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Kigördültek az első cementszállító kamionok

Szeptemberben avatják a cementgyárat

Frederic Aubet, a Lafarge Cement
Magyarország ügyvezető igazgatója
arról tájékozatta a megjelenteket a július
28-ai sajtótájékoztatón, hogy a
cementgyár építése befejeződött, a gyár
az üzemeltetésre alkalmas, a próbaüzem
elkezdődött. Folyamatban van még a
környezet szépítése, a parkosítás. 
Elkezdődött a cement kiszállítása, az
értékesítési csoport azon dolgozik, hogy
a gyár első ügyfele, a Frissbeton mellé
más vevőket is találjanak.
F. Aubet ezúttal is kiemelte, hogy a
Lafarge számára a legfontosabb a biz-
tonság, a munkavédelem és a
környezetvédelem. 
Mikita István gyárigazgató beszámolt
arról, hogy a próbaüzem sikerrel indult,
eddig minden érték megfelel az

előírásoknak, az előállított – a piaci átlag
fölötti minőségű – cement és klinker a
silókban várja a kiszállítást. Most a
kiszállítás és az ahhoz tartozó beren-
dezések tesztelése folyik, és ha lesz
elegendő hely a silókban, akkor újra
begyújtják a kemencét, és újraindul a
gyártás. 
A királyegyházi cementgyár egyedülálló
abban a tekintetben, hogy a
technológiának köszönhetően a
legideálisabban tudják beállítani a
cement szemcseméretét. (A szakember
elmondta, hogy a túl nagy szemcsék nem
vesznek részt a kötésben, az aprók pedig
hidratálódnak.) 
A gyár területén épült hat siló nyolc
különböző termék tárolására alkalmas,
három különböző módon történik a

kiadás: ömlesztett formában vasúton
illetve közúton, valamint zsákos for-
mában. 
Bagi Zoltán, a gyár munkavédelmi
felelőse amellett, hogy minket, láto-
gatókat is munkavédelmi oktatásban
részesített mielőtt a munkaterületre lép-
tünk volna, tájékoztatott arról, hogy a
cementműben dolgozók minden egyes
munkafázisra megfelelő oktatást kapnak.
A Lafarge által kidolgozott szabályok ki-
csit még szigorúbbak, mint az egyébként
is szigorú magyar szabványok. A teljes
kockázatelemzés elkészítése körülbelül
egy évbe kerül, a folyamatos kommu-
nikációval is mintegy három év szük-
séges az összes munkafolyamat leszabá-
lyozásához. 

Konyári Tímea

2011. szeptember 15-én lesz a királyegyházi cementgyár hivatalos avató ünnepsége, melyen a francia Lafarge és az osztrák
Strabag is a legfelsőbb szinteken képviselteti magát. A rendezvényre Magyarország miniszterelnökét is meghívták.
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Az építési terület 2007. szeptember 6-án, 
a Start rendezvény napjánki

2009. áprilisi állapot légi felvételen

A különleges technikával épített rendkívül dekoratív hiper-
modern irodaépület, a labor és mögötte a műhely

Munkafolyamatok 2008. április 1-jén

Grím Ferenc polgármester kérdéseire Zadravecz Zsófia
tolmácsolásával válaszolt F. Aubet ügyvezető (2011)

Töltésre vár a zárt technológiában 
a cementszállító kamion

Szeptemberben avatják a cementgyárat 
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Mint bizonyára Önök is észrevették,

iskolánk bővítése és külső felújítása az

elmúlt napokban befejeződött. A

kívülről is jól látható változásokon kívül

– az udvar felé épült új szárny és az

egész épület újravakolása – az épület

belsejében is jelentős korszerűsítés

zajlott le. Először is a tetőhéjalás teljes

cseréje megszüntette az addig gyakori

beázásokat, a padlástérben

hőszigetelő burkolatot raktak le. A

beépített új, fokozott légzárású

(hőszigetelt) ablakok és az épület 10

cm-es hőszigetelő burkolata

reményeink szerint a fűtési költségek

jelentős megtakarítását fogja ered-

ményezni. Az emeleti zsibongó új, foko-

zottan kopásálló padlólapburkolatot

kapott. Valamennyi emeleti tanteremben

új tölgyfa parketta került a padlóra. Az

új szárnyba került át a tanári szoba, a

titkárság és az igazgatói iroda. A

mozgássérültek és más fogyatékkal

élők számára az egész épület teljes

körű akadálymentesítésére is sor került,

a közlekedés megkönnyítésére az

oldalsó és a hátsó bejáratnál rámpát

alakítottak ki. A két szint közötti

közlekedést lift segíti elő, mindkét szin-

ten akadálymentes WC-helyiség áll

rendelkezésre. A teljes körű akadály-

mentesítéshez tartozik még az eligazító

táblák feliratának Braille-írásos változa-

ta (vakok és gyengénlátók számára),

az épületben kialakított induktív hurok

(siketek és nagyothallók számára),

valamint az elütő színű (kontrasztos)

ajtókeretek és padlóburkolatok.

Az épület és a benne tartózkodók

biztonságát automata tűzjelző és

riasztórendszer, nyitás- és

mozgásérzékelők, valamint több-

kamerás, képrögzítésre képes

megfigyelőrendszer biztosítja. Az új

szárny emeleti részén informatika szak-

tanterem, nyelvi labor és fejlesztő szoba

került kialakításra. Az új helyiségek min-

degyikébe új bútorok kerültek. A régi,

töredezett falburkolatok helyébe a

földszinten új lambéria, a

lépcsőházban és az emeleten

kopásálló, műanyagalapú lábazat

került. Az egész épület belső villa-

moshálózata is felújításra került,

rézvezetékek váltották az elavult és nem

megfelelő alumínium vezetékeket, új,

vibrálás- és villogásmentes

fénycsőarmatúrákat szereltek fel minden

teremben, a kapcsolókat is kicserélték.

A több évtizedes festékrétegek

eltávolítása és a falak glettelése után az

összes helyiség kiváló minőségű,

műanyagalapú festést kapott.

Az épület környezete is megszépült: a

hátsó udvarban a térburkolattal ellátott

teraszhoz egy díszkert csatlakozik

(egyelőre még csak gyepesítve,

később díszfákkal, cserjékkel beültetve),

a főbejáratnál lévő és az épület előtti

járdát, valamint a mozgássérült parkolót

szintén térburkolattal látták el. A nagyka-

putól a kézilabdapályáig új aszfalt-

burkolatot fektettek le.

A fent felsoroltak anyagi fedezetének

legnagyobb részét, összesen mintegy

120 millió Ft-ot, a DDOP pályázatán

nyerte az intézmény.

Egy másik pályázatunk is beszerzési

szakaszához érkezett a nyáron: a

2007-ben kiírt TIOP-1.1.1-07/2008-

0587 számú nyertes pályázatunknak

köszönhetően négy tanterembe interak-

tív táblákat, mindegyikhez egy-egy lap-

topot, öt komplett asztali számítógépet,

intelligens feleltetőrendszert, valamint

Wifi csomagokat nyertünk. Ezek felsz-

erelésére július végén került sor, a

nevelőtestület a nyár folyamán egy – a

fenti eszközök kezelésének elsajátítását

célzó - továbbképzésen vett részt.

Iskolaavatás a falunapon

Nyáron az iskola minden pedagógusa 
képzést kapott az új informatikai eszközök használatáról

folytatás az 5. oldalon
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Egy ilyen hatalmas beruházás mögött

természetesen emberek százainak a

munkája áll. A tervezőtől a kivitelezőn át

egészen az utolsó csavar meghúzásáig,

az utolsó ecsetvonásig nagyon sokan

hozzátették szellemük vagy két kezük

munkáját. Köszönetemet fejezem ki az

intézmény felújításán dolgozó valameny-

nyi szakembernek, a generálkivitelező

sellyei O és R Kft-nek (és személy szerint

Gyuradinovics Pál építésvezetőnek),

alvállalkozóiknak, a Marton Elektro Kft-

nek, a Forró Drót Kft-nek és mindenkinek,

aki közreműködött az utóbbi évek egyik

legnagyobb projektjének a meg-

valósításában. Magas színvonalú

munkájuk remélhetőleg évtizedeken át

fogja hirdetni szakmai hozzáértésüket.

Külön köszönetet mondok az

intézmény technikai dolgozóinak és

pedagógusainak egyaránt, akik a

nyári szünetben – szabadságuk alatt

is – sokat dolgoztak és dolgoznak

azon, hogy a szeptember 1-jei

tanévkezdésre az iskola megújult

külsővel és belsővel álljon a ta-

nulóifjúság rendelkezésére.

A tanévnyitó ünnepélyre szeptember

1-jén 9 órai kezdettel kerül sor. Bejáró

tanulóink bérleteiket a sumonyi és a

gyöngyfai Polgármesteri Hivatalokban

vehetik át, augusztus 31-én. A

tanévnyitó napján lesz lehetőség a

napközis térítési díjak befizetésére,

tanulóink ezen a napon már étkezés-

ben részesülnek, bejáró tanulóink a

korábbi busszal hazamehetnek

(Gyöngyfa 12.35-kor, Sumony 14.40-

kor).

Az idei falunapon ünnepélyes keretek

között avatjuk a felújított és bővített

iskolaépületet, és lehetőséget

biztosítunk a bejárásra minden

érdeklődő számára.

Palkó Ottó

iskolaigazgató

„Intelligens iskola létrehozása a

SZONEK-ben” című TIOP-1.1.1-07/-

2008-0587 jelű projekt keretében

jelentős informatikai eszközfejlesztés

valósult meg a Szentlőrinci Kistérségben.

A projekt keretében a Szentlőrinci

Kistérségi Oktatási Nevelési Központ

részére összesen

- 56 db Iskolai PC csomag (PC+monitor)

- 1 db alkalmazás szerver

- 22 db tantermi csomag (interaktív tábla,

notebook, projektor)

- 5 db szavazó csomag

- 6 db WIFI csomag

- 3 db SNI V. (mozgássérült) csomagból

3 db notebook és 3 db speciális ültető

szék

- 1 db SNI III. (gyengénlátó) csomagból

1db dokumentum kamera került be-

szerzésre.

A közbeszerzés során az eszközökre

kötelezően előírt minimum

követelményekhez képest magasabb

műszaki tartalommal kerültek az

eszközök beszerzésre. Ennek ered-

ményeként többek között az interaktív

táblák táblaszoftverhez kapcsolódó

matematikai eszköztárral, intelligens

elektronikus tolltartóval, sztereo

hangszórókkal, változtatható

magasságú projektorrögzítő faliállvány-

nyal és ultraközeli projektorral

felszereltek.

Az eszközök Szentlőrinc, Bükkösd,

Királyegyháza és Szabadszentkirály

tagintézmények felújított iskoláiba kerül-

tek, ahol a tantermek 40 százalékát si-

került internet hozzáféréssel rendelkező

interaktív prezentációs eszközökkel

felszerelni, a meglévő számítógép-

állományt 10 tanuló/PC szintre bővíteni. 

A korszerűsítés eredményeként a

2011/12-es tanévtől a pedagógiai

gyakorlatba bevezetésre kerül az elekt-

ronikus mérés-értékelés (óraközi felel-

tetés, dolgozatírás, stb.) és a digitális tar-

talmak óraközi használata. A sikeres

alkalmazás érdekében összesen 90

pedagógus kapott az eszközök fel-

használásával kapcsolatos képzést.

A projekt az Európai Unió támogatásá-

val, az Európai Regionális Fejlesztési

Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam

által nyújtott támogatás összege 40 286

600 Ft.

Közreműködő szervezet: ESZA

Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.. E-

mail: eutamogatas@esza.hu,

www.esza.hu

Heller Alajosné

projektvezető

Jelentős informatikai eszközfejlesztés
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Büszke vagyok a Papámra!
Az én Papám, Nagy Lajos sumonyi

lakos, tájfutó, 58-szoros Magyar

Bajnok. A sok bajnokság és a sok

győzelem miatt már nagyon jól

ismerik őt a tájfutók közösségében.

Mivel tudják, hogy a Papám nehéz

anyagi helyzetben van, a  július ele-

jén Pécsen megrendezett tájfutó

szenior világbajnokságra (WMOC)

térítés nélküli meghívást kapott.

Másképpen nem is tudott volna elin-

dulni, mert a verseny díja a többi

kiadással együtt körülbelül 160 euró-

ba került volna .

A Papám a versenyekre keményen

készült, pedig egész télen sérüléssel

bajlódott, csak márciusban tudott

elkezdeni edzeni. 

A rövid távú selejtező megnyerése

után, sajnos a döntőt nagyon elhibáz-

ta, és csak 14. lett 347 indulóból, a

legjobb magyarként. A

Világbajnokságon 3500 induló volt,

több mint 50 különböző országból.

Tudom, hogy itthon sokan kinevetik a

Papámat, pedig senki sincs rajta kívül

a faluban, akinek ilyen sikerei volná-

nak bármilyen sportban.

Büszke vagyok a Papámra, és az ő

példáját követve én is elkezdtem futni.

Augusztusban ötnapos versenyre

megyünk Szegedre. Már nagyon

készülünk. 

Balogh Emese

8. osztályos tanuló

Falunap Sumonyban
Augusztus 6-án rendeztük meg

Sumonyban a Falunapot. Délelőtt

főzőverseny volt, melyet Bogdán Árpád

nyert meg, második lett Bagó Károly,

harmadik helyezett pedig Orsós

Zoltán.

Délben mindenkit finom ebéddel

vendégeltünk meg. A gyerekek

örömére ingyenes légvárat, trambulint

és körhintát biztosítottunk. Délután nagy

sikerű műsort adott a Passion of Dance

sellyei tánccsoport és a Kanizsa

Csillagai Hagyományőrző Együttes,

akik táncra perdítették a közönséget is.

A hangtechnikát és az esti bált a

Dynamic Együttesnek köszönhetjük.

Köszönjük mindenkinek, aki segítséget

nyújtott abban, hogy létrejöhetett az

idei falunapi rendezvényünk.

Támogatóink: Okor Kft., Euro-Est Kft.,

DODO Kereskedés, Laczovics Bt., Tóth

József egyéni vállalkozó,Sugarband

Kft..

Sumony Önkormányzata

A dobogó tetején Nagy Lajos országos bajnok
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A szentségek Isten szeretetének jelei
Mivel újra és újra lehetőséget kapok

arra, hogy az újságban rövid írást

közöljek, – ezért nagyon hálás is

vagyok – úgy gondoltam, írásaimat

ezután láncolatba fűzöm. Így

lehetőség nyílik arra, hogy egy témát,

vagy kérdést részletesen körüljárjunk.

Nem pusztán elméleti fejtegetéseket

szeretnék írni, hanem törekedni fogok

a gyakorlati, életszerű szempontok

megfogalmazására is.

Az első témánk a szentségek lesznek.

A katolikus egyházban hét szentség

van, hét szentséget ünneplünk. Ezek:

a keresztség, a bérmálás, az

Oltáriszentség, a bűnbánat

szentsége (egyszerűen csak úgy

szoktuk nevezni, hogy gyónás), a

betegek kenete, a papság és a

házasság. A kedves Olvasó egyik-

ben-másikban esetleg már részesült

is. De tegyük is fel mindjárt az első és

legalapvetőbb kérdést: Mik a

szentségek? Mindegyik szentség egy

különleges jel. Jelek, jelképek

átszövik az életünket. Nélkülük nem is

menne az élet. Gondoljunk csak a

legegyszerűbb példára. Ha ki-

megyünk az utcára, közlekedési

táblákat látunk az út mentén, melyek

úgy irányítanak minket, hogy jeleznek

valamit. Jelzik az útkereszteződést,

vagy a megállást, vagy a veszélyt.

Röviden tehát a jelek feladata, hogy

jelezzenek valamit. A szentségek is

jeleznek, hiszen jelek. De mi bennük

a különleges? Különlegességüket az

adja, hogy Isten köztünk lévő

szeretetét jelzik! És itt jutunk el a

lényeghez. Mind a hét szentségben

azt ünnepeljük, és azzal szem-

besülünk, hogy Isten szeret minket,

szeret engem. Nagy titok ez, ami

előtt jó, ha egy kicsit megállunk és

elcsodálkozunk. Hogy van egy Isten,

aki szeret engem! Nem úgy, mint

anyám, vagy apám, nem úgy, mint a

házastársam, vagy a gyerekem, nem

is úgy, ahogy a testvérem, vagy bárki

más ezen a Földön. Ez az Isten telje-

sen és fenntartások nélkül szeret, elfo-

gadva egészen olyannak, amilyen

vagyok, ismerve minden jó és rossz

tulajdonságomat. Erre csak az Isten

képes. Éppen ezért fogjuk lépésről

lépésre haladva megnézni, hogy

melyik szentségben miképpen

mutatkozik meg ez az isteni szeretet.

Olyan lesz, mint egy utazás, ahol

fokozatosan tárul fel előttünk a

csodálnivaló.

Király József

plébános

Csodálatos festményeket és festői tájakat láthattunk

Ismét egy jót kirándultunk
A Nyugdíjas Klub augusztus 4-ei

kirándulásán az első úticélunk a pécsi

Zsolnay Kulturális Negyed területén lévő

Gyugyi-gyűjtemény megtekintése volt. Dr.

Gyugyi László magángyűjteményét –

mely az 1870 és 1910 között készült

576 darab egyedi kerámiatárgyból áll –

adta el a piaci értéke feléért, körülbelül

1,3 millió euróért, Pécs városának. A kiál-

lított tárgyak leírhatatlanul csodálatosak,

szépek. 

A Kulturális Negyed területén lévő

Galériát is megtekintettük. Itt híres magyar

festőművészek – köztük: Czóbel Béla,

Kokas Ignác, Martyn Ferenc – gyönyörű

alkotásait fedezhettük fel. 

Következő állomásunkon, a Zsolnay

Mauzóleumban is felejthetetlen élmény-

ben volt részünk.

A Mauzóleumot 1901-ben kezdték

építeni, 1901-ben helyezték ide Zsolnay

Vilmos érckoporsóját. Az utóbbi ötven

évben nem volt látogatható, a felújítás

után, az idén július 18-án avatták fel, és

nyitották meg újra a közönség előtt. 

A kiállítások megtekintése után festői

környezetbe, a Rácz-tanyára vezetett az

utunk, ahol az előre megrendelt finom

ebéddel vártak minket. Sajnos, az

időjárás nem volt túl kegyes hozzánk, az

ebéd utánra tervezett programunkat

elmosta az eső. Kirándulásunk utolsó

állomása ugyanis a magyarhertelendi

fürdő lett volna, de a rossz idő miatt úgy

döntöttünk, inkább hazaindulunk. Azért

senki ne higgye, hogy az időjárás elron-

totta a hangulatunkat, bár fáradtan, de

nótaszóval, jókedvűen érkeztünk haza. 

Köszönjük a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány

Kuratóriumának a támogatást és a

közreműködést a kirándulásunk

megszervezésében. 

Dr. Máthé Győzőné

A csoport egy része 
a Mauzóleum bejáratánál



8

HeLyZeT – KiráLyeGyHáZA ÖNKorMáNyZATáNAK LApjA

Megjelenik havonta, a Nostra Cement Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | ISSN 2060-5471 | Felelõs kiadó:

Konyári Tímea, munkatársak: Grímné Hunyadvári Éva, dr. Valkai István | A szerkesztõség címe:

7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., tel.: 06-30-9522987, 06-73-340045,  e-mail: konyaritimea@gmail.com | Lapzárta: 2011.08.16.

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.

KIRáNDuLóK FIgyELMÉBE!

STRANDKÉZILABDA

Több mint száz fő jelentkezett a

szeptember 3-ára meghirdetett kirán-

dulásra, melynek úticélja a Dunakanyar,

Visegrád, Esztergom és Szentendre.

A jelentkezők által befizetett hoz-

zájárulásokból és a Közalapítvány

Kuratóriuma által erre a célra elkülönített

összegből fedezzük az utazást és

annak járulékos költségeit – mint

például parkolási díj, stb. – valamint

Visegrádon a Fellegvár és Szentendrén

a Skanzen belépő díját. Aki szeretné

megtekinteni Visegrádon a Királyi

Palotát, illetve Esztergomban a Bazilikát

– személy szerint mindkettőt javaslom –,

saját költségére teheti meg, a kirándulás

programjában az időt biztosítjuk ezekre

a programokra. A Visegrádi Királyi

Palotába a belépő 1100 Ft/fő,

kedvezménnyel 550 Ft/fő. Az

Esztergomi Bazilikába a kombinált jegy

ára 1200 Ft/fő, kedvezménnyel 800

Ft/fő. Kedvezményes jegyvásárlásra

jogosult a Királyi Palotában az, aki 6-

26, illetve 62-70 év között van, valamint

ha egy családban legalább két gyer-

meket visznek, akkor mindkét szülő. A

Bazilikában csak nyugdíjas- és diákiga-

zolvánnyal lehet igénybe venni a ked-

vezményt. Mindkét helyen ingyenes a

belépő 6 év alatti és 70 év fölötti láto-

gatók számára. 

Az autóbuszok 2011. szeptember 3-án

reggel 5.00 órakor indulnak

Királyegyházáról, természetesen a bu-

szok a faluban minden megállóban

megállnak. Várható hazaérkezés: este

22.00 órakor. A nagyon nagy létszám-

ra való tekintettel közös étkezést nem

tudunk biztosítani, ezért azt mindenkinek

önállóan kell megoldani. A Szentendrei

Skanzenben Szüreti Sokadalom című

fesztiválra megyünk, ahol lesz mód fris-

sen készült ételek vásárlására. 

Bármilyen kérdésük, problémájuk merül

fel a kirándulással kapcsolatosan,

szívesen állok rendelkezésükre a

06309522987-es telefonszámon,

illetve hétköznap az általános iskolában

személyesen. 

Konyári Tímea

Az idén nyáron is megrendezték a

megyei strandkézilabda bajnokságot

Beremenden és Sellyén, melyre ezúttal a

királyegyházai női amatőr kézilabda-

csapat is benevezett. A két forduló

összesítése hozta meg a végeredményt,

miszerint az első helyen végző Sellye

után, Királyegyháza csapata lett a

második, Hosszúhetényt, Komlót,

Beremendet és Villányt is magunk mögé

utasítva. Ez a kiváló eredmény különösen

nagy büszkeséggel tölti el a csapatot,

főleg úgy, hogy felkészülésre alig volt

lehetőség. 

Utolsó mérkőzésünket és a kupa átadását

Grím Ferenc, Királyegyháza

polgármestere is megtekintette. A jó időt

kihasználva a meccsek után strandoltunk

egy jót, majd nagyon kellemesen elfárad-

va búcsúzott el egymástól minden csapat!

Köszönetet szeretnénk mondani támo-

gatóinknak: a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítványnak és

Szabó Attila pécsi vállalkozónak, akik

nélkül nem jöhetett volna létre ez a szép

eredményt! Reméljük jövőre is tudjuk

kupáink számát növelni! Hajrá „Király-

Lányok”!

Kiss Jánosné

csapatkapitány

Grím Ferenc szívből gratulált a lányoknak a szép sikerhez


