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Február hónapban a farsangolás, a
bálozás jegyében szerveződtek a prog-
ramok Királyegyházán. A kedves és
szívesen megélt hagyományos prog-
ramok elevenen élnek ma is a szoká-
sainkban, így kizökkentenek minket a
hétköznapi tevékenységeinkből, egy kis
változatosságot varázsolnak az életünk-
be. A gyerekek, szülők, pedagógusok és
Királyegyházán nagy örömünkre az
idősek is színes társasági összejövete-
lekre készülnek ebben az időszakban,
ahol a cél a vidámság, a közös szóra-
kozás, az örömszerzés, evés-ivás. 
Régen a farsang a párválasztás idő-
szaka volt és egyben fontos „esküvői
szezon”, mivel a húsvéti böjt idősza-
kában már tilos volt esküvőt tartani. Erre
utal az ünnepnapok elnevezése is, pl.:
első menyegzős vasárnap (ami a víz-
kereszt utáni első vasárnap), vagy a vő-
vasárnap, amikor farsangvasárnap az
ifjú férj az após kontójára fogyasztott.
Akkoriban a falvakban a legények
szervezték a bálokat. A lányok rokonaik
közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt
legényeknek, akik a farsang végén nyil-
vános színvallásként a kalapjukra tűzték
a bokrétát. A báli szezon és táncmulat-
ság lényege annak idején az eljegyzés
volt. 
A farsangvasárnap a farsangi időszak
végén lévő farsang farkának első napja.

Számos helyen ezen a napon tűzték a
legények kalapjukra a kiválasztott lányok
bokrétáját.  Ennek a napnak nagyon ér-
dekes elnevezései élnek ma is a köztu-
datban: csonthagyóvasárnap, ötvened-
vasárnap, sonkahagyóvasárnap, hatha-
gyóvasárnap, kilencben hagyó harmad
vasárnap, piroskavasárnap (piroska
nevű kalács után), vővasárnap (ifjú férj a
lány családjának kontójára mulatott),
sardóvasárnap (sodrózás jelentése sze-
rencsekívánás), vajhagyóvasárnap (gö-
rög katolikusoknál). Hétfőn, a farsang
farkának középső napján tartották gyak-
ran az asszonyfarsangot. Ezen a napon
a nők korlátlanul ihattak, zeneszó mellett
nótáztak, férfi módra mulattak. 
A húshagyó kedd, a farsang és egyben

a farsang farkának utolsó napja. A far-
sangtemetés időpontja. Ezen a napon
általában szalmabábut vagy koporsót
égettek, jelképesen lezárták a farsangot
és a telet.
A húshagyó keddet követi a hamvazó-
szerda, ami a 40 napos nagyböjt
kezdete. A mai magyar gyakorlat szerint
az ezt követő nap a torkos csütörtök, de
ezt tévesen élesztették újjá ezen a
napon, mert valós időpontja egy héttel
korábbra esik.  A keresztények ilyenkor
nem esznek húst és befejezik a mula-
tozásokat, azaz böjtölnek 40 napig,
húsvét vasárnapjáig.

Forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang

Február a farsang jegyében  
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A legnagyobbak között 
a Királyegyházi Cementgyár

Három évvel a nyitást követően a Király-
egyházi Cementgyár több mint 8,3 mil-
liárdos árbevételével már a 11. legnagy-
obb adózó a baranyai Top 100-as listán.
Mikita István, a gyárat üzemeltető
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
gyárigazgatója szerint az eredmény
következetes munka eredménye, ame-
lyet nemcsak szakmai elismerés is iga-
zol.

A Királyegyházi Cementgyár az elmúlt
három évben közel megnégyszerezte
az árbevételét. Folytatódik a trend?
Következetes munkával értük el az ered-
ményeinket. Ebben ugyanúgy megha-
tározó volt az elérhető legmodernebb
technológia alkalmazása, mint annak a
fiatal, tehetséges csapatnak a munkája,
amely évről évre kiváló teljesítményt

nyújtott. A hazai építőiparnak is megvan-
nak a korlátai, árbevételünk nagyjából ezt
tükrözi, ugyanakkor, hogy stílszerű legyek,
nincs semmi „bebetonozva”.
Azaz további növekedést vár?
Az iparág főleg az infrastrukturális

beruházásoknak köszönhetően felébredt
tetszhalott állapotából, így javultak az á-
gazat kilátásai. A bővüléshez azonban
ez kevés, versenyelőnyünknek továbbra is

a magas minőségű, egyedi megrendelői
igényeket is kielégítő cementjeinket tartjuk.
Ahogy idén is, a jövő évben is szeretnénk

új termékeinkkel a leginnovatívabb ma-
gyar cementgyártóként jelen lenni a pia-
con. Ehhez jó úton haladunk, sikeresen tel-
jesítettük nemzetközi LAFARGE gyári
működési modell, a POM 2.0 legújabb
előírásait, elértük az idén kitűzött termelési

céljainkat, de ami a legfontosabb, hogy
közel 1250 napot tudhatunk a hátunk
mögött munkaidő kieséssel járó baleset
nélkül. Szeretnénk ezt is fokozni, szigorú

munkavédelmi intézkedéseinknek köszön-
hetően legbiztonságosabb cementgyárrá
kívánunk válni a hazai piacon.
Pár évvel a megnyitást követően újabb
csarnokkal bővült az üzem, miért volt
erre szükség?
Saját erőből, közel 700 millió forintos
beruházási összegből építettük meg azt a
zárt csarnokot és a hozzá tartózó
feladószerkezetet, amivel lehetővé vált a
másodlagos tüzelőanyagok használata.
Ez jelen pillatanban tisztított, aprított hul-
ladékot, valamint gumiszövetet, gumit
jelent, amellyel tevőlegesen is kapcsoló-
dunk a Mecsek-Dráva Hulladékgaz-
dálkodási programhoz. Az új építmé-
nyekre, amellett, hogy lehetővé teszik a
gazdaságosabb üzemelést, környezet-
védelmi beruházásként tekintünk, hiszen
ezt követően a már eddig is alacsony
kibocsátási értékeink tovább csökkenek.
Büszkék vagyunk arra, hogy törekvésein-
ket az év elején a Pécs-Baranyai Keres-
kedelmi és Iparkamara Környezetvédelmi-
díjjal ismerte el.

Közös faültetés a királyegyházi iskola udvarán 

Három éve működik a cementgyár

folytatás a 3. oldalon
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A legnagyobbak között 
a Királyegyházi Cementgyár

Ha nem is meglepte, de váratlanul érte a
két nemzetközi építőanyag óriás, a
LAFARGE és a Holcim egyesülése a hazai
szereplőket. Mit jelent ez a gyár a mag-
yar piac életében?
Decemberben hagyta jóvá az Európai
Bizottság a két vállalatcsoport egyesü-
lését Európában, ennek köszönhetően
jobban meg tudunk felelni a globális
kihívásoknak: az előrejelzések szerint
ugyanis 2050-re a Föld népességének
70 százaléka városokban lakik majd. A
dolgok mai állása szerint a Királyegyházi
Cementgyár a létrejövő új cég, a
LAFARGEHolcim tulajdonába marad,
azaz érdemi változás a gyár műkö-
désében nem várható. Továbbra is a helyi
közösségekre alapozunk és elkö-
telezettek maradunk eddigi értékeinkhez.
A gyár minden helyben élő számára
közvetlen, vagy közvetett hatással bír.
Milyen kapcsolatot sikerült kialakítani
az elmúlt három évben a helyiekkel?
Nem túlzás, ha azt mondom: a gyár

megépülése óta a helyi közösségekkel
együtt leraktuk a jövőbeni sikeres
együttműködés alapköveit is. A nyíltságra,
nyitottságra törekszünk. Tudatosan
ügyeltünk arra, hogy a gyárhoz közeli
településekről minél több munkavállalónk
kerüljön ki, amelynek aránya mára közel
50 százalék. Számtalan társadalmi és
gazdasági jellegű eseményt támogattunk,
és támogatunk mind a mai napig.
Közreműködtünk a Királyegyházi Falu-
nap, a Családi Nap és a Sportnap meg-
valósításában. Az igen színvonalas és
színes programokon kollégáink is szí-
vesen vettek részt. Munkatársaink ön-
kéntes munkája révén a rendezvényeken
gyerek foglalkoztató valósulhatott meg, és
segédkeztünk az iskola Föld napja
alkalmából rendezett vetélkedőjén is,
amelynek emlékére a gyerekekkel
közösen fát is ültettünk. Ez is jelzi önkéntes
programunk egyre nagyobb sikerét:
tevőleges közreműködésünkkel külön-
böző rendezvények valósultak meg, és

megszépülhettek a pécsi gyermekklinika
kórtermei is. Ezzel mi is hozzájárulunk
ahhoz a célhoz, hogy 2020-ra világszin-
ten elérjük az 1 millió önkéntes munkaórát

és ebben reméljük a Királyegyháziak is
partnereink lesznek a jövőben. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy a tavalyi évben
közreműködésünkkel megnyílhatott Király-
egyháza edzőterme, a Király GYM, és
megvalósulhatott a Királyegyházát Szent-
lőrinccel összekötő kerékpárút. A nagy
részben pályázati finanszírozásból meg-
valósuló bicikliút projekt teljes önrészét a
LAFARGE biztosította, hiszen a biztonsá-
gos közlekedés megteremtése kiemelt
fontosságú számunkra. Büszkék vagyunk
arra is, hogy az idei évben a magyar-
országi beszállítók arányát összértékben
több mint 90 százalékra sikerült emelnünk,
amelyben a térség vállalkozásai is
szerepet játszanak.

Konyári Tímea
A kézműves játszóházat a gyár önkéntesei irányították

A Generációk napján ilyen lufiknak is
örülhettek a gyerekek

folytatás a 2. oldalról
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Február közepén a gyermekek és mi fel-
nőttek is nehezen viseljük a hideg téli idő-
járást, a bezártságot. A farsang azonban
jó alkalom arra, hogy ezeket a hideg na-
pokat megtöltsük vidámsággal, játékkal. 
Már hetekkel a mulatság előtt készülődés-
be fogtunk, egész február hónapban ez
határozza meg tevékenységeinket. Vidám,
mókás farsangi dalokat – például: Itt a far-
sang, áll a bál, stb. – tanultunk, tréfás  rig-
musokkal, versekkel, mesékkel ismerked-
tünk, álarcokat festettünk, amikben ijeszt-
gettük megtréfáltuk egymást. Ragasztot-

tunk, színeztünk, kiszebábot készítettünk. A
gyerekek már hetek óta izgalommal vár-
ták, hogy végre jelmezt öltve mulatozhas-
sanak az óvodában.
Elhatároztuk, hogy megújítjuk a farsang
napját oly módon, hogy a gyerekek egész
nap jelmezekbe öltözve vigadozhassa-
nak. A szülők már reggel felöltöztették far-
sangi jelmezbe a gyerekeiket, akik büsz-
kén viselték azt. Nagyon örültünk, hogy az
egyik anyuka is beöltözött.
A jelmezesek felvonulása után a szülőkkel,
közös tánccal majd a büfé kinyitása után e-

véssel zártuk a farsangot. Az egybegyűl-
teket más tevékenységekkel nem tudtuk el-
csábítani, amit ezért jövőre másként fogunk
megszervezni. Végül elégettük a telet jelké-
pező kiszebábot, miközben az égett, mi
énekszóval elűztük a hideget, telet, beteg-
séget. Majd átugrottuk a parazsat, mert a-
kinek ez jól sikerült, az egész évben egész-
séges lesz, hisz így tartja a népi jóslás. 
Köszönjük a konyhás néniknek a
süteményt!

Grimné Hunyadvári Éva
vezető óvónő

Jelmezbál az óvodában 

A kiszebáb égetésével űztük el a telet Ilyen ügyesen ugrották át a gyerekek a parazsat

A táncos mulatság nagyon tetszett a gyerekeknek A foglalkozásokba a szülők is bekapcsolódtak

A kisfiúk szívesen öltik magukra a hősök,
megmentők jelmezét Sok-sok királylány és tündér érkezett a bálba
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A királyegyházi iskolában sok-sok évre
visszanyúló hagyománya van a farsangi
bál szervezésének, mely az aktuális máso-
dik osztály (tanító, szülők és gyerekek) és a
szülői közösség vezetőinek, segítőinek ha-
tékony közreműködésével történt 2015-
ben is.  A készülődés során sok időt tölte-
nek együtt a jelmezek és produkciók kitalá-
lása és megalkotása során a szülők, gye-
rekek, pedagógusok, miközben a háttér-
ben is lázas készülődés folyik a büfé és a
programok létrehozása érdekében. Sok jó
szándékú, szorgalmas ember együttműkö-

dése volt szükséges ahhoz, hogy ezúttal
az óvodai és az iskolai farsang egy napon
került megrendezésre: délelőtt az óvodá-
soké, délután pedig az iskolásoké volt a
főszerep. A szülők és közreműködők nem
zárkóztak el, hanem nagyon rugalmasan
alkalmazkodtak az új helyzet kipróbálás-
hoz, a tapasztalatok megosztása után le-
het majd gondolkodni, hogy a jövőben mi-
lyen tervezést alkalmazzanak. 
Az idén is rendkívüli kreativitásról tettek ta-
núbizonyságot a jelmezek kitalálói és meg-
alkotói, több osztályfőnök szervezett cso-

portos beöltözést azzal a céllal, hogy min-
den gyermek részese legyen a közös
programnak, közösségi élménynek. Volt itt
„újrahasznosított divatbemutató”, százlábú,
pingvintánc, kacsatánc, és eljöttek közénk
a hupikék törpikék és a Karib-tenger ka-
lózai is. Az egyéni felvonulók között olyan
ötletesekkel is találkozhattunk, mint a csil-
lagfejű csavarhúzó, vagy Frédi, a kőkor-
szaki szaki, de volt itt focista, királylány,
csontváz, pápa, űrhajós, és sok más nagy-
on igényesen, szépen elkészített jelmez.

Jelmezbál az iskolában  

Frédi, a kőkorszaki szaki járgányán érkezett Mohácsról jöhetett közénk a képen látható busó?

Örök klasszikus marad a hupikék törpikék A negyedikesek dramatikus játékot is előadtak

A másodikosok nagyon büszkék voltak,
hogy osztályfőnökük is beöltözött A pingvinek jelmeze és tánca is nagyon vicces volt



6

A jelmezbál programja hagyományosan é-

pült fel idén is, a második osztályosok nyitot-

ták a felvonulást, ahol az egyéni és csopor-

tos jelmezesek egymást váltva léphettek

színre. Több osztály készült látványos pro-

dukcióval: nemcsak színes jelmezeket öltöt-

tek magukra, de zenés, táncos koreográfiát

is betanultak, ami hosszú, alapos felké-

szülést igényelt, melynek során jó hangulat-

ban, a hétköznapi tevékenységtől különbö-

ző, vidám perceket, órákat tölthettek együtt

az osztályok. Többen is említették, hogy

épp ezért szeretik annyira a farsangot, mert

olyan jó maga a készülődés. a közös ötle-

telés, hogy a szülők is segítenek, többször

bejönnek az iskolába, szorosabb kapcso-

lat alakul a gyerekek körül. 

A jelmezes felvonulást követte a bálozás,

melynek során játékos, vidám feladatokkal

szórakozhattak a gyerekek, és mi sem ter-

mészetesebb, hogy volt tombola is sok-sok

nyereménnyel. 

A rendezvény színvonalát emelte az is,

hogy rendelkezésünkre álltak a tavalyi ren-

dezvényes pályázatokon elnyert technikai

eszközök, a hangtechnika megbízhatóan,

jó minőségben segítette a zene szolgáltatá-

sát, a mobil színpadot rendkívül látványo-

san, fél perc alatt tudták az apukák szétbon-

tani, amikor a program úgy igényelte, de

legnagyobb hatása a fénytechnikának volt,

hiszen a fellépőket profi kísérő fény, fejgép

követte a színpadon. A technikai eszkö-

zöket a pedagógus kollégák kezelték. 

A farsangi bálról készült fotók egy részét a

Helyzet hasábjain is közzétesszük, további-

akat láthatnak a Királyegyháza Felvirágoz-

tatásáért Közalapítvány oldalán:

/http://www.kfka.hu/.

Jelmezbál az iskolában  

A tűztánc zárta a felvonulást
A tombolahúzás mindig nagy érdeklődésre 

tart számot

A Karib-tenger kalózai első díjat nyertek 
a csoportok között

A kacsatáncot nagyon viccesen adták elő 
a gyerekek

Osztatlan sikert aratott a sajtkukac A százlábú osztállyal beöltözött a tanító néni is
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Németországban járt a kézilabdacsapat 
A Királyegyházai női amatőr kézilabda
csapat meghívást kapott 2014 januárban
egy németországi tornára. 

Az önkormányzat segítségével tudott kiu-
tazni csapatunk. Simbachban nagyon szí-
vélyesen fogadtak minket. Étkezésünket és

gyönyörű szállodai szállásunkat is díjmen-
tesen biztosították a vendéglátók a csapat
részére. A tornán 3 csapat vett részt, és

sajnos a királyegyházai csapat elég
gyengén szerepelt, mert a közbejött be-
tegség és a hosszú út rányomta bélyegét

a teljesítményünkre. Ezt leszámítva kelle-
mesen éreztük magunkat, csak azt sajnál-
tuk, hogy kulturális programokra  az idő
rövidsége miatt nem volt lehető-ségünk.
Az utazás során más kultúrát és más játék-
stílust ismerhettünk meg, barátságok
kötődtek a simbachi csapat tagjaival.
A kedves és kellemes vendéglátást
reméljük viszonozni tudjuk , mível a német
csapat húsvétkor ellátogat hozzánk egy
másik tornára.
Addig is csapatunk teljes erővel készül a
visszavágóra, met bizonyítani szeretnénk.
Köszönjük minden támogatónknak a segít-
séget!

Kiss Jánosné

Közös fotó a kedves vendéglátóinkkal

Színházlátogatás
Március 30-ára ismét színházlátogatást
hirdetünk, ezúttal a Szentivánéji álom –
vígjáték két felvonásban – megtekintésére
hívjuk a királyegyházi színházkedvelőket.

Az utazást a szokásos módon, azaz
önállóan kell megoldani, az időseket vi-
szont ezúttal is a két falubusszal szállítjuk.

Shakespeare elbűvölő s méltán legismer-
tebb komédiája a közönség örök ked-
vence. A nyári napforduló ünnepén
játszódó klasszikus mű varázslatos világa
magával ragadja a nézőt. A tündérek
különös léte, a szerelmesek bolondozása,
az egyszeri mesteremberek csetlés-
botlása, az evilági és a földöntúli
összekapcsolódása egy fantasztikus
éjszakán mind-mind egyetlen cél felé
halad: hogy hirdesse a szerelem
örökérvényűségét.
A híres Shakespeare-kutató, Géher István
a következőképpen foglalja össze a
művet: „A Szentivánéji álom folytatása és
egyben paródiája is a Romeo és Júliának.
Ugyanazt mutatja be, de máshogy:
kifordítva és megsokszorozva. Shakes-
peare a bábszínház dramaturgiáját alkal-

mazza. Két bábmester működik a szín-
padon, a megfontolt herceg és a fon-
dorlatos tündérkirálynő. Ők rángatják a
szálakat, a lázongó szenvedélyeket
ébren és álomban. A darabban együtt
van a földhöz ragasztott mennyország és
az elszabadított pokol; vagyis a Szerelem
maga.”
További érdekesség, hogy éppen ezen
az előadáson lehet majd jelentkezni a
közönségzsűribe a Pécsi Nemzeti
Színház XV. POSZT műsorára. Aki
komolyan gondolja, hogy szívesen és
felelősséggel részt venne ebben a
munkában, annak ki kell töltenie az
érkezésekor kapott jelentkezési lapot, és
az előadás végéig be kell dobnia a
kijelölt urnába. 

Konyári Tímea

képalá?

Értesítjük a tisztelt adózókat, hogy a
2015. I. félévi kommunális adót, gépjár-
műadót és iparűzési adót 2015. március
16. napjáig fizethetik meg késedelmi pót-
lék mentesen.

Kérjük az adózókat, hogy adójukat
szíveskedjenek határidőben rendezni. 
Amennyiben a befizetésekkel kapcsolat-
ban bármilyen kérdésük merül fel,
ügyfélfogadási időben személyesen,

illetve telefonon 73/3410-002/15-ös
melléken Vincze Míra ügyintéző ad
felvilágosítást. 

Adóhatóság

Az adóhatóság közleménye    
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A Szigetvári Rendőrkapitányság baleset-
megelőzési projektje a gyalogosakat és
a kerékpárosokat állítja a fókuszba. 
Napjainkban a kerékpáros és gyalogos
közlekedés Európában és Magyarorszá-
gon egyaránt a figyelem középpontjába
került. Ennek oka, hogy a kerékpárosok -
mint a közúti közlekedés egyik leg-
védtelenebb résztvevői - aránya az ösz-
szes közlekedési baleseten belül magas.
Ezen balesetekre jellemző, hogy a leg-
több esetben személyi sérüléssel járnak,
és igen gyakran súlyos, illetve tragikus ki-
menetellel végződnek.
Az elmúlt évben végrehajtott ellenőrzések
tapasztalatai azt mutatják, hogy a kerék-
párral közlekedők közül sokan nincsenek
tisztában a rájuk vonatkozó alapvető köz-
lekedési szabályokkal. Az őket érintő

közlekedési balesetek bekövetkezésének
oka gyakran az, hogy a kerékpárt hajtó a
világítási szabályokat nem tartja be, így
az észlelhetősége jelentősen megnehe-
zül. A gyalogosoknál az átlagosnál jóval
magasabb a halálos balesetek aránya,
ezért elengedhetetlen követelmény a
szabályos, figyelmes, megfontolt közleke-
dés
A Szigetvári Rendőrkapitányság a bale-
setek elkerülése érdekében az idei évben
a fő hangsúlyt a gyalogosan és kerékpár-
ral közlekedő állampolgárok jogkövető
közlekedésére, nevelésére fekteti. A
„Gyalogosan és kerékpárral biztonság-
ban” elnevezésű balesetmegelőzési pro-
jekten belül a rendőrök fokozott figyelmet
fordítanak a kerékpárosok közúti közleke-
désére vonatkozó általános közlekedési

szabályok betartására, a kerékpárosok
éjszaka és korlátozott látási viszonyok
közötti láthatóságára, valamint a kerékpár
kötelező tartozékainak meglétére (kiemel-
ten a világítóberendezés meglétére).
A gyalogosok védelme érdekében
visszatérő és fokozott rendőri jelenléttel
ellenőrzik a gyalogos átkelőhelyek kör-
nyezetét. Az illetékességi terület italbolt-
jaiban figyelemfelhívó plakátokat helyez-
nek ki, és az italboltokban kiszolgálókat is
bevonják a láthatósági mellények osz-
tásába, melyet a rendőrök a közlekedő
gyalogosok és kerékpárt hajtók részére
rendszeresen átadnak. A mellényosztás
mellett a közlekedésbiztonsági oktatások
az iskolákban továbbra is folytatódnak. 

Kovács-Gelencsér Szilvia r. őrnagy
Szigetvári Rendőrkapitányság

Gyalogosan és kerékpárral biztonságban   

A pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások rendszere 2015. évben jelentős
mértékben átalakul.
2015. március 1. napjától a lakásfenntar-
tási támogatásra, méltányossági közgyó-
gyellátásra, illetve a méltányossági ápo-
lási díjra vonatkozó szabályozás hatály-
on kívül helyezésre kerül a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényből (a továbbiakban:
Szt.). A Szt. felhatalmazást ad az önkor-
mányzatnak, hogy rendeletben szabá-
lyozza a települési támogatás keretében
nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit,
valamint az ellátások megállapításának,
kifizetésének, valamint a felhasználás el-
lenőrzésének szabályait. 
Az önkormányzat által biztosított ellátás
neve 2015. március 1. napjától egysége-

sen települési támogatás lesz. E támo-
gatás keretében az önkormányzat az
általuk támogatandónak ítélt, rendeletük-
ben szabályozott élethelyzetekre nyújthat-
nak támogatást. A Királyegyházai Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkor-
mányzatok képviselő-testületei 2015.
február 28. napjáig megalkotják, és újra
szabályozzák a szociális ellátásokról
szóló rendeleteiket. E rendeletek március
1. napjával lépnek hatályba. 
Az önkormányzatok által biztosított és
2015. március 1. napjával bevezetett el-
látásokról tájékozódhatnak a Hivatalban
valamint a www.njt.hu weboldalon. 
2015. március 1. napjától a jegyzői ha-
táskörben biztosított aktív korúak ellátása
járási hatáskörbe kerül. Ezzel egyidejűleg
megváltoznak a pénzbeli ellátási formák

is, azaz az eddigi „rendszeres szociális
segély” megszűnik, helyette bevezetésre
kerül az „egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatás”, a foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás nem változik. 
Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos fe-
ladat ellátás 2015. március 1. napjától a
Baranya Megyei Kormányhivatal Szent-
lőrinci Járási Hivatal hatáskörébe tartozik. 
Az ügyfelek az ellátásra vonatkozó
kérelmeiket a Szentlőrinci Járási Hivatal
ügysegédeinél, hétfői napokon, 13-14
óra között terjeszthetik elő a
Királyegyházai Közös Önkormányzati
Hivatalban. (Az időpontban változás
várható, melyről hirdetmény útján tájékoz-
tatjuk az ügyfeleket.)

Beák Laura
jegyző

Jogszabályváltozás    


