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GYÜMÖLCSADOMÁNY A GYERMEKEKNEK
Közel háromszázötvenezer forint értékben
osztottak szét gyümölcsöt a Királyegyházi
Cementgyár munkavállalói Szentlőrinc, Ki-
rályegyháza és Bükkösd óvodáiban, álta-
lános iskoláiban, szeptemberben. A jóté-
konysági akció nem egyedüli, egy olyan
sorozat első állomása, ahol a munkavál-
lalók felajánlják juttatásaik egy részét a
helyi közösségek javára. 
„Ami Neked természetes, az másnak aján-
dék címmel belső kampányt indítottunk
munkatársaink részére. A sorozat első állo-
másaként az Egészség- és Munkavéde-
lem jegyében a munkavállalóink a dolgo-
zói juttatásként biztosított napi gyümölcsa-
dagjaikat ajánlották fel és vitték el szemé-
lyesen mindennap a helyi óvodákba vagy
általános iskolákba”. – mondta Hoffmann
Tamás, a LAFARGE Cement Magyaror-
szág Kft. Ügyvezető igazgatója. 
Összesen négy héten keresztül, harminc
önkéntes kolléga, közel 350.000 Ft

értéken osztott szét gyümölcsöt több mint
1000 gyermek számára. A Királyegyházi
Cementgyár ezzel olyan érzékeny témára
hívta fel a figyelmet, mint a fejlődésben
lévő kisiskolások napi rost- és vitaminbevi-
tel szükséglete. Az óvodás és általános
iskolás gyerekek meghatározó része
ugyanis, kifejezetten olyan hátrányos hely-
zetű kistérségekben, mint az Ormánság-
hoz közel eső Szentlőrinc és környéke,
nem jut hozzá a napi szükséges gyümölcs-
forráshoz, pedig ezek alapvető élelmisze-
rek a növekedéshez. 
„A kollégák mindig boldogan és büszkén
vitték ki a gyümölcsöket a helyi óvodákba,
általános iskolákba. Köztük voltak olya-
nok, akik munkaidejükön kívül, szabadnap-
jukon is csak azért eljöttek, hogy ebben a
nemes feladatban részt tudjanak venni.” –
mondta Zadravecz Zsófia, Értékesítés és
marketing igazgató. 
A munkavállalóknak meghirdetett kam-

pányt tervezetten további akciók követik
még az idei évben, illetve a jövő év elején
is. 
A helyi problémákra érzékeny LAFARGE
Cement Magyarország Kft-nek nem ez az
első, helyi problémákra figyelmet felhívó
akciója. Több mint hét éves üzemelése
alatt aktív részvételével többek között
olyan helyi ügyeket támogatott, mint az
általános iskolások közösségfejlesztését
szolgáló Mural Painting, kórházak gyer-
mekosztályainak, játszóterének rend-
betétele, futóverseny szervezése. Az idei
évben indította el a LAFARGE Közösségi
Érték Programotis, amely által még na-
gyobb hangsúlyt kíván helyezni a helyi
kezdeményezések megvalósítására is.
Sokéves tevékenységével már 2013-ban
CSR Hungary-díjjal ismerték el a területen
végzett tevékenységét.

Konyári Tímea

A Királyegyházi Cementgyár belső kampányt indított

A királyegyházi iskolások rajzokkal fejezték ki
köszönetüket

Több mint ezer gyermeknek tudtak örömet
szerezni a gyár dolgozói
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A Bólyi Ipari Parkkal ismerkedtünk
Október hónapban újabb tanulmányúton
vettünk részt az EFOP-5.2.2-17-2017-
00003 azonosító számú, „Transznacionális
együttműködések Dél-Baranyában” című
projekt keretében. Ezúttal a Bólyi Ipari
Parkba látogattunk el, megfigyelni, hogyan
kell, hogyan lehet megvalósítani önkor-
mányzatként egy ilyen grandiózus beruhá-
zást. A projekt célcsoportján, a Képviselő-
testület és a Kuratórium tagjain kívül, meg-
hívtam érdeklődő helyi és szentlőrinci vállal-
kozókat is, hátha ők gyakorlatiasabb szem-
mel, felfogással látják a tapasztaltakat. 
Hárs József, Bóly polgármestere a hiva-
talában fogadott minket, és mintegy két
órán át tartó prezentációval egybekötött
előa-dásában mutatta be a városában
megvalósult szebbnél-szebb beruházá-
sokat, mesélt az önkormányzatuk taka-
rékos, de a települést fejlesztő szemlé-

letéről. A bemutató után a helyszínen, az
Ipari Parkban ismerkedhettünk meg három
cég munkatársaival és működésével, láto-
gatás, bejárás során. 
Megfigyeltük, hogy a terület, mely 1998-
ban nyerte el az Ipari Park címet, igen

kedvező adottságokkal rendelkezik,
teljesen közművesített, környezetvédelmi
szempontból érintetlen terület. A Bólyi Ipari

Park működési területe
jelenleg 16 települést
érint közvetlenül, az
érintett lakosok száma
11 748 fő. Hozzánk ha-
sonlóan, azon a vidéken
is jellemző az aprófal-
vas, falusias település-
szerkezet, de a környék
két jelentős települése
Bóly és Szederkény na-
gyobb lélekszámú, vala-
mint Mohács városa is

kapcsolható a projekthez, hiszen a munka-
vállalók egy része ott lakik. A Bólyi Ipari
Park hatása átnyúlik a szomszéd Villány-
Siklósi kistérségbe, ahonnan dolgozói
buszjárat is érkezik a jelenlegi vállalkozá-
sokhoz. Fontosnak tartom megjegyezni,

hogy a térségben jelentős a német
nemzetiségűek száma, a német nyelvet
beszélő munkavállalók aránya, és ennek
megfelelően Bóly városában két tannyelvű
(magyar-német) az oktatás. 
A meglátogatott cégek között volt 80-90
főt foglalkoztató jellemzően nagy
fluktuációval működő éppúgy, mint 8-9
főnyi állandó létszámmal rendelkező csalá-
di vállalkozás. Laikusként is lenyűgöző volt
a legújabb technikák alkalmazása a töké-
letesen precíz gyártási folyamatokban,
úgymint a vízzel-, illetve a lézervágás az
acél lemezek megmunkálása során, vala-
mint a szemmel láthatóan és értékében is
tapasztalhatóan magas minőségű termékek
létrehozása. 
A látogatás és az eszmecsere végén
minden résztvevőt vacsorával láttunk ven-
dégül Bólyban a Kiskastély Vendéglőben.

Konyári  Tímea

Megköszöntem Hárs Józsefnek a kedves
fogadtatást

A Max-Blank Kft. bejáratanál, ahol a cégvezető és
munkatársa várt minket

A kései időpont ellenére, mindegyik cégnél folyt
még a munka

Csoportkép Bólyban a Városháza előtt
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A fenntartható jövőért és közösségért
A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
új lehetőséget biztosít a Királyegyházi
Cementgyár és Bükkösdi Kőbánya
közvetlen környezetében, a helyi
kezdeményezések megvalósításának
segítése érdekében.
A Királyegyházi Cementgyár – a cég
szellemiségének megfelelően – a program
által elsősorban a fenntartható, fejlesztő
célú közösségi tevékenységek megvaló-
sulását kívánja támogatni. Ennek
megfelelően a szervezők olyan helyi
közösségek igényeire alapuló építő prog-
ramokat várnak, amelyek a településen
élők összetartozását, együttműködését
erősítik. Továbbá kiemelt szempont, hogy a
pályázat az alábbi tématerületek valame-
lyike mentén valósuljon meg:
- oktatás, képességfejlesztés,
- egészségmegőrzés,
- helyi közösségi élet előmozdítása,

- környezetvédelem,
- egyéb, helyi közösségeket támogató infra-
struktúra fejlesztése.
A pályázatok értékelése során előnyben
részesülnek a közösség fejlesztésére
irányuló, hosszabb távon fennmaradó
hatású tevékenységek. A megvalósítani kí-
vánt ötlet kapcsán elvárás a bírálóktól,
hogy a helyi közösség tagjaival együtt ke-
rül megtervezésre valamint együtt gondos-
kodnak a projekt végrehajtásáról.
Pályázni azok az önkéntes alapon
szerveződő, közcélú, nem haszon-
szerzés céljából alakult nonprofit civil
szervezetek, valamint a nonprofit KKV-k
tudnak, amelyek bejegyzett székhelye és a
tervezett projekt is a Királyegyházi Cement-
gyár és a Bükkösdi Kőbánya közvetlen
vonzáskörzetében van.
A Magyar Adományozói Fórum közremű-
ködésével megvalósuló pályázat október

10-től érhető el a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. honlapján
(www.lafarge.hu). A pályázatokat az
online pályázati adatlapot kitöltve lehet
benyújtani legkésőbb november 8-ig, a
kihirdetésben szereplő jogi formáknak
megfelelve, és a szükséges mellékletek
csatolásával.  
A rendelkezésre álló keret: 4.000.000 Ft,
azaz négymillió forint, az egy pályázó által
elnyerhető összeg legfeljebb 500.000 Ft,
azaz ötszázezer forint. A támogatást nyert
projekteket 2019. január 1. és 2019. június
30. között kell megvalósítani.
A pályázati felhívás részletes leírása, a
pályázók köre, valamint a pályázati adat-
lap a LAFARGE Cement Magyarország
Kft. honlapján: http://www.lafarge.hu/ a
LAFARGE Közösségi Érték Program cím
alatt érhető el.

A Királyegyházi Cementgyár új lehetőséggel támogatja a helyi kezdeményezéseket

I. Királyi Parasztolimpia 
Az I. Királyi Lovas futam után szeptember
22-én megrendeztük kis falunkban az I.
Királyi Parasztolimpiát is. Sokan gondolták,
hogy megpróbálják megszerezni a ván-
dorkupát. A jelentkezők közt a szomszédos
községekből is akadt jó néhány. De azért
tenni is kellett győzelemért. Hét feladat várt
a vállalkozó kedvű kilenc csapatra. Többek
közt gumicsizmadobás, létrafutás, tojás-
dobálás, szalmabála gurítása, vízhordás
talicskában ülve, tesztlap, és vakon szlalom
talicskázva. A feladatok végrehajtásán
nagyon jókat nevettünk. A versengést a

„Városi parasztok” csapata nyerte meg,
jövőre tőlük kell megszerezni a kupát. Má-
sodik a „Durandaiak”, a harmadik pedig a
„Family” csapat lett. Ezúton is gratulálok
minden résztvevőnek. Remélem mindenki jól
érezte magát, és jövőre is megpróbálkozik
a vándorkupa megszerzésével. Köszönet a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közala-
pítványnak, és azoknak, akik segítettek a
rendezvény megszervezésében.

Hollósi Richárd
Mozdulj Magadért Egyesület 

elnöke
A „Városi parasztok” csapata vitte

haza ezúttal a vándorkupát

Egészséges versenyszellem hatotta át a csapatokat
Az egyik legviccesebb versenyszám volt 

a talicskában tolás
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1. Királyi lovasfutam
Hagyományteremtés céljával megren-
dezésre került 2018. szeptember 1-jén az
1. Királyi lovasfutam. Sok előkészületet igé-
nyelt az útvonal megtervezése és kijelölése.
Négy feladatot terepen, négyet pedig a
lovaspályán kellett elvégezni úgy, hogy a
lovasok nem szállhattak le a lovukról. Itt
nem az időről, hanem a lovasok és lovuk
együttműködéséről szóltak a feladatok.
Kalapot kellett felvenni a földről, akasztó-
fáról karikákat leemelni, sörös dobozokat
kellett ledobni, lufit kilyukasztani dartsnyíllal.
A prímet a vízhordás vitte, ahol a csapat-
tagoknak is összhangban kellett lenni.
Vízzel teli vödörből kellett pohárral áthor-
dani a vizet úgy, hogy egymás poharába
öntötték azt, majd végül egy üres vödörbe.
Úgy szerveztük a napot, hogy a gyerekek
se unatkozzanak. Nekik Szabó Zsófia és
csapata, Hollósi Mercédesz és Szabó
Zoltánné Ani tartottak kézműves foglal-
kozást. A gyerekek gipszlovakat festhettek,
karkötőket és zseníliából lovakat készít-
hettek. A rendezvény előestéjén, a vidékről
érkező lovasokkal szalonnát sütöttünk,

zenét hallgattunk, beszélgettünk. A futam
napján reggelit, ebédet, és vacsorát biz-

tosítottunk vendégeinknek. A feladatok előtt
Szabó Zoltán vezetésével interaktív foglal-
kozáson vettünk részt. Egy rövid tájékoz-
tatás után 15 percenként indultak útnak a

játékos kedvű résztvevők. Nagyon örültünk
annak, hogy a vidékről érkező, tapasztalt
lovasok és a helyi kevesebb tapasztalattal
rendelkező társaik egy csapatban egymás-
sal karöltve ,,játszhattak”. Valódi össze-
fogásról tett tanúbizonyságot az is, hogy
nem hagyták cserben, bajba jutott társukat
az ellenfél csapat tagjai sem.
Helyezések: I.  Hagyjuk a fenébe; II. A
csajok meg a fiatal; III. A 18 pluszosok; IV.
Bekacsintós; V. Királyi csajok.    
Gratulálunk mindenkinek az eredményes
játékhoz! Külön gratulálunk a Királyi csajok-
nak, hogy elindultak a sokkal tapasztaltabb
felnőttek között! Köszönjük Kiss Cecíliának
a türelmet és a segítséget!
Köszönjük a segítséget, és a támogatást: a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közala-
pítványnak, a Lovarda Light-nak, a Mozdulj
Magadért Egyesületnek, a Királyegyházai
Általános Iskola vezetőségének, a Kozma,
a Hollósi, a Nagy és a Kontra családnak,
Szabó Zsófiának és Csapatának, Varga
Máténak és a Keczeli családnak.

Konyári  Tímea

Együttműködés a lovakkal és a csapattársakkal

A Királyi lovasfutam ötletgazdája:
Keczeli Balázs

Ügyességet igényelt a lóhátról célbadobás A közönséget kocsikázni vittük

Szép számmal összejöttek a versenyzők és
érdeklődők
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Az Időseket köszöntöttük
Idén október 5-én tartottuk meg az idősek
világnapja alkalmából megrendezett ün-
nepségünket. Az idősek napi programot a
Királyegyháza Község Önkormányzata ál-
tal elnyert EFOP-1.5.3-16-2017—00085
számú, Humán szolgáltatások fejlesztése a
Szentlőrinci járásban c projekt keretén belül
valósítottuk meg a Királyegyháza Felvirá-
goztatásáért Közalapítvánnyal együttmű-
ködve.
A szokásokhoz hűen idén is a falu 60 év fe-
letti lakosai kerültek meghívásra, csaknem
200 meghívót küldtünk ki az időskorúak
számára. Mivel nehezen mozgó szemé-
lyek is el szerettek volna jönni a rendez-
vényre, ezért őket Kozma Ferenc a falu-

busszal a Civil Házba, az ünnepség hely-
színére szállította. 
A programok 14:15-kor kezdődtek az
ünnepélyes megnyitó beszédekkel: előszőr
Szabó Zsófia köszöntötte a megjelenteket,
majd Palkó Ottó Alpolgármester Úr szavai
után Hollósi Tünde, a Királyegyháza Felvi-
rágoztatásért Közalapítvány kuratóriumi
tagja mondta el a köszöntő beszédét. Ezt
követően Soós Andrea körzeti ápoló “E-
gészségkalauz” című előadása követke-
zett. Az előadásban szó volt az időskorú
megbetegedések prevenciójáról, az egész-
séges életmód és étkezés fontosságáról.
Majd Egri József és Zalai Lídia daléneke-
sek szórakoztatták a megjelent vendégein-

ket. Operettrészleteket, örökzöld slágere-
ket énekeltek az idősek nagy örömére. A
produkciójuk nagy sikert aratott. Utánuk a
királyegyházai Óvodások műsora követke-
zett, majd a királyegyházai iskola nép-
tánccsoportja lépett a színpadra. A műso-
rok után jött a pihentető vacsora, ami ezút-
tal csirkeraguleves, töltött káposzta és sü-
temény volt! A vacsora után Imi zenész
szolgáltatta a muzsikát, a hangulat nagyon
jó volt.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik valamilyen formában segítettek a
rendezvény megvalósításában és az Ünne-
pelteknek, akik jó szívvel elfogadták a
meghívást!                         Szabó Zsófia

Versekkel köszöntötték az Időseket az óvodásaink Kedves gesztus volt az iskolások néptáncos
műsora is

Nagyon örültünk, hogy sokan elfogadták 
a meghívást és a vendéglátást

Egri József és Zalai Lídia énekszóra késztették 
a közönséget

A szervezők nevében Hollósi Tünde mondott
megható köszöntőt

Soós Andrea a prevenció fontosságára hívta fel 
a figyelmet előadásában
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Beton Fesztivált rendeztek Budapesten
Negyedik alkalommal, azonban első ízben
az Európa Hajón került megrendezésre a
beton.hu szervezésében, a Magyar Ce-
ment- Beton- és Mészipari Szövetség
(CeMBeton), a Magyar Betonelemgyártó
Szövetség (MABESZ), valamint tagvál-
lalataik (köztük a LAFARGE Cement Ma-
gyarország Kft.) támogatásával a Beton
Fesztivál. A rendezvény idén is megmoz-
gatta a szakmát, az építészhallgatókat,
építő-, és építészmérnököket, valamint a be-
tont, mint alapanyagot kreatívan felhasz-
náló művészeket.
Napjainkban a víz után a beton a leg-
gyakrabban használt, és egyben a leg-
fontosabb anyag a Földön, hiszen fel-
használási lehetősége határtalan. Ezt
tudhattuk meg az előadásokból és
pódiumbeszélgetésekből, illetve ezt bizo-
nyította a kiállítók által hozott számos be-
tontárgy is.
A fesztivál egyik kísérő eseménye a nagy

népszerűségnek örvendő betontárgy
kiállítás volt, amelyre az idén 18 művész
hozta el munkáját. A számtalan ékszer-
kollekció, használati tárgy és otthoni deko-
rációs elem közül a közönség szavazatai
alapján hirdettek győztest.
Szintén a hagyományokat követve, a fesz-
tivál keretén belül hirdették ki a Minden
építés alapja pályázat nyerteseit is. A
szervezők idén is több kategóriában adtak

át díjat, amelyek közül kiemelendő az
egyetemi hallgatói kategória, ahol két helyi
vonatkozású pályázat is dobogós. Jakab
Zsófia "A pécsi TV-torony újragondolása"
tervével második helyezést ért el, míg har-
madik lett a kategóriában Hazler Edina a
"Pécsi Pollack Strand" projektjével.
További információ a www.lafarge.hu hon-
lapon.

Konyári Tímea

SOKSZÍNŰ FUGAFORMÁK
A 25 éves MUREXIN Kft. és a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. (továbbiakban
Kiírók), mint a magyar építőanyag-ipar
kiemelkedő, innovatív szereplői, közös
design tervpályázatot írnak ki képzőmű-
vészek, designerek, formatervezők számá-
ra, melynek célja olyan, a kiírók által
előállított anyagok felhasználásával készü-
lő alkotás készítése, amely amellett, hogy
eladáshelyi bemutatást és megjelenést
támogató eszközként funkcionálhat, design
tárgyként is megállja a helyét.
A Kiírók célja megszólítani és alkotásra
késztetni a beton designnal már korábban
is foglalkozó képzőművészeket, illetve fel-
hívni a figyelmet a kiírók által előállított
anyag sokszínű felhasználási lehetősé-
geire.
A fugázóanyagok kiválasztásánál megren-
delői szempontból az egyik legfontosabb
szempont a szín. A pályázat célja a padló
– és falburkolatokhoz harmonizáló vagy
éppen kiemelő színek sokrétűségének a
bemutatása.
A pályázattól várt eredmény olyan alkotá-

sok létrejötte, melyek minél nagyobb
arányban a Kiírók által előállított anyagok-
ból készülnek, és alkalmasak arra, hogy
dísz- vagy használati tárgyként funkcionál-
janak, ugyanakkor integrálják a Murexin
FM 60 Prémium Fugázó 25 színű termék-
minta palettáját. A nyertes tervpályázatok
megvalósítására külön pályázat kerülhet
kiírásra, melynek keretében egyes kiválasz-
tott alkotások sorozatgyártásban elkészül-
hetnek, és bemutatótermekben kerülhetnek
kihelyezésre. (Pl. a pályamunka megje-
lenésétől függően exkluzív fürdőszoba-sza-
lonokban, barkácsáruházak hidegburkolati
részlegein.)
A pályázat célja továbbá a legkiemel-
kedőbb teljesítményű alkotók elismerése,
illetve pályamunkáik széles körben történő
bemutatása, népszerűsítése. A pályázat
2018-ban első alkalommal kerül meghirde-
tésre.
A Kiírók a pályázatokat kizárólag online, a
www.lafarge.hu/murexinpályázat felületen
várják.
A pályázat követelménye egy olyan

Murexin FM 60 Prémium fugázóból készült
bemutató tárgy elkészítése, amely megfelel
a kiírás „Részvételi feltételek” pontjában
foglaltaknak, alkotója elkészíti és benyújtja
a tervdokumentációját, mesterdarabját, és
mellékeli a szükséges nyilatkozatokat. A
bemutató tárgy fő meghatározójának a
Murexin FM 60 Prémium fugázónak kell
lennie annak látványával, színvilágával, tex-
túrájával és tapintásával. A pályázat továb-
bi követelménye az, hogy a formater-
vezésénél a funkcionalitás is kapjon
szerepet.
A pályázat nettó 350.000 Ft díjazású.
A Kiírók fenntartják a jogot arra, hogy a
kiválasztott pályamunka(k) kivitelezésére
megbízást adjanak, illetve a sorozatgyár-
tásban előállított tárgyakra vonatkozóan tu-
lajdonjogot szerezzenek, azokat szaba-
don felhasználják.
További részletes információ:
http://www.lafarge.hu/leiras/sokszinu-
fugaformak

Konyári Tímea
Forrás: www.murexin.lafarge.hu

DESIGN TERVPÁLYÁZAT 
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Pályaorientációs programok Királyegyházán

Mi a pálya? Merre tovább?
A Királyegyházai Általános Iskolában min-
dig igyekszünk segíteni tanítványainkat és
szüleiket a tudatos pályaválasztásban, de
ebben a 2018/19-es tanévben különösen
nagy hangsúlyt fektetünk a pályaorientáció-
ra. Augusztus végén a Királyegyháza Felvi-
rágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumá-
nak támogatásával a teljes tantestület részt
vett azon a tréningen, melyen Metzger
Tibor, a Pécsi Szakképzési Centrum főigaz-
gatója bemutatta számunkra a megújult
szakképzési rendszer struktúráját, az egyes
oktatási intézmények közötti átjárhatósá-
got. Megismerkedhettünk többek között tel-
jesen új, valamint régi néven futó, de egé-
szen megváltozott tevékenységekből álló

szakmákkal, valamint a munkaadók jelen-
tősen megváltozott igényeivel. A tréning
másik napján Jékiné Szabó Rita, a Lépésről
Lépésre Regionális Módszertani Központ
vezetője tanulómegismerési technikákat és
a tanulók önismeretét fejlesztő módszereket
tanított nekünk. 
Hozzáértő szakemberek szerint napjaink-
ban még a nevét sem tudjuk azoknak a
szakmáknak, amelyeket 20-30 év múlva
mai tanítványainknak majd ismerniük kell,
ezért a legfontosabb, hogy tanulni és rugal-
masan alkalmazkodni tanítsuk meg gyer-
mekeinket. 
Szeptember 26-án iskolánk hatodik, hete-
dik és nyolcadik osztályos tanulóit elkísértük

a Szakmák Európa Bajnokságára, az idén
Budapesten megrendezésre került Euro-
Skills nevű grandiózus rendezvényre. Itt 39
szakmában versenyeztek a szakmunkásta-
nulók, és lehetőség volt 25 szakma tevé-
kenységeinek kipróbálására. Köszönjük a
kedves Szülőknek, hogy nemcsak saját
gyermekeik, hanem más gyermekek szál-
lításával is segítséget nyújtottak az utazás-
ban, így egyetlen falubusz segítségét sem
kellett igénybe vennünk ez alkalommal.
Október 17-én a Pécs-Baranyai Kereske-
delmi és Iparkamara segítségével utaztat-
tuk Pécsre tanítványainkat a „Mi a Pálya?”
című Műszaki Pályaválasztási Kiállításra. 

Konyári Tímea

A fiúkat egészen lebilincselte néhány különleges
műszer Mindenki talált érdekességeket a kiállításokon

Az egyik legkeresettebb az informatikus szakma A lányok is érdeklődtek a műszaki pályák iránt

Ezzel a szimulátorral a hegesztési képességeket
lehetett tesztelni Budapesten

Többek között az asztalos szakmával is
megismerkedhettünk közelebbről
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Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat, hogy a vízgazdálkodásról szóló törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében min-

dazon engedély nélkül létesült ásott/fúrt kutat, amelyek esetében a következő együttes feltételek fennállnak, engedélyeztetni kell a település

jegyzőjénél: 

• nem érint vízbázis védelmi területet,

• legfeljebb 500 m3/év a vízigénybevétel, talajvizet vesz igénybe, 

• magánszemély házi vízigényét vagy háztartási vízigényét (locsolás is ide tartozik) elégíti ki, 

• nem gazdasági célú vízigényt elégít ki (gazdasági célú pl. állattartó telep, gyártó tevékenység vízellátása, növény-, gyümölcs-ter-

mesztéshez kapcsolódó öntözés stb.).

A kérelmezők által kitöltendő adatközlő nyomtatvány igényelhető a hivatalban ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton, valamint

letölthető a www.kiralyegyhaza.hu honlapról. Az engedélyezési eljáráshoz műszaki tervezési dokumentációt kell benyújtani, a vízjogi

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú mellékletében meghatáro-

zottak szerint.  A dokumentációt vízi létesítményék műszaki tervezésére jogosult szakembernek kell elkészítenie. Hivatalunk segítséget tud

nyújtani műszaki tervezésre jogosult szakember elérhetősége érdekében. 

Továbbá tájékoztatom a lakosságot, hogy mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az az ingatlantulajdonos, aki a kutat 2018.

január 1-jét megelőzően létesítette, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31. napjáig kérelmezi. 

A 2018. december 31. napjáig benyújtott kérelmek esetében eljárási illetéket nem kell fizetni.

Beák Laura - jegyző

A Helyzet újság 2018. szeptemberi számában tévesen jelent meg a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentés 2017. évi beszámoló d.) Cél

szerinti juttatások kimutatásában a Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a

Sportegyesület támogatásának összege.

Helyes összeg:

10. Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: 1.790 ezer Ft.

ebből: Szabadszentkirályi Tűzoltó Egyesület: 300 ezer Ft.

11. Sportegyesület támogatása: 4.826 ezer Ft.

ebből: utánpótlás labdarúgóképzéshez: 3.280 ezer Ft.

Az elírásért elnézés kérünk.

Fata Gáborné - Kuratóriumi elnök

Helyszűke miatt a következő, novemberi számunkban számolunk be többek között a

Sumonyban megrendezett Idősek Napja rendezvényről.

Konyári Tímea

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁSOTT ÉS FÚRT KUTAK
JEGYZŐI ENGEDÉLYEZTETÉSÉRE

VONATKOZÓ ELJÁRÁSRÓL

Közmeghallgatás 
Sumonyban 

és Szentdénesen
Sumony Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete és Sumony Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete 
2018. november 12. (hétfő) 17 órakor 
a Kultúrházban közmeghallgatást tart,

melyre tisztelettel 
hívja és várja a település lakosságát.

Szentdénes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 

2018. november 23. (péntek) 18 órakor 
a Kultúrházban közmeghallgatást tart,

melyre tisztelettel 
hívja és várja a település lakosságát.

Helyesbítés

Következő szám


