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Királyegyháza: 

Felavatták a cementgyárat

A 800 milliós állami támogatással
elkészült királyegyházi projekt jelentős
társadalmi előnyökkel jár a kistérség
számára. A cementgyárnak 130 alkal-
mazottja van, ugyanakkor további 300
fő közvetett foglalkoztatásához járul
hozzá. A Lafarge bevonása révén ez a
projekt lett az utóbbi 5 év legnagyobb
francia beruházása Magyarországon. 
Az építkezést a Strabag SE cége, a
Nostra Cement Kft. irányította. A
cementgyártásban világelső Lafarge az
építkezés utolsó fázisában, 2010
májusától állította szakértelmét a projekt
szolgálatába. A beruházás legnagyobb
beszállítója a cementgyár-építésben
világszerte sok tapasztalatot szerzett kínai
CBMI volt. A királyegyházi építkezésen
mindösszesen csaknem 3500 dolgozó
vett részt, a munkálatok során mintegy
egymillió köbméter földet mozgattak
meg, és felhasználtak 160 000 köbméter
betont. A legnagyobb méretek: 105
méter magas hőcserélő torony, 60 méter
magas klinkersiló, 5 kilométeres vasúti
pálya. 
A legmodernebb technológiával fel-
szerelt gyár megfelel a legszigorúbb
környezetvédelmi előírásoknak, ener-
giatakarékos üzemeltetése révén pedig
hozzájárul a globális széndioxid kibo-
csátás mérsékléséhez. 
A sikeres próbaüzem után a gyár több
mint évi egymillió tonna kiváló minőségű

ömlesztett és zsákos cement előállítására
lesz képes. A tervek szerint a termékek
legnagyobb részét a magyarországi
építkezésekhez, elsősorban a Strabag
beruházásaihoz használják fel. 
A királyegyházi projektben rejlő
lehetőség fontos, hiszen a kormány nem-
régiben jelentette be gazdaságfejlesztő
terveit, amelyek egyik fő pillére az infra-
struktúrafejlesztés. A cég máris
megkezdte a cement szállítását a Pécsi
Egyetem most épülő kutatóközpontjához,
a Science Buildinghez. Emellett egy
közös projekt kidolgozását is elkezdték a
győri Audi gyárral. Hosszabb távon a
helyi csapat által készített minőségi ki-
rályegyházi termék kihagyhatatlannak
bizonyulhat mind az autópályák, mind a

lakóingatlanok építése során. 
A Lafarge és a Strabag 2010-ben alapí-
tott közös vállalkozást hetven-harminc
százalékos tulajdonrészesedéssel. Ez a
közös vállalkozás lehetővé teszi, hogy a
két cég – a vevők igényeire alapozva a
gyártási kapacitásai jobb
összehangolása révén – egyesítse erőit,
és profitáljon az értékteremtő
lehetőségekből. 
A most megnyitott magyarországi komp-
lexumon kívül a közös vállalkozásnak
további cementgyárai is vannak
Ausztriában, Szlovéniában és
Csehországban, így csaknem évi ötmillió
tonna cement kerülhet Lafarge
márkanéven a piacra. 
További információk: www.lafarge.hu

Szeptember 15-én megnyitotta cementgyárát Királyegyházán a Lafarge SA és a Strabag SE, a két cég közös vál-
lalkozásában. Az új létesítmény Európa legmodernebb cementgyára, amely fenntartható gazdasági hasznot hoz majd a
régiónak. 
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Az ünnepség a palettázó csarnokban zajlott, ahol a
lenyűgöző méreteket a Lafarge 

színeiben megtervezett dekoráció egészítette ki

Aubet Frédéric megköszönte a Nostra Cement Kft. és
minden közreműködő tevékenységét 

a cementgyár építésében

Kővári József és Aubet Frédéric 
emléktáblát is avattak 

a megnyitó alkalmából

Kővári József a cementgyár létesítésének kezdeti terveitől
a megnyitóig tartó folyamatáról tájékoztatta a megjelenteket 

Grím Ferenc beszédében kihangsúlyozta, Királyegyháza
helyzetének megerősödése és munkahelyek teremtése

érdekében állt ki a gyárépítés mellett

Mindkét napon kisebb csoportokban 
tekinthették meg az érdeklődők a gyárat

Királyegyháza: 

Felavatták a cementgyárat
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A 15-ei hivatalos ünnepségen a gyárat felavatták: 
Bruno Lafont a Lafarge SA vezérigazgatója, 

Dr. Becsey Zsolt a Nemzetgazdasági Minisztérium
Külgazdaságért Felelős Államtitkára

és Hans Peter Haselsteiner, a Strabag SE vezérigazgatója

Hans Peter Haselsteiner örömét fejezte ki, hogy az
álomból terv, a tervből immár megnyitó lett: a Strabag SE

első cementgyárát építette fel Királyegyházán

A szeptember 14-ei ünnepség résztvevői 
a térségből érkeztek

Bruno Lafont köszönetet mondott beszédében az érintett
települések polgármestereinek, a Nostra Cement

projektcsapatának és személy szerint Kővári Józsefnek és
Merkl Istvánnak a gyárépítés során 

végzett tevékenységükért

Dr. Becsey Zsolt kifejtette, milyen nagy dolog, hogy a
nehéz gazdasági helyzet ellenére megvalósult 

ez a csúcsszintű beruházás 

Meghívót kaptak a királyegyházi civil szervezetek
képviselői, a volt és az új képviselő-testület tagjai is 

Királyegyháza: 

Felavatták a cementgyárat
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Favágó verseny, fogathajtás, helyi

csoportok és vendég művészek fel-

lépése, valamint egészséggel

kapcsolatos programok jelle-

mezték az idei falunapot

Királyegyházán, augusztus 27-én.

Ezen a napon került sor a felújított

és új szárnnyal kibővített isko-

laépület és a szintén felújított orvosi

rendelő avatására, valamint a

szennyvízberuházás projekt-

zárására. 

Aki kíváncsi volt a vérzsír, vércukor

értékeire, már reggel nyolc órakor

jelentkezhetett az orvosi

rendelőben vérvételre, később

további egészséggel kapcsolatos

mérésekre, játékos feladatokra,

tesztek kitöltésére is volt mód. Az

egészséges táplálkozásra nevelés

érdekében az óvónők irányításával

zöldsalátákat lehetett készíteni és

fogyasztani, és bárki megkóstolhat-

ta a hozzáadott zsír nélkül sült

halat is. A pedagógusok játékos

vetélkedőket szerveztek a

gyerekeknek és a családoknak, a

legkisebbeknek bébi játszóház, a

nagyobbacskáknak légvár, trambu-

lin, körhinta, arcfestés és lufihajto-

gatás is biztosította a szórakozást.

A Nyugdíjas Klub tagjai folyama-

tosan sütötték és osztogatták a lán-

gost, ebédre mindenkit vendégül

láttunk egy tál étellel és egy itallal.

Délután sok vendég élt a véradás

lehetőségével. A helyiek által

szervezett egészségnap program-

ja mellé felsorakozott az ÁNTSZ, a

Magyar Vöröskereszt és a

Szigetvári Rendőrkapitányság is. 

A színpadon az óvodások,

iskolások műsorán kívül szerepelt a

nyugdíjasok énekkara, a néptánc-

csoport és a társastáncosaink cso-

portja. Meghívott vendégeink

roma- és moderntáncot adtak elő.

Fellépett Skrapits Erik, a NoThanx

egykori tagja, az esti bálhoz pedig

a Wery-Take biztosította a talpalá-

valót. Napközben a Királyegyházi

Polgárőr Egyesület, az esti bál alatt

pedig a Geri Security biztosította

a gondtalan szórakozást. 

A rendezvény több helyi család,

civil szervezet és csoport közös

projektjeként jött létre, de a támo-

gatók között szerepelt a Lafarge

Cement Magyarország Kft. is. A

Közalapítvány Kuratóriuma

nevében köszönöm minden támo-

gatónknak, hogy fontosnak érezték

a hagyományok ápolását, őrzését,

ezzel lehetőséget biztosítva a

szórakozásra és helyi csoportjaink

bemutatkozására, a résztvevőknek

pedig köszönöm, hogy megbe-

csülték és értékelték mások munkáit

is. 

Konyári Tímea

Falunap az egészségért

A fogathajtással ezúttal a nemrégiben elhunyt 
Mihálovics József emléke előtt hajtottak fejet a résztvevők

A favágó versenyre ezúttal 
hölgyek is jelentkezhettek
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Falunap az egészségért

Aki kíváncsi volt egészségi állapotára, 
vérvételre mehetett a felújított rendelőbe

Mozgásos és játékos feladatokkal 
is készültek a pedagógusok

A néptánccsoport ezúttal moldvai 
népviseletben kápráztatott el minket

Az óvoda teraszán további mérésekre, 
délután pedig véradásra volt lehetőség

Mindig öröm színpadon látni gyermekeinket,
különösen, ha ilyen szépek és ügyesek

Látványos és színvonalas produkciót
mutatott be a Megarox együttes társulata
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Homokháti Hungária Kupa
Húsz ország közel ezerkétszáz

versenyzője között indultunk a

Homokháti Hungária Kupa nemzetközi

tájékozódási futóversenyen.

A Hungária Kupa augusztus 17-én

kezdődött. Mórahalmon volt a

szálláshelyünk, első nap a verseny a

kisszállási erdőben volt. Délelőtt 10

órakor volt a rajt. Este Mórahalmon az

Aranyszöm Rendezvényházban különféle

bemutatók, színpadi előadások voltak.

Nyolc órakor eredményhirdetés, utána

pedig diszkó volt minden este. A második

napon ugyanott volt a verseny,

Kisszálláson, csakhogy aznap megdön-

töttük az „Ölelj meg egy fát!” rekordot. A

harmadik nap Mórahalmon, a városban

a negyedik nap pedig Ásotthalmon volt a

verseny. Este ugrókötél showt láthattunk

meg tűzzsonglőröket, majd nosztalgia

bál várt ránk. Délutánonként kisebb

versenyekre lehetett benevezni, amire

persze különdíjak jártak. Ötödik nap a

verseny után volt az eredményhirdetés,

amin a Papa 2. én pedig a húszból 13.

helyezett lettem. Ezután autóval, busszal

és vonattal utaztunk haza. 

Nagyon jól éreztem magam. Sok min-

dent láttam és tanultam. Jártam

Szegeden, és sok embert ismertem meg.

Összebarátkoztam két osztrák lánnyal,

akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot. A

Papa is megismerkedett egy finn párral,

akik innen rögtön indultak tovább egy

másik versenyre, Romániába.

Ezután rendszeresen edzeni fogok, mert

nagyon megtetszett ez a sport. A tájfutás-

ban nemcsak futni kell tudni, hanem gyor-

san fel kell ismerni a leggyorsabb

útvonalat, térkép és iránytű segítségével

meghatározott helyeken elhelyezett pon-

tokat kell meghatározott sorrendben

érinteni, és természetesen mielőbb bejutni

a célba. Ez a sport éppúgy fejleszti a

figyelemkoncentrációt, tájékozódási

készséget, gondolkodást, mint az

erőnlétet, edzettséget, a kitartást és a

gyorsaságot. Szívből ajánlom minden-

kinek.

Balogh Emese

8. osztályos tanuló

Kétszer ad, aki gyorsan ad

Felhívás segítségnyújtásra
Királyegyháza Önkormányzata

Képviselő-testületének tagjai szeptember

1-jén megtartott ülésükön megállapodtak

abban, hogy a helyi lakosok segítségét

kérik az egyik önhibáján kívül súlyos

gondokkal küzdő család támogatására. 

Olvasóink közül már többen értesülhettek

arról, hogy Makoniné Dlugosz Valéria

olyan súlyos betegségben szenved,

melyre gyógymódot az orvoslás mai

állása mellett nem találnak, csak a

tüdőátültetés mentheti meg. Vali a transz-

plantációs listán várja a számára

megfelelő donort, miközben idős édes-

anyjával és kiskorú gyermekével egyre

nehezebb anyagi körülmények között él

egy háztartásban. A betegség miatt

sajnos rengeteg plusz költséget és várat-

lan kiadást kell felvállalniuk, de a hosszú

táppénz, illetve augusztus óta a rokkant

nyugdíj miatti kieső jövedelem hiánya is

súlyosbítja helyzetüket. Amikor eljön majd

a pillanat, hogy a beavatkozásra sor

kerülhet, a műtét és a beteg költségeit a

társadalombiztosítás fedezi, de kísérő

csak akkor mehet, ha az ő költségeit a

család fel tudja vállalni. Önerőből sajnos

ezt a család megoldani nem tudja. 

Ezúton kérjük Önöket, hogy aki teheti, bár-

milyen kis összeggel is, járuljon hozzá a

család megsegítéséhez. A Képviselő-

testület megbízásából két személy: Plaki

Jánosné Erzsike és Patakiné Gál Andrea

a megbízólevél felmutatásával fog be-

csöngetni Önökhöz, hogy adakozhas-

sanak. (Felhívjuk a figyelmüket, hogy senki

más nem kapott a gyűjtésre vonatkozó fel-

hatalmazást!) 

Királyegyháza lakossága már több ízben

megmutatta, hogy a bajban összetart,

hogy ha akarunk, tudunk segíteni egymá-

son. 

Kérem Önöket, ne hagyjuk cserben a

bajbajutott családot! 

Grím Ferenc

polgármester

Köszönöm az életemet!
Hálám kifejezésére ragadtam tollat, és

kértem helyet a Helyzet hasábjain.

Nyilvánosan szeretném megköszönni

Dombai Zoltán barátomnak, hogy

megmentette az életemet!

Fodor Ferenc vagyok, 45 éves, 1997

óta lakom Királyegyházán. Dombai

Zoltánnal már régóta jó barátságban

vagyunk. Az a nap is úgy indult, mint a

többi, amikor a szőkei horgász-

tavakhoz megyünk horgászni, de most

horgászás közben este hét óra körül

rosszul lettem, elájultam és beleestem a

tóba. Az egészből semmire sem

emlékszem, csak később tudtam meg,

hogy Zoli gondolkodás nélkül ugrott

utánam, majd két másik horgásszal

együtt kihúztak a partra. Szavakkal

nem tudom kifejezni, hogy mennyire

hálás vagyok, hogy megmentettek, és

továbbra is együtt lehetek a családom-

mal. Zoli azon kevés emberek egyike,

akikben valóban meg lehet bízni, felté-

tel nélkül.

Köszönöm az életemet!

Fodor Ferenc
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A Dunakanyarban jártunk
105 fő kirándult a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriu-

mának szervezésében szeptember 3-án a

Dunakanyarba. Esztergomban megnéztük a

Bazilikát, majd Visegrádon a Fellegvárat és a

Királyi Palotát, végül Szentendrén a Skanzen

Borünnep programján vettünk részt. A kirán-

dulás költségeit nyolcvan százalékban a

Közalapítvány fedezte a Nostra Cement Kft.

támogatásának köszönhetően. 

Önszorgalomból készültünk idegenvezetéssel
saját csoportunk részére

A Királyi Palota helyiségeiben megcsodálhattuk
a korabeli tárgyakat, építkezési szokásokat

Két darab 55 személyes
autóbusszal érkeztünk Esztergomba

A Bazilikában mindent megnéztünk, a legtöbben a
100 méter magas kupolába is felmentünk

A csoport utolsó állomása a
Szentendrei Skanzen előtt
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TájéKozTATáS
Tájékoztatom a bérpótló juttatásban

részesülőket, (2011. szeptember 1-től

foglalkoztatást helyettesítő támogatás), hogy

Királyegyháza, Gyöngyfa és Sumony

önkormányzatok képviselő-testületei szociális

rendeleteik módosítása során előírták,

(Királyegyháza rendelete 2011. szeptember

9., Gyöngyfa rendelete 2011. szeptember 7.,

Sumony rendelete 2011. szeptember 9.

napjától hatályos) hogy a foglalkoztatást

helyettesítő támogatás megállapításának,

valamint folyósításának feltételeként a

foglalkoztatást helyettesítő támogatás egyéb

feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező,

vagy az ellátásban már részesülő személy

köteles lakókörnyezetének rendezettségét

biztosítani.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra

jogosultnak a lakókörnyezet ren-

dezettségének biztosítása körében az általa

életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és

annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület

felől határos terület, járda tisztán tartása,

valamint az ingatlan higiénikus állapotának

biztosítására irányuló kötelezettségeket kell

teljesítenie, függetlenül attól, hogy a

lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn

(tulajdonos, haszonélvező, bérlő, egyéb

jogcímen ott lakó).

A rendeletben megállapított feltételek

teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat

legalább ötnapos határidő tűzésével a

jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek

konkrét megjelölésével – kell felszólítania. A

teljesítést utóellenőrzés keretében kell vizsgál-

ni, és kötelezettségellenes nem tevés esetén a

segély iránti kérelmet el kell utasítani, illetve az

ellátást meg kell szüntetni. 

Dr. Balázs János

címzetes főjegyző

Köszönjük az 1 százalékot!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Baranya Megyei Adóigazgatósága

Eljárási Osztálya arról értesítette a

Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány Kuratóriumát, hogy

az adófizető magánszemélyek egy

része idén is a mi szervezetünket

jelölte meg kedvezményezettként a

2010. évi személyi jövedelemadója

egy százalékának felajánlásakor. A

nyilvántartás szerint a felajánlott

összeg várható nagysága: 147 317

Ft. Ez az összeg csaknem

másfélszer akkora, mint az előző

esztendőben. Fenti összeget az

előző évihez hasonlóan közösségi

programokra, nevelés és oktatás

céljára, ismeretterjesztésre,

képességfejlesztésre fogjuk fordítani. 

Köszönjük!

Konyári Tímea

HIRDETMÉNY
a 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján, Magyarország területén 

a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével

NÉPSZÁMLÁLÁST
kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttműködését.

Az adatfelvételre 2011. október 1-je és október 31-e között a településen található lakásokban, lakott

üdülőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás

során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. 

Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet kitöltheti önállóan interneten vagy papíron, valamint a

számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011.

október 16. között van lehetőség.

Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre, az

anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött

kérdőívek adatai csak statisztikai célra használhatók.

A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal

rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekintetni őket. Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási

kötelezettségüknek a fent meghatározott időszak alatt nem tettek eleget, azok 2011. november 1. és

8. között jelentkezzenek a népszámlálási összeírás céljából a lakóegységük szerint illetékes pol-

gármesteri hivatalban.

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.

Együttműködésüket köszönjük.

FELELJEN A JÖVŐÉRT!

Dr. Balázs János sk.

települési népszámlálási felelős

Ingyenesen hívható telefonszámok: 06-80-200-014, 06-80-200-224

http://www.nepszamlalas.hu


