas Klub.
Zeneszóval, sok-sok szekérrel, kicsikkel-nagyokkal, szépen felöltözve
táncoltuk végig a falu utcáit. Tánc közben közönségünket borral,
kaláccsal kínáltuk. A rendezvény költségeit a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány fizette. Mi, szereplők jól éreztük
magunkat, szívvel lélekkel csináltuk. Reméljük, Önöknek is tetszett, és
jövőre is megrendezhetjük. Ezt követően november 30-án szintén a
Közalapítvány támogatásával tölthettünk el egy napot a Zalakarosi
Termálfürdőben. A rossz idő ellenére izgalommal vártuk ezt a prog-
ramot, hogy kicsit pihenhessünk, szórakozhassunk. Kipróbáltuk a

csúszdákat, igaz eleinte félve, de később már azon kaptuk magunkat, hogy egyik csúszás követte a másikat. Nehéz volt abbahagyni, de
mivel az energiánk elfogyott, utána kellett tölteni. Jöhetett az ebéd,
finom ételek választéka tárult elénk, bizony nehéz volt a választás. Az
ebéd után kicsit még visszaugrottunk a medencébe lazulni, de eljött az
idő, indulni kellett hazafelé. Számunkra ezt az évet a Mikulás zárta, aki
december 6-án sötétedés után kelt útra segítségünkkel Királyegyháza
utcáin. A Mikulás az esős idő láttán sem maradt otthon, fogta a kram-
puszkáit és szán helyett autón indult útnak kis falunkban. Azok, akik
meghallották és házuk előtt várták, szaloncukrot kaptak. Reméljük
jövőre is ellátogat hozzánk a kedves Mikulás! 
Külön köszönet a Gerdei Lovas Klubnak a szüreti felvonuláson való
részvételért, segítségért. Köszönet még a falu Polgárőreinek a
felvonulások biztosításában nyújtott segítségért.  Köszönet a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának az anyagi támogatásáért, ami szintén nélkülözhetetlen. Valamint
köszönet minden egyéb segítőnknek. 
A Királyi Lovas Klub minden községünkben lakónak kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új esztendőt kíván.

Hollósi Richárd

A szüreti felvonulást a Gerdei Lovas Klubbal
közösen szerveztük

Jól esett egy kis kikapcsolódás 

A kész díszeket mindenki hazavihette saját
otthonábaA falu apraja-nagyja együtt ügyeskedett

Adventi játszóház   
Advent első vasárnapja előtt rendeztünk az iskola aulájában a falu közönsége számára ünnepváró játszóházat. Az volt a célunk, hogy
ki-ki készítse el a saját családja számára az adventi koszorút, asztal- és ajtódíszeket az otthonok ünnepi dekorálásához. Az alapanyagokat
a Közalapítvány Kuratóriuma biztosította. Köszönjük Varga Józsefné, Ilikének, hogy a kellékek beszerzésében segítségünkre volt! Nagy
örömünkre sokan eljöttek, és nagyon szorgalmasan alkották a szebbnél szebb díszeket. A Nyugdíjas Klub ügyes kezű tagjai, Hollósi
Jánosné, Ili, a kreatív szülők, a LAFARGE önkéntesei és a tanító nénik segítették a munkát.



7

ÜNNEPEKHEZ KÖZELEDVE
A karácsonyi és újévi ünnepeket meg-
előző időszakban jelentősen megnövek-
szik a bevásárlóközpontok, piacok for-
galma, ami minden bizonnyal oda vonz-
za a bűnözői csoportokat.
A gépkocsi feltörések mellett elszaporod-
hatnak a zsebtolvajlások, táskalopások is.
Előzzék meg ezeket a bűncselek-
ményeket, fokozottan óvják értékeiket!
Vásárlások alkalmával pénztárcájukat
tartsák biztonságos helyen, lehetőség
szerint kabátjuk belső zsebében helyez-
zék el!
Táskájukat ne hagyják a gépkocsiban és
a bevásárlókocsikon sem!
Lakásuk biztonságát is óvják a bűnel-
követőktől! Vannak elkövetők, akik az
ünnepi hangulatot, óvatlanságot kihasz-
nálják, besurrannak a nyitva felejtett ajtón,
ablakon s az elzáratlan értéktárgyakat,
készpénzt elviszik. Kérjük, hogy ingatlan-
jaikat, értékeiket, pénzüket az ünnepi
utazások idején se hagyják bezáratlanul,
lehetőség szerint szóljanak szomszédaik-
nak arról, hogy hosszabb ideig távol
maradnak!
Az ünnepi bevásárlások, rokonlátogatá-
sok várhatóan megnövelik útjaink forgal-
mát, ezért felhívjuk a közlekedésben részt-
vevők figyelmét arra, hogy nagyobb türe-
lemmel legyenek egymás iránt. Vegyék
figyelembe a téli időjárási és útvi-
szonyokat, lassabban haladjanak na-
gyobb követési távolságot tartva!
A kerékpárosok, gyalogosok figyelmét
felhívjuk a fényvisszaverő mellény haszná-
latára, mert a láthatóvá tételükkel nagy-
ban hozzájárulnak a balesetek megelő-
zéséhez.
Az ünnepek, különösen a szilveszter
közeledtével fontosnak tartjuk felhívni
figyelmüket a pirotechnikai, tűzijáték ter-
mékek helyes felhasználására, tartására,
illetve birtoklására.
Petárdát magánszemélyeknek birtokolni
és felhasználni tilos, s ez alól a szilveszter
sem kivétel!

Aki a tilalom ellenére petárdát birtokol,
illetve felhasználja azt, szabálysértést
követ el, amelyet 150 000 forintig terjedő
pénzbírsággal lehet sújtani, valamint  azt
a terméket, amellyel a szabálysértést
elkövették, el kell kobozni.
A petárdák kivételével az egyéb pirotech-
nikai termékek egy részének egész
évben, illetve szilveszteri szabad fel-
használása nem tilos. Ezeknek a termékek-
nek a hanghatása a látványhatásukhoz
képest nem jelentős, rendeltetésszerű fel-
használásuk balesetet, sérülést, kárt nem
okoz. Az úgynevezett játékos pirotech-
nikai termékek (I. pirotechnikai osztály)
szabad forgalmazása és felhasználása
egész évben megengedett. E termékeket
14. életévüket betöltött személyek egész
évben engedély nélkül megvásárolhatják
és használhatják. 
A nagyobb hatóanyag-tartalmú tűzijáték
termékeket (pl.: röppentyű, vulkán, vezető-
pálcás rakéta, szikraszökőkút) nagykorú
személyek december 28-31. között
engedély nélkül megvásárolhatják, bir-
tokolhatják, tárolhatják, és a használati
utasításnak megfelelően december 31-én
18 órától január 1-jén reggel 6 óráig fel-
használhatják. 
Saját érdekükben ne vásároljanak pia-
con, illegális árustól tűzijáték terméket,
mert ezzel magukat és környezetüket is
veszélynek teszik ki.
A legálisan forgalmazott pirotechnikai
termékek feliratai magyar nyelvű, közért-
hető használati és kezelési útmutatót,
valamint baleset- és egészségvédelmi
figyelmeztetést is tartalmaznak.
Játékos pirotechnikai termékeket magán-
személyek egy időben és helyen össze-
sen 1 kg bruttó tömegig tárolhatnak.
A szabadon felhasználható pirotechnikai
termékek tárolására vonatkozó legfon-
tosabb szabályok:
- ezen pirotechnikai termékek más tűz-
veszélyes anyagokkal (pl.: üzemanyag,
hígító) együtt nem tárolhatók; 

- lakásban a pirotechnikai termékeket a
kiskorú személyektől elzártan kell tartani; 
- tetőtérben és alagsorban, pincében
pirotechnikai terméket tárolni nem szabad; 
- hibás, illetve valamilyen okból sérült
burkolatú pirotechnikai termékeket a többi
pirotechnikai terméktől el kell különíteni, az
ilyen hibás terméket felhasználni tilos, a
vásárlás helyére kell visszavinni; 
- a pirotechnikai termékek eredeti szerelési
formáját megbontani, a terméket szétsz-
erelni nem szabad.  
A fel nem használt, hibás vagy lejárt sza-
vatosságú terméket, szilvesztert követően
5 napon belül a forgalmazónak vissza
kell szállítani. A forgalmazó köteles azt
térítésmentesen és költség felszámítása
nélkül visszavenni. 
A tűzijáték termékek komoly balesetet
okozhatnak a gyakorlatlan felhaszná-
lónak, ezért a felhasználás előtt kérjük,
minden esetben olvassa el használati
útmutatót. A balesetek elkerülése és
megelőzése érdekében javasoljuk, hogy
a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a
pirotechnikai termékek felhasználásával
kapcsolatos veszélyekre.
Ugyancsak balesetet, tűzesetet okoz-
hatnak a meggyújtott és őrizetlenül hagy-
ott karácsonyi gyertyák.
Kérjük, hogy a gyertyákat és égőket
otthon tartózkodásuk idején gyújtsák meg,
a karácsonyi díszvilágítást is ekkor működ-
tessék, távozáskor gondoskodjanak eloltá-
sukról, lakásuk biztonságáról.
A Szigetvári Rendőrkapitányság az
ünnepeket megelőző időszakban és az
ünnepek alatt is fokozott ellenőrzést
végez, mind a közbiztonság, mind a
közlekedésbiztonság fenntartása végett.
Az akciók során rendőri jelenléttel kiemelt
figyelmet fordít a bevásárló központokra,
piacokra, a közúti ellenőrzések során
pedig az ittas vezetők forgalomból
történő kiszűrésére.

Szigetvári Rendőrkapitányság
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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.

Meghitt, békés, szeretetben teljes karácsonyt
és sikeres, boldog új évet kívánok

Minden kedves Olvasónak
a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának

nevében
Konyári Tímea
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SzínHázláTOGaTáST
HirdeTünk

2015. január 26-án 19.00 órakor

tekinthetjük meg 

az Én és a kisöcsém

című operett-bohózatot

jelentkezni lehet 

az alábbi elérhetőségeken:

konyaritimea@gmail.com, 

fataancsa@gmail.com,

+36309522987, +36302949094,

+36702395658

királyegyháza Felvirágoztatásáért

közalapítvány kuratóriuma

Sok szeretettel meghívjuk Önt 
és kedves családját

a hagyományos iskolai
jótékonysági

Szülők Báljára
2015. január 17-én (szombaton)

20.00 kezdettel
helyszín: Művelődési ház
a zenét a Cornet Band

szolgáltatja
Belépőjegy ára: 1800 Ft

Érdeklódni:
Fata Gáborné: 302949094
Hollósi Tünde: 702395658

Ormódi Melinda: 303373227

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kö-
zösségi együttélés szabályairól és meg-
szegésük jogkövetkezményeiről szóló
rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja
szerint, aki az ingatlana előtti járdán a
hó- és síkosság mentesítéséről nem gon-
doskodik, a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást
valósít meg. A rendelet 3. §-a szerint a
kötelezettség elmulasztójával szemben
százötvenezer forintig terjedő közigaz-
gatási bírság kiszabásának van helye.
Az ingatlanok előtti járdán lévő hó elta-

karítása és egyúttal a síkosság
mentesítés - a lakosság testi épségének
megőrzése érdekében - közös ügyünk.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy köteles-
ségének a téli időszakban maradékta-
lanul tegyen eleget.
Amennyiben az érintettek ezen kötele-
zettségüknek nem tesznek eleget, úgy
az önkormányzat a mulasztó fél költ-
ségére a szükséges munkálatokat
elvégezteti.

Beák Laura
jegyző

FELHÍVÁS

Idén ősszel rendezték meg az OTP
Bank Bozsik Intézményi program
tanévindító fesztiválját Telkiben. Bár a
600 gyerek részvé-
telével megtartott
egész napos prog-
ram során a felnőt-
teknek melléksze-
rep jutott, fontos e-
seménye volt a ren-
dezvénynek, hogy
az OTP Bank Bozsik-programban
résztvevő legjobb edzők, csoport-
vezetők, körzeti szervezők - a megyei
igazgatók ajánlásai alapján -
kiemelkedő munkavégzésükért elis-

merésben részesültek. Az okleveleket
Nyilasi Tibor adta át a
szakembereknek, Baranya megyéből

az alábbiaknak: Bien
József, Gulyás Tamás,
Pintér Tibor, Sas
László, Szikszai Zsolt,
Vér Margit Aranka,
Gion Márton.
Büszkék vagyunk rá,
hogy a királyegyházi

iskola testnevelő tanára – az immár két-
gyermekes családapa – Pintér Tibor kol-
légánk is a díjazottak között van!

Konyári Tímea

Elismerésben részesült a
királyegyházi testnevelő

A Bozsik-program kiemelkedő résztvevőit díjazták


