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A gyermekeket ünnepeltük 

Ebben az évben hozta meg a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Kuratóriuma azt az évek óta tervezgetett
határozatot, mely szerint Királyegyháza
újszülött polgárait díszes oklevéllel köszönt-
jük, így fejezzük örömünket és jókívánsá-
gainkat a gyermeket vállaló család felé.
Az első alkalommal 2015.
május 29-én a királyegyházi
házasságkötő teremben ünne-
peltük a kisbabákat és család-
jukat. Idén nagy örömünkre
már három gyermek is szüle-
tett településünkön: Balogh-
Grim Zselyke (anyukája: Grim
Johanna), Kovács Kinga
(anyukája: Ágh Veronika) és
Boros Dominik (anyukája: Kiss
Eszter). Mindhárom család
örömmel fogadta el a meg-
hívásunkat, de sajnos a pici
Dominikot a hasfájása miatt nem sikerült
elhozni.  A két kisleány nagyon barátságo-
san tűrte a szerény ünnepséget, Kinga bé-
késen szunyókált, Zselyke pedig élénken
figyelte az eseményeket. 
Grim Ferenc polgármester szép virágcso-
korral köszöntötte a kismamákat, a Köza-
lapítvány pedig az oklevél mellé tízezer
forintos vásárlási utalványt ajándékozott,
azzal a céllal, hogy a család saját be-

látása és szükségletei szerint vásárolhas-
son olyasmit, ami számukra örömet szerez.
Mivel Dominik és szülei nem voltak jelen,
nekik elvittük ugyanezen ajándékokat,
nagyon örültek a látogatásunknak,
szívesen, kedvesen fogadtak minket
otthonukban.

A jövőben minden újszülöttet ugyanígy
fogunk köszönteni Királyegyházán, hiszen
nem titkolt célunk erősíteni a lokálpatrióta
érzelmeket a település lakosaiban, szeret-
nénk, ha gyermekeink úgy nőnének fel,
hogy szeretettel gondoljanak szülőfalujuk-
ra, sajátjuknak érezzék Királyegyházát. A
szülőket ösztönözni szeretnénk a felelős-
ségteljes gyermekvállalásra, segítséget
kívánunk nyújtani abban, hogy sok boldog-

ságot, örömet találjanak a családi életben,
a gyermeknevelésben, nem feledve köte-
lességeiket. 
Dorothy Law Holtz pozitív gondolatait
megosztva kívánjuk, hogy szülessen minél
több gyermek Királyegyházán, akik
szerető, gondoskodó családban nevelked-

jenek!
„Ha a gyerekek toleráns lég-
körben élnek, megtanulnak
türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva él-
nek, megtanulnak bizalommal
élni.
Ha a gyerekek megdicsérve
élnek, megtanulják megbe-
csülve érezni magukat. 
Ha a gyerekek méltóságban
élnek, megtanulják az igazsá-
got.
Ha a gyerekek biztonságban

érzik magukat, megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtan-
ulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban
élnek, 
megtanulják megkeresni a szeretetet a vilá-
gon.”

Konyári Tímea

A gyermeknap alkalmából adtuk át a köszöntő okleveleket és ajándékainkat a Királyegyházán 2015. évben született gyermekek
családjainak. 
„…a családalapítás a legnagyobb szolgálat, amelyet ki-ki hazája és az egész emberiség javáért tehet.” 

/George Bernard Shaw/
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Királyegyháza Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET

„közművelődés szervező” munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő

Munkavégzés helye: Baranya megye 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 203.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vezetése, az intézmény alapfeladatainak körébe tartozó rendezvények

- kulturális, közösségfejlesztési, képzési- és módszertani programok teljes körű szakmai előkészítése, szervezése, lebonyolítása.

Gazdasági, pénzügyi, egyéb adminisztrációs ügyintézés. 

A hagyományos művelődésszervezői feladatok ellátása, rendezvények, programok, szabadtéri fesztiválok szervezése, civil kapcso-

latok gondozása, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, tanfolyamok szervezése. 

Hazai és nemzetközi pályázatok felkutatása, pályázatírás, az adott program lebonyolítása és a pályázat szakmai beszámolójának

elkészítése, teljes körű menedzselése. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXXIII.

Törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások: étkezési utalvány.

Pályázati feltételek: Középfokú képesítés; Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szakmai tapasztalat, közművelődési területen szerzett referenciákkal igazolható gyakorlat. 

Főiskolai végzettség, népművelő vagy művelődés-szervező vagy andragógus szakon szerzett diploma, vagy nem szakirányú

felsőfokú végzettség és szakirányú munkaköri szakvizsga; Nyelvvizsga, társalgási szintű idegennyelvtudás. ; Közművelődési szak-

ember II vagy III végzettség, B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kommunikációs és fogalmazási készség, önálló munkavégzés, proaktivitás, kiemelkedő

szervezőkészség és problémamegoldó képesség. Kiváló szintű íráskészség (hivatalos levelek önálló megfogalmazása) Online-,

web és közösségi média területén szerzett ismeretek. Türelmes, rugalmas, kreatív, jó tempóérzékkel rendelkező, monotóniatűrő

képesség. Office alkalmazások napi használata (Ms Office, képszerkesztő programok kezelése)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Végzettségeket igazoló okiratok másolata, fényképes önéletrajz, motivációs levél 

Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogvi-

szony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt. Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai

elképzeléseket tartalmazó program.

Munkarend: Havi munkaidőkeretben, 6 órás munkaidő, 4-12 óra napi munkaidő beosztással, a munkaidő reggel 7.00 óra és más-

nap reggel 7.00 óra között változóan kerül beosztásra, a feladatokhoz igazodóan.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Palkó Ottó alpolgármester nyújt a 73/340-045 telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat Királyegyháza Községi Önkormányzat címére történő megküldésével

(7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66.) Személyesen: Palkó Ottó alpolgármester 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 63.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

Az állás betöltésének időpontja: elbírálást követően azonnal.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Királyegyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a

jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
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Május 22-én került sor a Királyegyházi
Cementgyár hagyományos tavaszi Nyílt
napjára, ahová a rossz idő ellenére is
több mint százötvenen érkeztek a
környező településekről és Pécsről.

A Nyílt napok alkalmával a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. kinyitja kapuit
az érdeklődők előtt, akik egy egész
délutánon keresztül bejárhatják a gyár ter-
melési területeit, általános tájékoztatást
hallhatnak a Királyegyházi Cementgyár-
ról. Lehetőséget kapnak a látogatók arra
is, hogy a cég képviselőinek feltegyék
kérdéseiket, betekintsenek a minőségel-
lenőrzést végző laboratórium munkájába,
megismerkedhessenek „Walterral, a ro-
bottal” és a központi vezérlőterem műkö-
désével.  Az idei első Nyílt napon iskolai
és óvodai gyerekcsoportok mellett több
mint százan jelentkeztek be előzetesen. A
kedvezőtlen, esős időjárás sem tántorí-
totta el az érdeklődőket.
A szemerkélő eső miatt most a felnőttek
számára is a kisvonatos gyárlátogatás
volt a legnépszerűbb programelem: a

gyalogos bejárást kiváltó utazás során a
gyár környezetmérnöke magyarázta el a
látogatóknak a cementgyártás folyama-
tát. Emellett sor került a tavalyi év végén
átadott másodlagos tüzelőanyag felhasz-

nálással kapcsolatos
kö rnyeze t véde lm i
beruházás ismertetésé-
re is. A kisvonat egyik
állomása az újonnan
épült másodlagos tüze-
lőanyag tároló csar-
nok és az aprított szi-
lárd hulladékot, vala-
mint gumitextilt szállító
zárt feladószalag vol-

tak. A hallgatóság részéről természetesen
sok kérdés érkezett az új technológiával,
illetve annak környe-
zetvédelmi vonatkozá-
saival kapcsolatban. A
LAFARGE szakembe-
rei szívesen folytattak
nyílt és kötetlen beszél-
getést e mellett sok
más területet is érintő
témákról, legyen ez a
múlt, a jelen vagy jövő
kérdése. A Nyílt na-
pok remek alkalmat kínálnak arra is, hogy
a látogatók saját tapasztalatot szerez-
zenek arról, milyen megoldásokat alkal-
maz a gyár annak érdekében, hogy biz-
tonságosan működjön és a szigorú előírá-
sok mellett további technológiai vívmányo-
kat alkalmazzon a környezetvédelem és

a helyi közösségek érdekében. 
A LAFARGE a környezettudatos gondol-
kodást nem csak a mindennapi tevékeny-
sége során gyakorolja, hanem szerepet
vállal abban is, hogy a felnövekvő legfi-
atalabb generációnak a környezet védel-
me magától értetődő legyen. Ennek szel-
lemében kérte fel a Zöld-Híd Alapítvány
munkatársait, hogy szakértelmüket latba
vetve környezetvédelmi gyerekfoglalkoz-
tatóval várják a legkisebbeket. A program
keretén belül a gyerekek játékos for-
mában ismerkedhettek meg a szelektív
hulladékgyűjtés rendszerével, újrahaszno-
sított anyagokból készíthettek játékokat, és
környezetvédelmi fogadalmat is tehettek. 
A LAFARGE Királyegyházi Cementgyára
legközelebb június 5-én, pénteken 10-15

óra között várja az érdeklődőket, ezúttal
a Bükkösdi Bányába. A LAFARGE
Bükkösdi Bányájának nyílt napja előzetes
regisztrációhoz kötött. Részletesebb
tájékoztatót a www.lafarge.hu honlapon
lehet elérni.

Töretlen az érdeklődés 

A környezetvédelmi ígéreteket tartalmazó levelek lomb-
koronává álltak össze

A kisvonat volt a legnagyobb attrakció idén is

A LAFARGE nyílt napja

Fűnyírás a gázcsonk körül

E-ON ZRT. FIGYELEMFELHÍVÁSA
Az E-ON Gázhálózati Zrt. felhívja a
lakosság figyelmét, hogy kellő
körültekintéssel végezzék a fűnyírást az üres
telkeken található, inaktív gázcsonkok körül.
Az elmúlt években többször előfordult, hogy

fűkaszálás közben elvágták a gázcsonkot,
amelynek következtében gázömlés, ve-
szélyhelyzet keletkezik. Az E-ON javasolja
az üres telkek fűnyírás előtti bejárását, a
gázfelállások előzetes megjelölését.

Amennyiben a lakosság közterületen fát
kíván telepíteni, előzetesen egyeztetnie kell
az E-ON-nal, mivel a gerinc- és leágazó
vezetékek 2-2 méteres védő övezetén belül
fás szárú növényt nem lehet telepíteni. 
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Dankó Ilona Szavalóverseny 
2015. április 24-én (pénteken)  reggel indul-
tunk Pécsre a "Kallódó Gyermekekért" Ala-
pítvány által szervezett "Dankó Ilona" sza-
valóversenyre a pécsi Bazilika melletti Dóm
Kőtárba. A Szavalóversenynek már több-
éves hagyománya van, ezért úgy gondol-
tam, hogy most már itt az idő, hogy mi is
megmérettessük magunkat a Királyegyhá-
zai Általános Iskola tanulói közül néhány hit-
tanossal. Hat diákot neveztem be a verseny-
re (Katona Virág, 2. osztály; Blum Liliána
Piroska, 2. osztály; Horváth Jázmin, 2. osz-
tály; Nagy Zsófia, 3. osztály; Keczeli
Barbara, 3. osztály és Réti Melani, 4. osz-
tály). A versenyre összesen 111! gyerek
nevezett be idén négy kategóriában. Az
első kategóriában (1.-2. osztályok) indultak
a legtöbben - közel 50 kisgyerek - Baranya
és Tolna megye különböző iskoláiból. Itt

első versként kötelezően elő volt írva
Harsányi Lajos: "Szent Ferenc és a
madarak" című verse. Aki bejutott a
második fordulóba (kb. 17 gyerek), az már
a saját maga által készült versét szavalhatta
el a zsűri előtt. A második kategóriában (3.-
4. osztályok) a kötelező vers Harangi
László: "Don Bosco" című verse volt. (Don
Bosco olasz pap volt 200 évvel ezelőtt, aki
a gyerekek között végzett nevelői munká-
járól és újfajta pedagógiai módszeréről volt
híres.) Aki innen továbbjutott, az szintén
elmondhatta a saját maga által hozott ver-
sét. Nagyon ügyes volt mind a 6 kisgyerek,
de sajnos a zsűri döntése értelmében csak
Katona Virág, 2. osztályos tanuló jutott a
legjobbak közé a korcsoportjában (sajnos
azonban az ottani döntőt nem ő nyerte
meg.) A gyerekek arcán látszódott a lehan-

goltság a verseny után, de mondtam nekik,
hogy nem csak a győzelem a fontos, ha-
nem az, hogy volt egy szép élményük (és
remélem, hogy egy felejthetetlen szép emlé-
kük is!). Remélem, hogy jövőre is tudják
majd képviseltetni magukat a Királyegyhá-
zai Általános Iskola hittanos tanulói ezen a
szép szavalóversenyen (és akkor ott talán
majd kicsit eredményesebbek is tudunk len-
ni). Végezetül szeretném megköszönni a
gyerekeknek, hogy ilyen szépen felkészül-
tek a versenyre, a szülőknek és az iskola
vezetésének, hogy elengedték a gyereke-
ket, a helyi alapítványnak, hogy a kisbusszal
oda-vissza szállítottak bennünket, a konyhán
dolgozóknak a finom elemózsiát, végül a
kísérő szülőnek az "önkéntes segítését".

Kajtár Bertold
Katolikus Hittanár

Falunap: június 20-án! 
Az idén sajnos, nem volt módunk pályázatot
benyújtani a hagyományos települési ren-
dezvények költségeire, de köszönhetően a
LAFARGE Cement Magyarország Kft. és
Királyegyháza Önkormányzata támo-
gatásának, valamint a Királyegyháza SE és
a Nyugdíjas Klub és a Polgárőr Egyesület
hathatós együttműködésének, megren-
dezhettük a Majális Kupát, és június 20-án
Falunapot is tartunk. Legérdekesebb
látványosságnak a Királyi Lovas Klub fogat-
hajtó versenyét szánjuk, de természetesen

készülünk a kisebbek részére játszóházzal,
a Mozsgóért Egyesület és a Csorba
Győző megyei Könyvtár jóvoltából újdon-
ságként népi játékpark várja a gyerekeket,
és természetesen lesz légvár és arcfestés is
a szórakoztató programok mellett. A helyi
lakosokat és a rendezvény vendégeit
szeretettel várjuk egy tányér meleg étellel
ebédre, délutántól pedig folyamatos műsor
lesz a színpadon, fellépők: óvodások,
iskolások, néptánccsoport, Nyugdíjas Klub
énekkara, Balázs Pali, Tesók Együttes,

Vidéki Mulató és Children of Distance. Az
esti bál sem maradhat el, ezúttal Horváth
László „Flipper” szolgáltatja a talpalávalót.
Természetesen lehetőséget biztosítunk a
családoknak, helyi civil közösségeknek a
közös sütés-főzés megvalósítására, bízva
abban, hogy egy kellemes napot tudunk
együtt eltölteni gondtalan szórakozással. A
falunapot ezúttal is a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kurató-
riuma rendezi. 

Katona Virág a legjobbak közé jutott korcsoportjában A gyerekek szépen felkészültek a versenyre
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Majális 2015 
Mint minden évben, idén is megrendezésre
került a Majális Kupa, a királyegyházai fut-
ballpályán. E napon a focié volt a főszerep,
de itt járt a Bartendaz Hungary is, akik saját
testsúlyos edzésből bemutatót tartottak, amit
később ki is lehetett próbálni. Az
érdeklődőket, a nézőket és a focistákat a
Királyegyházi Nyugdíjas Klub tagjai reggel
finom lángossal, délben pedig pincepörkölt-
tel fogadták, ami persze mindenkinek nagy-
on ízlett. Idén is nagyon sok focizni vágyó
csapat nevezett, voltak köztük kicsik és
nagyok, jók és kevésbé jók is egyaránt. A

sok-sok mérkőzés hosszú időt vett igénybe,
és a végén már az idő sem kedvezett a
csapatoknak. Nagyon sok gólt láthattunk,
amik persze nem maguktól gurultak be a
kapuba. Díjazták a legjobb kapust és a
gólkirályt. A legjobb kapus díjat Tóth Balázs
kapta, a gólkirály pedig Lesnyik Zoltán lett.
A negyedik helyezett a Királyegyháza SE
lett, a harmadik a Vásártér, a második a
Rendőrök, az első helyen pedig a Seal
végzett. A díjakat és a jutalmakat a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közala-
pítvány finanszírozta, a tornát pedig Fata

Gábor szervezte. Köszönjük a finom reg-
gelit és ebédet a Királyegyházi Nyugdíjas
Klubnak. 
Mint Konyári Tímea, a Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke elmondta, nagyon
fontosnak tartják a településen a sportos
tevékenységek megvalósítását, nemcsak az
egészséges életmódra nevelés, hanem a
közösségi élmények érdekében is. Ezért is
külön köszönet illeti a Királyegyháza SE
elnökét és tagjait, hogy évről évre segítenek
a kupa megszervezésében!

Takács Vanda

Jó alkalom volt a családi együttlétre
A helyezetteket kupával, oklevéllel 

és némi innivalóval jutalmaztuk 

Reggeltől folyt a sütés-főzés A Bartendaz fiúk hozták a formájukat

Majálishoz illően finom lángossal kezdtük a napot 11 csapat érkezett a tornára
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A tűzgyújtás szabályai

Tájékoztatom a lakosságot, hogy hul-
ladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
az ingatlanhasználó részére előírja a
települési hulladék elkülönített gyűjtését. A
Dél-Kom Nonprofit Kft. az év folyamán, a
jelenlegi szolgáltatási struktúrában,
kiegészítő jelleggel, havonta egy alkalom-
mal vállalja az elkülönítetten gyűjtött
műanyag-, papír, és fémhulladék háztól
történő elszállítását. A jogszabály a
hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó

részére szabványos gyűjtőedény vagy
hulladékgyűjtő zsák használatát írja elő. A
hulladékgyűjtő zsákot (110-120 literes) a
Dél-Kom Nonprofit Kft. bruttó 35 Ft-os áron
tudja biztosítani az ingatlanhasználó
részére. A műanyag-, papír, és fémhul-
ladék egyazon hulladékzsákban is
gyűjthető. A zöldhulladékot a maradék
hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben
kell gyűjteni, azt az elkülönítetten gyűjtött
műanyag-, papír, és fémhulladékot

tartalmazó gyűjtőzsákban tilos elhelyezni.
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer
kialakítása közös érdekünk. Kérem a
tisztelt lakosságot, hogy a hatékony
szelektív hulladékgyűjtési rendszer meg-
valósítása érdekében a jogszabályban
előírt kötelezettségének tegyen eleget. A
szolgáltatás bevezetésének időpontjáról a
későbbiekben nyújtunk tájékoztatást. 

Beák Laura
jegyző

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkor-
mányzatok helyi rendeletben szabályozták
az avar és kerti hulladékégetés, valamint a
szabadtéri tűzgyújtás szabályait. 
Így a lakosság egészségének és a környe-
zet tisztaságának védelme érdekében a
nem komposztálható, illetve a komposztá-
lásra alkalmatlan avar és kerti hulladék ége-
tését a tűzvédelmi szabályok szigorú betar-
tásával 

Királyegyháza településen
hétfőtől-szombatig: 10 órától 18 óra

Gyöngyfa településen
hétfőtől-péntekig: 7 órától 19 óra

Sumony településen
szerda  7 órától 9 óráig 

és szombat 18 órától 20 óra
Szentdénes településen

hétfőtől-péntekig: 10 órától 11 óra
közötti időszakban lehet végezni.

Az égetés maximum 60 percig tarthat, tar-
tós füstölés nem megengedett. Ünnepnapon
az égetés tilos. Égetni csak megfelelően kia-
lakított helyen lehet, ahol a személyi bizton-
ságot nem veszélyezteti, vagyoni és környe-
zeti kárt nem okoz.
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A
füstképződés csökkentése érdekében az
avart és a kerti hulladékot előzetesen szik-
kasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak
folyamatosan, kis adagokban történhet.
Avar és kerti hulladék égetését úgy kell
végezni, hogy a környezetét erősen za-
varó, ingerlő füst, bűz, pernye és hőtermelés
hatása ne álljon fenn, az tűz- és robba-
násveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy

szabad, hogy a keletkező hő és füst a
környékében levő zöld növényeket, fát, bok-
rot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel
járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatá-
sokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki,
az égetés azonnal be kell fejezni.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése pá-
rás, tartósan ködös, esős időben, füstködria-
dó és erős szél esetén. Tilos égetni
egészségügyi, oktatási, kulturális intézmé-
nyek, nyitott sportlétesítmények 100 méteres
körzetében az intézmény működésének
ideje alatt, valamint az egyházi és vallási
rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körze-
tében az egyházi szertartások, rendezvé-
nyek ideje alatt. Az égetést csak 18. életé-
vét betöltött cselekvőképes személy végez-
heti. Az avar és kerti hulladék meggyújtá-
sához nem használható olaj, benzin, vagy
más vegyi adalékanyag és az égetendő
hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari
eredetű vagy veszélyes hulladékot, műa-
nyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy e-
zek maradékait. Az avar és kerti hulladék
közterületen történő elégetése tilos. A tűz
őrzéséről és veszély esetén annak eloltá-
sáról az égetést végző köteles gondoskod-
ni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket
és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályoz-
ható, a tűz eloltható, így különösen kerti
locsolótömlőt vagy legalább 50 liter vizet
edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó
készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy
egyéb kézi szerszámot.
Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani

és a parázslást - vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. A tűz
kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elha-
gyása előtt meg kell győződni. A hatósági-
lag elrendelt országos általános tűzgyújtási
tilalom alól az önkormányzati rendelet nem
ad felmentést. 
Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő beren-
dezést használni csak szélmentes időben, a
környezet zavarása nélkül lehet, és csak
úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy rob-
banásveszélyt ne jelentsen. A szabadban
tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őri-
zetlenül hagyni nem szabad, veszély ese-
tén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet a-
zonnal el kell oltani. A tüzelés és a tüzelő
berendezés használatának helyszínén
olyan eszközöket és felszereléseket kell ké-
szenlétben tartani, amelyekkel a tűz terje-
dése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.
Aki az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó előírásokat megszegi a környe-
zet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. tv. 106. §, a levegő
védelméről szóló 306/2010. (XII.23.)
Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés, illetve a
36. § alapján környezetvédelmi bírságot,
továbbá a tűzvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról
és a tűzvédelemmel foglalkozó kötelező
élet-és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet szerint
tűzvédelmi bírságot köteles fizetni.

Beák Laura
jegyző

Szelektív hulladékgyűjtés 
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Pakson jártunk
2015. április 18-án került megrendezésre
a Pécsi Katolikus Egyházmegye (Baranya-
Tolna) VII. sportnapja a paksi sportcsarnok-
ban. Erre az eseményre hat fiút vittem ma-

gammal focizni. A rendezvényen körülbelül
300 gyerek vett részt foci, kosárlabda, ping-
pong és sorverseny kategóriákban. Mi a
focit jelöltük meg (abban is a 7.-8. osztályos
kategóriát). Mivel a meccsek rövidek voltak
(10 perc) és "kispályán" játszódtak, ezért
"5+1-es" csapat összeállítást kértek tőlünk a
szervezők. A Királyegyházai és a Magyar-
mecskei Általános Iskolák hittanosai közül
kiválasztottam 7 fiút (hogy legalább egy
cserénk is legyen!), de sajnos úgy adódott,

hogy az indulás előtti estén derült ki, hogy a
legjobb focistáim közül kettőt a szentlőrinci
szakosztály edzője nem enged el mégsem,
mert aznap nekik is meccset kellett játsza-

niuk. A hír hallatára nehéz volt döntést hoz-
nom, hisz úgy volt, hogy nincs meg a csa-
patlétszám. Azonban ez nem így történt,
mert az utolsó pillanatban az egyik szülő
elengedte az 5. osztályos fiát a meccsre, és
így már el tudtunk indulni Paksra. Április 18-
án reggel Dr. Udvardy György pécsi me-
gyéspüspök nyitotta meg a  sportnapot, és
rögtön utána derült ki, hogy a 7.-8. osztá-
lyos csoportban 6 csapat van és mi fogunk
kezdeni a házigazda Paksiakkal. Sajnos

tőlük kikaptunk 1-0-ra, de a pécsi Szent Mór
katolikus iskolával 1-1-et játszottunk, majd
büntetőkkel bejutottunk a 3. - 4. helyért szóló
küzdelembe. Itt a Mohácsi Park utcai
Katolikus Általános Iskola tanulóival játszot-
tunk, akiket sikerült 1-0-ra megvernünk.
Nagyon büszke voltam a fiúkra, hiszen
mind a hat fiú más faluból volt, ráadásul nem
is mindenki ismerte a másikat, valamint cse-
rék és felkészültség nélkül is magunk mögé
utasítottunk olyan iskolákat, akik edzővel,
összeszokott csapattal és sok cserével ér-
keztek (sőt, a legtöbben olyan iskolákból
érkeztek, ahol legalább 8-szor annyi tanuló
tanul, mint a Királyegyházai Általános Isko-
lában!). A bajnokságot végül Kozármisleny
nyerte, majd Paks lett a 2., mi a 3., Mohács
a 4., a Szent Mór Katolikus Iskola az 5. és
végül a pécsi Jurisics Úti Általános Iskola ta-
nulói lettek a 6. helyezettek. A mi csapa-
tunkat képviselték: Sóki Andor (7.oszt.,
Királyegyházai Általános Iskola), Roskó
András (6. osztály, Királyegyházai
Általános Iskola), Tóth Milán (5. osztály,
Királyegyházai Általános Iskola), Nagy
Balázs (8. osztály, Magyarmecskei
Általános Iskola), Sandó Barnabás (7.
osztály, Magyarmecskei Általános Iskola)
és Szép Sándor (7. osztály, Magyar-
mecskei Általános Iskola).

Kajtár Bertold
Katolikus Hittanár

Összebarátkoztak a csapattagok

Rendhagyó gyermeknap 
Sokat emlegettük az iskolai
nevelőtestületben a régi idők szokásai
között megtartott „fegyveres erők napját”,
melyet a királyegyházi iskolában rend-
szerint falujáró akadályversennyel „ünne-
peltünk”. Emlékeink szerint mindig nagyon
szívesen vettek részt a gyerekek ezen a
programon, ezért gondoltunk arra, hogy fel
kellene eleveníteni ezt a hagyományt, de
ezúttal a gyermeknaphoz kötve. Az iskolai
szülői közösség tagjai is örömmel fogadták
a kezdeményezést, és Hollósi Richárd

kreatív ötleteivel továbbfejlesztette az
eseményt. A környezettudatos életmódra
nevelés és a fenntartható fejlődés elveinek
terjesztése érdekében különleges bónusz
feladatokat készített a gyerekek részére:
különböző maketteket; napkollektort, vízi- és
szélerőművet kellett összeállítaniuk és
működtetniük. A legnagyobb újdonság az
volt, hogy volt tanítványainkat és sok-sok
felnőttet is bevontunk a gyermekek
szórakoztatása érdekében. A Királyi Lovas
Klub tagjainak segítségével lovagolhattak a

gyerekek, a Nyugdíjas Klub tagjai finom
palacsintával várták a csapatokat, a
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
önkéntesei, a Szabadszentkirályi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, a Királyegyháza SE, a
szülői közösség és természetesen a
pedagógusok játékos feladatokkal
készültek. Az eseményről részletesebb
beszámolót osztunk meg a következő
számban.

KT
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Cél a világbajnoki cím   
Egyre többen ismerkedünk meg Kanalas
Róbert(23) nevével, aki szerényen éldegél
kis családjával Királyegyházán, miközben
hol Budapesten, hol Kanadában vesz részt
profi világbajnoki bokszmeccseken. Isme-
rősei, baráti köre hívta fel rá a figyelmünket
néhány hónappal ezelőtt, azóta igyekszünk
támogatni sportbeli pályafutását.
- Mikor kezdtél bokszolni, miért épp ezt a
sportágat választottad?
- Óvodás korom óta bokszolok. Édesapám
vitt le először az edzőterembe, ő választot-
ta számomra ezt a sportágat.

- Tartozol-e valamilyen egyesülethez?
- Amatőrben a PVSK-nál edzettem nagyon
sokáig, majd átigazoltam a PKSE csapatá-
ba, és amikor az a klub megszűnt, akkor
döntöttem úgy, hogy kipróbálom a profi vilá-
got. Most a GENTLEMEN FIGHT CLUB
profi egyesülethez vagyok leigazolva,
Petrányi Zoltán a promoterem, aki segít a
meccseim szervezésében.

- Melyek a legnagyobb sikereid?
- Ifi EB 2, hely, VB 5-6. helyezés, többszörös
korosztályos és felnőtt
magyar bajnoki címem
is van. Profiban magyar
és WBF nemzetközi
bajnok vagyok.
- Vannak-e nehézsé-
geid, problémáid a
sport terén?
- A legnagyobb nehéz-
ség számomra az,
hogy az edzőpart-

nerek hiánya miatt
rendszertelen a felké-
szülésem. Nincsen ál-
landó edzőm sem,
akivel készülni tudnék,
és így többnyire ma-
gamnak kell megolda-

nom a teljes felkészü-
lésem. Köszönöm a
Királyegyháza Felvi-
rágoztatásáért Köza-
lapítvány Kuratóriumá-
nak, hogy segítik a
mérkőzések előtt az
utazásomat Budapest-
re, és nagy segítség

volt, hogy Plaki Jánosné Erzsi néni, és Grím
Feri bácsi minden mérkőzésemre

elengedtek. Mindenkinek köszönöm
szépen az eddigi segítséget!
- Mi a célod, mit szeretnél elérni?
- A célom az, hogy egy nagy világszer-
vezetnél profi világbajnok legyek!

Konyári Tímea

Robi a ringben

A győzelemhez hosszú, nem mindig könnyű út vezet

A kitartó munka egyik eredménye 
ez a kanadai panoráma

Bizonyára köztudomású, hogy a Király-

egyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány Kuratóriuma tevékenységét úgy-

nevezett társadalmi munkában, önkéntes
tevékenységként végzi. Ezúttal szeretnénk

kérni, hogy csatlakozzanak hozzánk,

legyenek segítségünkre a falunapi ren-
dezvény megvalósításában, a rendezvény

helyszínének berendezésében, a sátor és
a technikai felszerelés őrzésében, a ren-

dezvény utáni elpakolásban, takarításban.

Jelentkezni lehet a kuratóriumi tagoknál
személyesen, illetve a 30/952-2987 tele-

fonszámon. 
Konyári Tímea

Önkénteseket várunk a falunapra 


