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A falunap előtti napokon többször jártam a
helyszíneken, és szívet melengető volt látni,
hogy a nagy melegben milyen sokan dol-
goznak azon, hogy jól érezzék magukat
azok, akik kilátogatnak a falunapra.
A Polgárőrség tagjait szinte mindenhol
felfedeztem a segítők között. A
szalmabálákat vidáman öltöztették, ruhát
szabtak, szemet, szájat, hajat készítettek,
hogy büszkén várja másnap a
szalmacsalád az érdeklődőket. Vállalták a
rendezvénysátor őrzését napokon át,
valamint a KRESZ és a traktoros ügyességi
pálya előkészítését. Mihálovics Gábor és
családja azon dolgoztak, hogy a fogathaj-
tás helyszíne készen álljon. A színpadot

Hollósi Mercédesz dekorálta. A Nyugdíjas
Klub tagjai gyakoroltak a fellépésre és a
lángossütéshez készítették elő a kellékeket,
a néptánccsoport a színpadon próbált. A
pedagógusok az óvodások és iskolások
munkáiból már felépítették a kiállítást, de
még az óriás társasjátékhoz és a ját-
szóházhoz gyártották az eszközöket
Hollósi Richárd közremûködésével. Kotoucs
Viktor a kerékpáros ügyességi verseny
akadályait építette. Az iskolai konyha dolgo-
zói a zöldséget tisztították, a gondnokok a
közmunkások segítségével készítettek elő a
területet. Varga Sándor már elkerítette a
favágó verseny helyszínét. Mészárosné
Lovas Ilona és Kovács László a kiállításokat

rendezgették, a védőnő az egészségügyi
mérésekhez szükséges eszközeit helyezte
el a teremben. 
A munka során felmerülő nehézségek nem
akadályozták meg a sikert, nem kifogá-
sokat, hanem megoldásokat kerestek, min-
denki mindenkinek segítségére volt a közös
cél érdekében, és ezt manapság nagyon-
nagyon jó volt látni. Mindezt a sokféle
tevékenységet Konyári Tímea koordinálta,
buzdított, dicsért, lelkesedett, ha kellett, vizet
hozott.
Az igazi meglepetés akkor ért, amikor pén-
tek este lovasok és fogatok felvonulásával
hirdették a falunapot. Köszönjük!

Grímné Hunyadvári Éva

Együttmûködésből jeles!
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A cementgyártás kulisszatitkai helyieknek 
2012. június 1-jén az Egészség és Biztonság
Hónap keretén belül nyílt napot tartott a
LAFARGE Királyegyházi Cementgyára. A közel
80 érdeklődő kétórás program keretén belül
ismerhette meg a cementgyártás rejtelmeit és a
közel egy éve mûködő gyár különböző
egységeit.
A mindenki számára nyitott esemény egy rövid
prezentációval indult, ahol Krutek Norbert,
beruházási és projektvezető köszöntötte a meg-
jelenteket, és tartott egy cementgyártási gyorstal-
palót, valamint bemutatta a LAFARGE csoportot
és a Királyegyházi Cementgyárat. A LAFARGE
fontosnak tartja, hogy bárki, aki érdeklődik az
üzem és a termelés iránt, megismerhesse a
gyárat és annak mûködését, a legkisebbektől
egészen a legidősebbekig. 
A program a vezérlőben folytatódott: Mikita
István gyárigazgató segítségével megismerhet-
ték magát a gyár „agyát”, ahol a folyamatok
irányítása, ellenőrzése folyik. Részletesen bemu-
tatásra került a termelés folyamata, a kemence és
a malmok mûködése. A csoportok a nyílt nap
következő állomásaként a laboratórium kissé
futurisztikus egységében Miedziak Miroslaw,
minőségbiztosítási vezető előadásában
ismerkedtek a különböző, legmodernebb beren-
dezésekkel, az anyagminták kezelésével, melyek
mind azt szolgálják, hogy a lehető legjobb

minőségû klinker és cement hagyja el a cement-
gyárat. 
A gyáregység helyszíni bejárása már az egyéni
védőfelszerelésekben történt. A látogatás külön-
legessége, hogy az üzemben folyt a termelés,
így az érdeklődők közvetlen közelről meg-
csodálhatták a 1100 Celsius fokos hőmérsékletû,
óriási kemencét és a nyersmalmot is mûködés
közben.
A nyílt nap kiváló lehetőség volt arra, hogy

egyrészt környékbeli lakosok, közösségek
megismerhessék Európa egyik legmodernebb
cementgyárát, másrészt pedig az üzem dolgo-
zói is megmutathassák munkahelyüket
családjaiknak, ismerőseiknek. 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
vezetősége ezúton szeretné ismételten
megköszönni a Királyegyházai Polgárőrség
önzetlen segítségét a nyílt nap lebonyolításában!

Németh Boglárka, kommunikációs asszisztens

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy

„a köztemetőről és a temetkezésről” szóló
Királyegyháza Község Önkormányzatának

5/2005.(X.3.) számú rendelete alapján
a sírhelyek használati ideje 25 év.

Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy
gondoskodjanak az 1987 előtt megvásárolt 

sírhelyek megváltásáról, amelyre ügyfélfogadási
időben van lehetőség: hétfő és szerda 

8.00-16.00, péntek 8.00-12.00.
A sírhelyek megváltásáért fizetendő díj:

1.- 2. sorban 25 évre
egyes sírhely: 5.000 Ft, kettős sírhely: 7.000 Ft

Minden további sorban
egyes sírhely: 3.500 Ft, kettős sírhely: 6.000 Ft
Tájékoztatjuk a hozzátartozókat, hogy amenny-
iben 2012. november 1. napjáig nem történik

meg a sírhely megváltása, a temetési hely felett a
továbbiakban az önkormányzat rendelkezik. 

Királyegyháza Önkormányzata



Az RNÖ szervezésében

Május 26-án, szombaton a SZONEK
Királyegyházai Általános Iskola anyagi
támogatásának segítségével az iskola tor-
natermében tartott gyereknapot a
Királyegyháza Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat. A falu összes gyermekét
meghívtuk, a zene, a nassolnivaló, a
szendvicsek és az üdítők mellett
kézmûves játszóházzal készültünk. A
gyerekek rajzoltak, festettek, origamiztak
és ami a legfontosabb, jól érezték
magukat. 

Váradi Nikoletta
RNÖ elnök

Az általános iskolában

Az iskolai szülői munkaközösség a
diákönkormányzattal együttmûködve
SZIRÉNANAP szervezésével lepte
meg az iskolásokat és az óvodásokat
június 7-én. Stefák Balázs körzeti meg-
bízott ezúttal megengedte a
gyerekeknek, hogy beüljenek a
rendőrautóba, különböző

közlekedésbiztonságra nevelő
társasjátékokat hozott, sőt még a
golyóálló mellényt is felpróbálhatták
az érdeklődők. 
Nagyon tetszett a gyerekeknek a
Szigetvárról érkező tûzoltóautó is,
melybe szintén beülhettek,
szirénázhattak, kipróbálhatták a
tûzoltás technikáját mûanyagpalac-
kokra locsolással, és azt is gyako-

rolták, milyen érzés egy sérültet
kimenekíteni. 
A szülők a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány
támogatásának segítségével
jégkrémet vettek a gyerekeknek, az
ügyességi versenyek résztvevőit pedig
apróbb ajándékokkal jutalmazták. 

Konyári Tímea
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Gyermeknapi rendezvények
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FALUNAP: 

Jól debütált a traktoros ügyességi verseny

A hagyományos fogathajtást idén először egészítette ki a traktoros ügyességi verseny. A két program egymás
utáni, ugyanazon a helyszínen történő megrendezése sok egyeztetést, hosszas előkészítést és komoly 
kompromisszumkészséget igényelt a szervezőktől. 

Götz Gábor látványos csikós bemutatójával
lenyűgözte a közönséget

A falunap előestéjén a fogathajtás és a traktoros
verseny szervezői felvonultak, közben Lucza Virág

hirdette a másnapi programokat

Az első traktoros ügyességi versenyt Varga József
ötletéből a Polgárőrség szervezte

A traktorosokat Babám Máté 
vezette fel a verseny helyszínére

Egyre többen neveznek be a helyiek közül a
versenyre, mely jó alkalom a közös szórakozásra

A fogathajtást ezúttal is Ormódi Melinda és
Mihálovics Gábor szervezte és bonyolította
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KÉPES BESZÁMOLÓ: FALUNAP 2012
A falunap fő támogatója a Lafarge Cement Magyarország Kft. volt. A rendezvényhez anyagi támogatást
nyújtott a Szent György Security Kft., Bakk Lívia és Varga József /Dodó Kereskedés/, a fogathajtó
versenyszámok díjazására az Önitató Kft., a traktoros versenyre Árki Zoltán, a favágó versenyre pedig a
Zallau Kft. adományozott vásárlási utalványokat. Köszönjük!

A néptánccsoport Kurucz Ildikó irányításával ismét
új produkcióval lepett meg minket

Szabó Ádám előadása a várakozásnak
megfelelően osztatlan sikert aratott a nézőtéren

Kovács László trófeagyűjteményét és Mészárosné Lovas
Ilona kiállítását sokan megcsodálták az iskola épületében

Kotoucs Viktor kerékpáros ügyességi versenyt
szervezett az óvoda udvarán

Megtisztelte rendezvényünket Pichler Imre,
országgyűlési képviselő és Frédéric Aubet, a Lafarge

Cement Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója is

Grím Ferenc polgármester adta át a kupákat a
díjazottaknak, a képen épp Gál Dánielnek, a favágó

verseny győztesének
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Osztálytalálkozó 
Június 9-én az 1986-ban végzett diákok
szerveztek találkozót a királyegyházi
iskolában. Bogdán Margit lelkes invitálása
ellenére, sajnos, nem mindenki tudott megje-
lenni ezen az estén, de akik eljöttek, nagy
érdeklődéssel fordultak egymás felé, és vidá-
man idézték fel a régi emlékeket. A felújított és
kibővített iskolaépület megcsodálása után ki-ki
elmesélte, hogy mire jutott az eltelt évek alatt,
milyen végzettséget szerzett, jelenleg mivel
foglalkozik, és hogyan alakult a családi élete.
Az osztálytársakon kívül a régi tanárok is
meghívást kaptak, közülük Gajdus Istvánné
(egykori igazgató), Bencsik Vilmos, volt
testnevelő és Palkó Ottó, jelenlegi igazgató
jött el a találkozóra. /A fotó a jégeső előtt
készült, amikor még nem érkezett meg
Bencsik Vilmos és Nyaka Tamás./

Pedagógusokat köszöntettek
Királyegyházán
Az iskolai szülői munkaközösség pedagógus-
napi ünnepséget szervezett az iskola
ebédlőjében. Fata Gáborné üdvözölte a meg-
jelenteket, az óvodás és iskolás gyerekek szép
versekkel köszöntötték az intézmény összes
dolgozóját, és a szülők még vendéglátással is

készültek. Az ünnepeltek nevében Palkó Ottó
igazgató mondott köszönetet.

Szentlőrincen
A Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-nevelési
Központ tornacsarnokában rendeztek ünnepi
mûsort a pedagógusnap alkalmából június 8-án.

A megjelenteket köszöntötte Heller Alajosné, az
intézmény főigazgatója és Dr. Győrvári Márk, a
Szentlőrinci Kistérségi Tanács elnöke. Az ünnepi
beszédek után vidám hangulatot teremtett
előadásával a Brassdance együttes, melynek
frontembere Horváth Zoltán a helyi mûvészeti
iskola zenetanára.

Tájékoztatás 
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Dél-Kom Kft. 2012 szeptemberétől csak olyan hulladékgyûjtő edényt ürít, amely a Kft. által kiadott

matricával van ellátva. A matricák átvételére 2012. július 9. napjától van lehetőség a körjegyzőség ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben:
hétfő és szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00.

Beák Laura
körjegyző
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FALUNAP 2012: KÖSZÖNET A SEGÍTŐKNEK
Megkíséreltem, hogy összegyűjtsem mindazok nevét, akik tettek valamit a falunapi programok megvaló-
sulása érdekében, de kevés lenne egy oldal a felsoroláshoz, ezért itt szeretném megköszönni mindazoknak
a munkáját, segítőkészségét, ötleteit és lelkesedését, akik hozzájárultak, hogy a falunap programokban
gazdag és gondtalan szórakozás legyen a lakosság számára!

Konyári Tímea

A Boróka Otthon lakói és dolgozói nagyon vidám
produkcióval léptek színpadra

A PTE-PEAC Aerobik Szakosztályának versenyzői
először elkápráztatták, majd megpróbálták

megmozgatni a nézőket

Természetesen idén is megvendégeltünk minden láto-
gatót a falunapon: lángos, babgulyás, halászlé és külön-

féle saláták közül lehetett válogatni

Az óriás társasjátékkal az erdei manók világába
vezették el a gyerekeket a tanító nénik: Gyimesiné

Fekete Tünde és Hollósi Mercédesz 

A Polgárőrök mintha megsokszorozódtak volna,
mindenhol ott voltak, és késő este is segítőkészen 

álltak rendelkezésünkre

A Nyugdíjas Klub tagjai nemcsak a színpadról
szórakoztattak minket, de isteni lángossal kínálták az

éhes vendégeket egész délelőtt
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ÉVZÁRÓ KUPA
A királyegyházai női amatőr kézilabda-
csapat meghívást kapott Mohácsra egy
évzáró kézilabda tornára. A június 3-án
megrendezett tornán négy csapat vett részt:
Bátaszék, Szászvár, Mohács,
Királyegyháza.
A nagy meleg ellenére a csapatunk
kiválóan teljesített (mint mindig), mindhárom
ellenfelet letarolva arattunk fényes
győzelmet. Ismét első hely lett a miénk!  Az
ellenfelek gratulációit fogadva újabb
meghívásokat kaptunk a következő szezon-
ra. A nyárra kellemes pihenést kívánva vet-
tünk egymástól búcsút a legközelebbi vis-
zontlátásig.
A csapat tovább folytatja felkészülését, mert
most jön: a STRANDKÉZILABDA!

Kiss Jánosné

ÓRIÁSI ÉLMÉNY VOLT
A királyegyházi iskola három tanulóját is beválo-

gatták az OTP-MOL Bozsik-program háromna-

pos tanévzáró gyermeklabdarúgó-fesztiváljára,

melyet Telkiben rendeztek. Gáyer Zsolt, Nagy

Márk Gergő és Tóth Milán különösen büszkék

voltak arra, hogy ott focizhattak ezen a

hétvégén, ahol a magyar labdarúgó-válogatott

szokott rendszeresen edzőtáborozni. Jó volt látni

a sok-sok tehetséges gyermek között a saját

tanítványainkat is, ezúton is gratulálok nekik, és

bízom benne, hogy kitartással és lelkesedéssel

olyan jó focista válik belőlük, mint a képen

látható Buzánszky Jenő volt fénykorában. 
Pintér Tibor

Kistermelői sertéshús és húskészítmények árusítása 
Õs Ferenc, Királyegyháza, Petőfi u. 197.

Nyitva tartás
Csütörtök: 14.00 – 18.00

Péntek: 9.00 – 18.00
Szombat: 9.00 – 12.00

Tel: +36303892308

Füstölt szalonna: 1500 Ft/kg
Füstölt kolbász: 1500 Ft/kg

Disznósajt: 800 Ft/kg
Comb, lapocka, szûzpecsenye: 1000 Ft/kg

Csontos nyak, karaj: 1000 Ft/kg
Darált hús: 800 Ft/kg

Nyers kolbász: 1000 Ft/kg
Hurka: 600 Ft/kg

Oldalas: 800 Ft/kg

Zsírszalonna: 500 Ft/kg
Csülök: 800 Ft/kg
Csont: 400 Ft/kg


