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Püspöki mise Királyegyházán
Első ízben misézett Királyegyházán Dr.

Udvardy György pécsi megyéspüspök
július 14-én, a Királyegyháza Római

Katolikus Plébánia 200 éves évfordulója

alkalmából. 
Az ünnepi szentmisén a pécsi egyház-

megye főpásztora arra kereste a választ,

hogyan nyerhetnénk el az üdvösséget
még életünkben. Mit kellene tennünk a

mindennapjainkban, hogyan kellene

élnünk és a hitet gyakorolnunk ahhoz,
hogy elérhessük az üdvösséget? 

Ezen a vasárnapon nemcsak Királyegy-

házáról, de a környező településekről:
Sumonyból, Bánfáról, Gyöngyfáról,

Szabadszentkirályról is eljöttek a

királyegyházi templomba. A hívők
nevében dr. Máthé Győzőné köszön-

tötte a megyéspüspököt.

Király József plébános a szentmise után

megmutatta Püspök Úrnak az erősen
felújításra szoruló plébánia épületét és a

sumonyi templomot is, majd a volt tor-

nyos iskola épületében élvezhették a
Királyegyházai Nyugdíjas Klub vendég-

szeretetét és a vendéglátást. Délelőtti

elfoglaltsága miatt csak ekkor érkezett
Dr. Varga László egykori királyegyházai

plébános, akit nagy szeretettel köszön-

töttek a hívők, és ebéd után közösen
idézték fel a régi kedves emlékeket. A

kötetlen beszélgetés során a püspök

érdeklődött a helyi iskola helyzete felől,

és Grím Ferenc polgármesterrel a plébá-

nia felújításának lehetőségeiről is szót
ejtettek. 

A Királyegyházai Plébánia fennállásá-

nak 200. évfordulója alkalmából a
TÁMOP 5.5.1.B-11/2 „Családi közös-

ségi programok és szolgáltatások fej-

lesztése a Királyegyháza Római Kato-
likus Plébánia szervezésében” program-

sorozat keretén belül egész napos ren-

dezvényt szerveztünk.
A püspöki mise után kezdetét vette a

fogathajtó verseny, melyre ezúttal 33 fo-

gattal neveztek a versenyzők. A Királyi
Lovas Klub tagjai Ormódi Melinda és

Mihálovics Gábor irányításával a tőlük
megszokott színvonalas módon szer-

vezték és bonyolították a versenyt a

pálya előkészítésétől, a terület takarítá-

sától és szépítésétől kezdve az ered-

ményhirdetésig és a pályabontásig.

Büszkék lehetünk rá, hogy más telepü-
lésekre is szeretettel hívják őket fogathaj-

tást szervezni, a rendezvényt lebonyolí-

tani, konferálni, ezzel is öregbítve
Királyegyháza jó hírnevét!

A gyerekek szórakoztatására egész

napra ingyenes trambulint és légvárat
biztosítottunk. 

Délután Tóth Réka vezetésével a

Királyegyházai Néptánccsoport szí-
nesítette a rendezvényt moldvai és

bukovinai táncokkal.

Este a Tajtiboy együttes szórakoztatta a
vendégeket, majd éjfélig utcabálon

táncolhattunk Tajti Zoltán közremű-
ködésével. 

folytatás a 4.. oldalon

200 éves a Plébánia



A tavalyi gyakorlathoz hasonlóan

2013-ban is megrendezésre került a

LAFARGE-nál az Egészség- és Munka-

védelmi Hónap, amely világszerte szol-

gálja a munkatársak, valamint az alvál-

lalkozói partnerek munkakultúrájának

fejlődését. A hónap megrendezése

azért is fontos, mert a LAFARGE

számára elsődleges prioritás az

egészség- és munkavédelem, a mun-

kaidő-kieséssel járó balesetek számá-

nak csökkentése, illetve teljes kiküszö-

bölése az összes gyáregységében. A

tematikus hónap eseményei a világ

összes LAFARGE gyárában, ugya-n-

abban az időszakban zajlanak, az idei

rendezvénysorozat központi témája

szintén az egyes munkafolyamatok

átgondolt, felelősségteljes kockázat-

elemzése volt, de egyúttal kiegészült az

otthoni munkavégzés, a családtagok

biztonságának és egészségének védel-

mével is.

A programok a mindennapi munka-

végzés legfontosabb területeit magukba

foglalták, mint például a kéziszer-

számok megfelelő használatát vagy az

állványépítést. Szakértők bevonásával

egy ún. ergonómiai auditra is sor került,

amelynek eredményeképpen a gyár-

ban dolgozókat körülvevő környezeti

tényezők, a munkavégzés során hasz-

nált eszközök és anyagok is felmérésre

kerültek. Második alkalommal tartottak

vezetéstechnikai tréninget, de fontosnak

tartották a dolgozók lelki egészségét,

amit egy stresszkezelési tréning kere-

tében fejlesztettek tovább. A dolgozók

önzetlenségükről is tanúbizonyságot tet-

tek, sokan részt vettek a véradáson a

Magyar Vöröskereszt szervezésében, a

közös szemétszedésen pedig még

tisztább lett a gyár és környéke is. Idén

sem maradt el a kikapcsolódás: a

Sportnapon együtt tölthettek el egy

kellemes, aktív napot a dolgozók

családjaikkal együtt Szentlőrincen.

A hagyományos Nyílt Napnak kö-

szönhetően ismét alkalom adódott arra,

hogy a lakosság megismerhesse

Európa egyik legmodernebb cement-

gyárának működését, ahol a kicsikre és

nagyokra egyaránt gondoltak: az

Ökováros-Ökorégió Alapítvány jóvol-

tából játszva ismerkedhettek meg a

szelektív hulladékgyűjtéssel és a

környezettudatos gyakorlatokkal. A

Concrete Crew betondesigner csapatá-

nak segítségével új oldaláról mutatko-

zott be a beton. A lelkes pécsi csapat

betonkirakókat készített LAFARGE

cementből a legkisebbek örömére. 

2

Ismét fókuszban az egészség- és munkavédelem 

Az egészség- és munkavédelem kiemelt fontosságú a LAFARGE gyáraiban

A Magyar Vöröskereszt által szervezett véradáson a gyár dolgozói

A Királyegyházi Cementgyárban:  

folytatás a 3. oldalon
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A gyárlátogatás ez alkalommal rend-

hagyó módon történt: a hagyomá-

nyosan Pécs belvárosában járó kisvonat

aznap a cementműben rótta a köröket

az érdeklődőkkel. A nap során a láto-

gatók megismerhették mind magát a

LAFARGE Csoportot, mind a Királyegy-

házi Cementgyárat, beleértve annak

közel két éves működését, technoló-

giáját, legfontosabb egységeit, mint pél-

dául a laboratóriumot és a központi

vezérlőt is.

A LAFARGE filozófiájának megfelelően

a LAFARGE Cement Magyarország Kft.

kiemelten ügyel a dolgozói, partnerei és

környezetében élők egészségnek és

biztonságának védelmére, valamint arra

is, hogy biztonságos munkakörül-

ményeket teremtsen munkavállalói

számára. A tudatos magatartás és koc-

kázatértékelési szemlélet kialakítá-

sában, és a vállalaton belüli és kívüli

megismertetésében segített az idén is

nagy sikerrel zajló Egészség- és

Munkavédelmi Hónap.

II. ORSZÁGOS BETONKENU KUPA

Ismét a vízre szálltak a Pest megyei

Ráckevén a betonból készült vízi alkal-

matosságok. Talán hihetetlennek tűnhet,

de a beton eme rendhagyó alkal-

mazása itthon két éves, világszerte

pedig több évtizedes múltra tekint visz-

sza. A hazai megmérettetésen idén öt

egyetem és öt építőipari szakcég mérte

össze mérnöki, tervezési és evezési tu-

dását. A LAFARGE Királyegyházi

Cementgyárát idén az a megtiszteltetés

érte, hogy képviseltethette magát a

zsűriben. A felkérésnek Zadravecz

Zsófia, a cég Marketing kommunikációs

vezetője tett eleget.

A versenyre a Királyegyházi Cement-

gyár támogatásával épített kenut a győri

Széchenyi István Egyetem csapata

készítette. A versenymű a LAFARGE

KIRÁLYKÉK RAPID (CEM I 52,5 R)

cementjéből épült. A lelkes fiatalokból

álló csapat a tavalyihoz képest egy

helyezést javítva a negyedik helyet

szerezte meg. Az immár hagyománnyá

váló kupán ismét bebizonyosodott,

hogy a beton alkalmazása igen

széleskörű, kreatív és innovatív tevé-

kenység.

Ismét fókuszban az egészség- és munkavédelem

LAFARGE KIRÁLYKÉK RAPID (CEM I 52,5 R) cementjéből épült betonkenu

Szárazon a versenyre kész
betonkenuk

A Nyílt Napon kisvonattal utazhatták be a gyár területét az érdeklődők

folytatás a 2. oldalról
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Megteltek a padsorok az ünnep alkalmából Fiatalok és idősek is érkeztek más településekről is

A néptánccsoportot Tóth Réka készítette fel
Bukovinai és moldvai táncokban

gyönyörködhettünk

200 éves a Plébánia 
Dr. Udvardy György Balassagyarmaton
született 1960. május 14-én. 1985. június
15-én szentelték pappá Esztergomban.
1985-től káplán Érsekvadkerten, majd
1988-tól 1990-ig plébános Csitáron. 1990
és 1993 között Rómában folytatott tanul-
mányokat. 1993-tól 2003-ig hitoktatási
felügyelő. 2003-2004-ben plébános
Budapest-Erzsébetvárosban.
1997–2004 között a PPKE Hittudományi
Kar Levelező Tagozatának tanára, 1998-tól
2004-ig a PPKE Hittudományi Karának
docense. Mindeközben a Társadalmi-
Oktatási-Kulturális Szakterület püspöki
helynöke. 2000-től az Esztergomi
Hittudományi Főiskola tanára. 2004-től az
Országos Hitoktatási Bizottság elnöke.
1999-ben pápai káplán címet kapott.
2003-tól érseki általános helynök és
vagyonkezelő az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyében. 2004.január 24-én
marazanae-i címzetes püspökké és eszter-

gom-budapesti segédpüspökké nevezte ki a
Szentatya. 2004. február 21-én szentelték
püspökké Esztergomban.
2011. április 9-én pécsi püspökké nevezte ki
XVI. Benedek pápa. Beiktatása 2011. április

25-én, húsvét hétfőn történt. Az egyház-
megye 82. püspöke.
Forrás: http://www.pecs.egyhazmegye.hu
és http://hu.wikipedia.org
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Erős Kata 2. helyezett lett Nagy sikerük volt ezúttal is a pónifogatoknak

A Királyi Lovas Klubot eredményesen képviselte
Csóka Gábor és Gyenis Roland

Kozma Ferenc első helyen végzett az egyes
fogatosok között, segédhajtó: Farkas István

Fogathajtás
A Királyi Lovas Klub idén második alkalom-
mal szervezett fogathajtást a Római
Katolikus Plébánia támogatásával.  A
versenyzők a hagyományokhoz híven hat
kategóriában indultak. A következő ered-
mények születtek:
Hátas kategória: 

1. Götz Gábor 
2. Erős Kata 

3. Göndör László
Egyes fogat:

1. Kozma Ferenc 
2. Bognár Lajos  

3. Mihálovics Gábor
Kettes fogat:

1. Bognár Lajos 
2. Csóka Gábor   

3. Győrvári Szabolcs
Vadászhajtás:

1. Csóka Gábor 
2. Győrvári Szabolcs 
3. Mihálovics Gábor

Póni hajtás:
1. Nadrai István 
2.  Kánya Gyula 
3. Kovács Bálint     

Póni vadászhajtás:
1. Nadrai István 
2. Kánya Gyula 

3. Mihálovics Gábor

Összesen 33 fogattal indultak az egyes,
kettes és a pónifogat kategóriákban, vala-
mint 23 induló volt a vadászhajtásokban, és
4 a hátas kategóriában. Egyre több embert
vonz ez a fajta sportág, és egyre nagyobb
az érdeklődés a környező falvakból,
megyékből. Büszkeséggel töltött el bennün-
ket, hogy a Somogy megyei   Barcsról meg-
kerestek és cikket írtak rólunk az internetes
újságjukban, ami a www.barcshirado.hu
honlapon tekinthető meg. Köszönetet
szeretnék mondani a Lovas Klub  tagjainak,
akik nélkül ez az eredményes lovas sport-
nap nem jöhetett volna létre! Köszönet a
támogatóinknak: a Királyegyházai Római
Katolikus Plébániának, a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kurató-
riumának és Királyegyháza Önkormányza-
tának!       
Királyi Lovasok, büszke vagyok rátok!      

Ormódi Melinda

Göndör László 3. helyezést ért el
a hátas kategóriában
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A Biblia újszövetségi része semmit sem mond

Szűz Mária szüleiről. Egy II. századi Biblián

kívüli könyv mondja el, hogy Mária édesany-

ját Annának, apját Joachimnak hívták. Anna

nevének jelentése: „kegyelemmel áldott”;

Joachimé pedig: „Isten megvigasztal”.  Szent

Anna tisztelete különösen megerősödött a

13-14. században Európában, annak

köszönhetően, hogy a hívők egyre inkább

Jézus emberi természete és emberi valósága

felé fordultak. Érthető tehát, hogy Krisztus

nagyszülei iránti tisztelet is felélénkült. Az

ünnep azért került július 26-ra, mert az a nap

a Szűzanya szülőháza fölé épített templom

felszentelésének időpontja.  A régi hagy-

omány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária

Jeruzsálemben született, és szülőháza –

mely értelemszerűen Anna asszony háza is -

a Bethesda-tó közelében állt. 

Szent Anna tiszteletéről Bálint Sándor a

következőket írja: ,,A hazai Szent Anna-tisz-

telet gazdagságát és színes változatosságát

a kultusz sokrétűsége mutatja. Kiváltságos

patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában

az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek

foglalkozása valamiképpen a gazdaasz-

szonysággal, asszonyi gondoskodással

függ össze: a szövőmunkások, csipkeverők,

seprűkötők.” 

Védőszentjükként tisztelték az asztalosok,

ugyanis régen az oltárszekrény elkészítése a

mesteremberek feladatai közé tartozott, már-

pedig Anna volt méltó arra, hogy az élő

szentségházat, Máriát a méhében hordoz-

za.

A kádárok is tisztelték, nyilván abból a meg-

fontolásból, hogy Jessze törzséből, Anna és

Mária méhéből sarjadt a Szőlőtő: belőle ter-

mett a megváltás bora, (a megváltó Vére).

Védőszentje volt a bányászoknak is, nyilván-

valóan azért, mert ünnepének evangéliuma

a szántóföldön elrejtett kincsről, a drága-

gyöngyöt kereső kalmárról szólt.

A barokk korban Szent Anna külön

védőszentje volt a haldoklóknak.

Királyegyházán régi idők óta Szent Anna

ünnepén, vagy a hozzá közelebb eső vasár-

napon szolgáltatjuk ki a betegek kenetének

szentségét. Azt kérjük Jézustól, hogy azzal a

szeretettel forduljon betegeink felé, amilyen

gyengédséggel volt egykor a testi – lelki

szükséget szenvedők irányában. Emellett

pedig újra és újra tudatosítjuk magunkban,

hogy ez a szentség nemcsak a haldoklóké,

hanem minden súlyos betegségben

szenvedő megkeresztelt emberé. Idén július

28-án, vasárnap Lőrinc Sándor atya, a pécsi

Havihegyi kápolna templomigazgatója,

pécsi kórházlelkész kente fel híveinket a

betegek olajával.

Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent Anna

asszonyt arra választottad, hogy tőlük szü-

lessék Egyszülött Fiad édesanyja, az ő

közbenjárásukra kérünk, add meg, hogy

elnyerhessük az üdvösséget, melyet minden

nép számára ígértél. Krisztus, a mi Urunk

által! Ámen.

Király József

plébános

Szent Anna tisztelete Királyegyházán 

Szent Anna-szobor
a királyegyházi templomban

A nyár egyik legfőbb előnye a sok napsütés.
Ma már azonban tudjuk, hogy sok
szempontból inkább hátrány, mint előny.
Minél többet napozik valaki, bőre annál
gyorsabban öregszik. Ráadásul a sok
napozás olyan elváltozásokat indít el a
bőrben, amelyek hosszú távon akár rákhoz
is vezethetnek. A világos bőrűeknek még
jobban kell vigyázniuk, mivel ők nem is bar-
nulnak, hanem villámgyorsan leégnek (ez
persze a sötétebb bőrűeket is fenyegeti).
Elég 10-15 percet tölteniük a napon, és
hamarosan jelentkezik a fájdalmas bőrpír
(súlyosabb esetben akár hólyagok is),
melyet láz, hányinger is kísérhet.
Az érintett bőrfelület ugyan pár nap múlva
lehámlik, azonban ne gondoljuk, hogy

véglegesen meg is gyógyult. A bőr
"emlékezik" a leégésekre, hatásuk mintegy
összeadódik, és segíti a bőrrák kialakulását.
A gyerekekre mindez még nagyobb
mértékben vonatkozik, mint a felnőttekre.
Javaslatok:
• Figyeljünk az előrejelzésekre. Ha az ultra-
ibolya (UV-A, UV-B) sugárzás növekedése
várható, arról a híradások is beszámolnak.
Ezeknek megfelelően állítsuk össze progra-
munkat.
•11-16 óra között, amikor a legerősebb a
sugárzás, ne napozzunk, különösen akkor,
ha erős sugárzás várható (ilyenkor csak a
legszükségesebb időt töltsük a napon).
•Mindig használjunk fényvédő krémet,
bőrtípusunknak megfelelőt, még árnyékban

is. Ma már különösen magas védelmet
nyújtó (50-nél is magasabb faktorszámú)
krémek is léteznek.
•Minél kevesebb testfelületet hagyjunk
szabadon, még nagy melegben is. Ajánlatos
kalap, sapka használata.
•Ha mindenképpen le szeretnénk barnulni,
óvatosan, fokozatosan igyekezzünk elérni a
kívánt eredményt.
•Használjunk napozás utáni krémet, amely
segít hidratálni, megnyugtatni a bőrt.
•Ha már bekövetkezett a leégés, a piros,
fájó bőrfelületet minél hamarabb részesítsük
helyi kezelésben (a gyógyszertárakban
többféle, leégés esetén használható készít-
mény is kapható).

Forrás: www.vital.hu

A nyár veszélyei 
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A Királyegyházai Általános Iskola
2012-13-as tanévi programjában sze-
replő három hetet meghaladó „Egész-
ségünkre!” című projekt – melyben a
második, harmadik és negyedik osztá-
lyos tanulók, valamint pedagógusaik vet-
tek részt – április 26-tól május 17-ig tar-
tott. Célunk az egészséges életmódra
nevelés volt. Minden reggel tornával
kezdtük a napot, a tanórák tananyaga
az egészség témakörre épült. 
A projekt első része „ Amit eszel, azzá
leszel”címmel, az egészséges táplálko-
zás témáját járta körül. Ennek során
fűszernövényeket ültettünk, kóstoltunk;

fűszersarkot hoztunk létre. 
Az egészséges táplálkozásról Dr.
Valkai János háziorvos tartott előadást. 
A pécsi piac látogatása során zöld-
ségeket, gyümölcsöket vásároltunk,
melyből másnap zöldség- és gyümölcs-
salátát készítettünk és rozskenyeret sütöt-
tünk. Ezeket a finomságokat a meghívott
óvodásokkal együtt fogyasztottuk el.
A projekt második része „A tisztaság fél
egészség” nevet viselte. A gyerekek
plakátokat készítettek, Gelencsér
Adrienn és Tabak Tilda védőnők na-
gyon érdekes és tanulságos akadály-
versenyt szerveztek a gyerekeknek. 

Lehetőségünk nyílt a Szentlőrinci
Eszterházy Egészségügyi Központot
meglátogatni, ahol körbevezettek, és
minden eszközt, gépet bemutattak a
gyerekek nagy örömére. 
A projekt utolsó része „Ép testben ép
lélek” a mozgás fontosságát emelte ki.
Erdei iskolai programot szerveztünk,
három napot töltöttünk Patcán a Katica
tanyán, mely a mozgás jegyében telt el.
„Mesél az erdő” túrán vettünk részt,
kipróbáltuk az íjászatot, a csillag-
dobálást, gyógynövény teákat kós-
toltunk, megismerkedtünk a megújuló
energiaforrásokkal. A legnagyobb
élményt a csúszdapark és a gokart
pálya jelentette a gyerekeknek.
A projektzárón értékeltük a munkánkat,
az akadályverseny résztvevőit, illetve
megnéztük a fényképeket, videókat.
A programok során sok új ismeretet,
élményt szereztek a gyerekek, megpró-
báltak jobban odafigyelni egészsé-
gükre.
A projekt sikeres megvalósításában
közreműködőknek ezúton köszönjük a
segítséget!

Toplakné Szummer Marianna
projektfelelős

Egészségünkre! – projekt az iskolában 

A piacon az egészséges zöldségek és gyümölcsök között válogattunk

Az erdei iskolában hatalmas túrákat tettünk Minden reggel tornával kezdtük a napot
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Július 14-én a Plébánia 200. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen este a szórakozásé volt a főszerep. A
néptánccsoport műsora után a Tajtiboy együttes érkezett Királyegyháza színpadára. Tajti Viktor és Turányi Gábor pillanatok
alatt felpörgette a hangulatot, és profikhoz méltó türelemmel bírták a rajongókkal való fotózkodást a műsor után.

Tajtiboy és TAJTI bál 

A képzés végén a résztvevők a Munkaügyi Központ által elismert tanúsítványt kapnak.
Jelentkezés és további információ: konyaritimea@gmail.com; +36309522987

A későbbiekben további tréninget indítunk drámapedagógia témában.
A tréningek résztvevői számára a témához kapcsolódó kirándulást szervezünk.

Konyári Tímea
szakmai vezető

•Személyiségtípusok
•Visszacsatolás
•Megütközések

•Kommunikáció
•Verbális és nem verbális
•Kommunikáció általában

•Stresszkezelés

indul projektünk keretében 2013 augusztusában
Témák:

Önismereti tréning
Családi közösségi programok és szolgáltatások 

fejlesztése a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia 
szervezésében (TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0309)

A fogathajtó verseny résztvevői
ide már ló nélkül érkeztek

Sokan jöttek a környező településekről is
hogy együtt szórakozzanak a helyiekkel

Aki egész nap dolgozott, itt végre
kikapcsolódhatott A Tajtiboy együttes jókedvre derítette a lányokat is


