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Zircre kirándultunk 
Augusztus 8-án autóbusszal indultunk a

Bakony fővárosába, Zircre. Első utunk az
1700-as években, barokk stílusban épült

Apátsági Templomba vezetett. Egy

nagyon kedves fiatal szerzetes fogadott
és vezetett minket, bemutatta a csodá-

latos freskókat, szobrokat, és mesélt a

templom teljes belső felújításáról. A temp-
lomlátogatás után az ország egyetlen

olyan természettudományi kiállítását

tekinthettük meg, ahol a legkisebb ma-
dártól a legnagyobb medvéig a Bakony

teljes élővilága látható, és a Kárpát-

medencében található ásványok is
bemutatásra kerülnek. A múzeumból a

műemlék könyvtárba mentünk, ahol

megcsodálhattuk azt a 65.000 kötetet,
melynek nagy része 18. században író-

dott és került kiadásra. 

A sok látnivaló után fáradtan tértünk be
egy kedves kis étterembe, ahol finom

ebéd várt bennünket. Erőt gyűjtve indul-
tunk az arborétum megtekintésére. A 20

hektáron fekvő természetvédelmi terüle-

ten a Föld minden részéről származó fa-
és egyéb növénykülönlegességeket

csodálhattunk meg. A kertben egy 600

éves mesterséges tó is található. Korun-
kat meghazudtolva róttuk a kilométere-

ket, a látottak szépsége erőt adott, így

sokáig gyönyörködhettünk a mintegy
600 különböző fa és díszcserje

látványában. 

Bár nagyon elfáradtunk, a nagyon szép

és tartalmas kiránduláson mindenki jól
érezte magát, a látottak valamennyi-

ünknek nagyon szép emlékeket nyújtot-

tak. Mi nyugdíjasok többnyire már

aligha juthattunk volna el egyénileg erre

a szép helyre. Mindezt köszönjük a

Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriumának. 

Dr. Máthé Győzőné

Királyegyházai Nyugdíjas Klub



A kiemelkedő munkavédelmi eredményeinek

köszönhetően a Királyegyházi Cementgyár a

LAFARGE Közép-Európai Klaszter tagjaként

testvérgyáraival együttesen belépést nyert a

LAFARGE nemzetközi Munkavédelmi

Kiválóságok Klubjába. Az elismerést többek

között a megnyitás óta összesített helyszíni

elsősegély, illetve orvosi ellátást igénylő

esetek alacsony száma alapján nyerte el. Az

eredmény elérésében nem elhanyagolható

az a tény sem, hogy már közel 800 nap telt

el a gyárban úgy, hogy munkaidő kiesést

okozó baleset nem történt. Ez kiemelkedő tel-

jesítmény, hiszen ebben a tekintetben

leginkább csak olyan gyárak előzik meg a

Királyegyházi Cementgyárat, amelyek már

hosszú évek óta üzemelnek kirívó baleset

nélkül. 

Az elismerés még nagyobb figyelmet követel

a munkavállalóktól, és a gyár területére

belépő beszállítóktól, partnerektől, hogy

továbbra is megőrizzék a LAFARGE

családon, így a világ építőipari üzemei között

kiválónak számító helyét.

Elindult a vasúti cementkiszállítás

Királyegyházáról

Újabb lépéssel kíméli a környezetet a

LAFARGE cementgyár. Nyár eleje óta a

közúti szállítás egy részét kiváltva megindult a

vasúti szállítás az ország keleti részébe,

Debrecenbe.

A keleti töltőállomás egyedülálló, ugyanis

Magyarországon nagyon kevés, speciálisan

erre a célra kialakított és nyilvános, úgy-

nevezett reléállomás létezik. Az állomás létre-

hozása a LAFARGE egyik debreceni part-

nerének a segítségével valósulhatott meg. A

LAFARGE a debreceni töltőállomás segít-

ségével hatékonyan és gyorsan tudja

kiszolgálni kiváló minőségű cementtel a kelet-

magyarországi régiót.

A vasúti cementszállítással havonta átlagban

három szerelvény hagyja el a baranyai

gyárat CEM I 42,5 R jelzésű Fekete Rapid

cementtel. Egy vagon megtöltésével nagyság-

rendileg egy közúti cementes autó szállít-

mánya váltható ki. Az alkalmanként több

tucatnyi szerelvény egymás mögé kötésével a

gyár így drasztikusan csökkentette a közúti

szállításból származó környezetterhelést. 

Zadravecz Zsófia

Marketing kommunikációs vezető 

Találkozott már azzal a problémával, hogy
diákja/gyermeke viselkedése kezelhetetlenné
vált?
Tapasztalta már, hogy manapság a fiatalok
ingerlékenyebbek, rosszabb a problé-
mamegoldó képességük, könnyebben felad-
ják egy-egy nehézség kapcsán?
Tudta, hogy a most felnövekvő nemzedék
fiataljainak több, mint 50%-a nem rendelkezik
megfelelő célokkal a saját életével kapcsolat-
ban és ezért motiválatlan?
Törekedne rá, hogy segítsen azoknak, akikkel
nap, mint nap együtt kell dolgoznia/élnie
abban, hogy minél boldogabb felnőttekké
válhassanak?
Az Akadémia célja, hogy olyan gyakorlati
ismeretekkel lássa el a résztvevőket, ame-
lyeket a mindennapi életben közvetlenül
tudnak alkalmazni, a tanultakat a saját élet-
helyzetükre tudják értelmezni, és így köny-
nyebbé válik számukra napi problémák
megelőzése és kezelése, ezáltal oktatói,

nevelői munkájuk is hatékonyabb lesz.
A Viselkedéskezelés Akadémiájának anyagát
Dr. Nancy French, az amerikai PAR2A Center
alapítója és vezetője dolgozta ki, hogy
segítse azon pedagógusok, szülők és pszi-
chológusok munkáját, akik gyerekekkel,
fiatalokkal, serdülőkkel foglalkoznak.
Magyarországon Dr. Ann Vidolovits-Moore
és Káplár Mátyás pszichológusok 2006 óta
foglalkoznak a módszer meghonosításával, a
magyar élethelyzetre való alkalmazással. Az
évek során több városban tartottak már
képzéseket, főként pedagógusok és szülők
számára. Pécsett, Barcson, Abaligeten és
Ráckevén programszintű együttműködés jött
létre több iskolával.
A képzés során a viselkedési motivációk
feltárásától kezdve, megismerkednek a
résztvevők a szabályalkotás, a visszajelzési
rendszer helyes felállításával, valamint a
felelősségteljes életre való nevelés alapvető
lépéseivel. Jelentkezés a  http://trening.elet-

muhely.hu/jelentkezes oldalon, határidő:
2013. szeptember 3.
A képzés során feldolgozott témakörök: 

I. Bevezetés, szemléletformálás 
II. Mások érzelmeinek megértése 
III. Elvárások és szabályok tanítása 
IV. Viselkedéskezelési stratégiák 
A tréning során elsajátítandó készségek: 
1. Az önértékelés és az érzelmi tényezők
hatása az iskolai teljesítményre 
2. Pozitív tanítási környezet kialakítása az
osztályteremben 
3. Viselkedéskezelési stratégiák 

Forrás: http://trening.eletmuhely.hu/
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Elit klubban a Királyegyházi Cementgyár  

A Viselkedéskezelés Akadémiája  

ISMÉT NYÍLT NAP A

CEMENTGYÁRBAN

A Királyegyházi Cementgyár

következő rendezvénye

a hagyományosan megrendezésre

kerülő nyílt nap,

amely idén szeptember 20-án

14 órától várja sok szeretettel

az oda látogató érdeklődőket.
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Halljátok meg, Magyarszentivániak!

Kezdődik az iskola! 

A címben szereplő felkiáltás hasonló
Keresztelő Szent János felszólításaihoz,
melyeket a Bibliában olvasunk. Augusztus
29-én ünnepeljük az Ószövetség és
Újszövetség határán élő nagyformátumú
személy, Keresztelő János vértanúságának
emlékezetét. Mivel Szent János a
településegyesítés előtti Magyarszentiván
védőszentje (most pedig Királyegyháza
társvédőszentje), ezért a hónap utolsó
vasárnapján rá emlékeztünk. 
A szentmisét Dr. Kajtár Edvárd, egykori
plébánosunk mutatta be. Prédikációjában
három fontos dologra irányította figyelmün-
ket, melyeken érdemes elgondolkodni és
továbbadni. 
Az egyik, hogy Keresztelő János a
megtérést hirdette, mégpedig annak mindkét
jelentésében. Egyrészt ugyanis szükségünk
van erkölcsi megtérésre, melynek lényege
egyszerűen úgy foglalható össze, hogy
legyek jobb és igazabb ember. Másrészt
Istenhez is vissza kell térni. Ezt a tábortűz
példájával szemléltette. A tűz mellett világos
van. Látom az embereket, látom a tárgyakat.
De amikor távol megyek a tűztől, egyre
inkább elfogy a fény, és egy idő után már
csak sötétben tapogatózom. A megtérés
ebben az esetben azt jelenti, hogy
visszatérek a tűzhöz, az Istenhez, akinél
látok, és akinél kezelhető a világom. 
A másik gondolat, amire Edvárd atya felhív-
ta figyelmünket, hogy Keresztelő János ren-
díthetetlenül kitartott Isten törvénye, a
Tízparancsolat mellett. Ezért ölték meg. Ezért
lett vértanú. Nincs megalkuvás. Nincs
méregetés, hogy ez még belefér, ez már
nem. Nincs mellébeszélés. A Tízparancsolat

kortalan és felülírhatatlan!!! Miért? Mert nem
ember alkotta, mert nem az egyház fogal-
mazta meg, hanem Urunk örök törvénye,
melyet hordozunk, élünk és őszintén
értelmezünk! 
A harmadik gondolat pedig, hogy
Keresztelő János számára Isten volt a leg-
fontosabb. Eltelt az Istennel. Az egyetlen
vonatkozási pont, akihez mindent
viszonyított. Ezt tükrözte külső megjelenése
(teveszőrből készült ruházat), valamint
életvitele (kint élt a pusztában, sáska és vad-
méz volt a tápláléka). Hogy ez neki miért
volt jó, és miért így volt boldog, azt csak
akkor értjük meg, ha valamit sejtünk már
abból mit jelent Istent szeretni, és Jézusra
várni. S a kérdés adott. Számomra hol van
helye Istennek? Első? Második? Huszadik?
Ötvenharmadik? Helye sincs? Ne feledjük,
ha nem az első, akkor más emberi kapcso-
latainknak sincs biztos pontja, amihez köthet-

nénk. 
Ugyanebben a szentmisében együtt ünne-
peltük Bíró Tibor és Kajsza Lenke 60.
házassági évfordulóját. Tibor bácsi Sumony-
ban, Lenke néni pedig Királyegyházán taní-
tott. 1953. augusztus 20-án kötöttek
házasságot. Munkájukkal sokat tettek a falu
kulturális és sport életéért. 1964-ben Pécsre
költöztek Királyegyházáról, mivel az akkori
megyei vezetés új feladattal bízta meg őket.
2013. augusztus 25-én pedig abban a
templomban és annál az oltárnál, ahol
házasságot kötöttek, hálát adtak az Úrnak,
újra egymás ujjaira húzták a szeretetet
jelképező gyűrűket, mi pedig azt kértük
Urunktól és Istenünktől, hogy újítsa meg
szolgái 60 éve tartó hűségét. Isten éltesse
még őket nagyon sokáig!

Király József
plébános

Örömmel értesítem a tanuló ifjúságot és a kedves Szülőket, hogy 2013. szeptemberében ismét új tanév indul!
A Királyegyházi Általános Iskolában az ünnepélyes tanévnyitó szeptember 2-án 9.00 órakor kezdődik,

ezen a napon vehetik át a tankönyveket, az első osztályosok pedig az iskolatáskát és a teljes felszerelést is.
Az első szülői értekezletet szeptember 9-én 15.30-tól tartjuk.

Palkó Ottó
igazgató
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Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletének kivonata

2012. tárgyévről

folytatás a 6.. oldalon
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Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Támogatást a közalapítvány kiemelt tevékenységére a nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés terén
elsősorban az egészségmegőrző és a fenntartható fejlődést célzó, környezettudatos magatartást elősegítő programok céljára
fordítottuk. Többek között az óvodás és iskolás korosztálynak szervezett programokat valósítottuk meg: kirándulások, sport-
szerek beszerzését, sport és szellemi vetélkedőket, játszóházakat rendeztünk. Támogattuk az iskolai és óvodai szülői
munkaközösségeket is a gyerekek részére szervezett programjaik megszervezésében.
A felnőtt lakosság részére színházlátogatásokat, valamint egynapos kirándulásokat szerveztünk. Segítettük az időskorú
lakosság számára tervezett, szervezett programokat kirándulásokat, valamint az Önkormányzattal közösen rendezett idősek
napi ünnepségeket. Támogattuk a Királyegyháza Sportegyesületet, a Királyegyházai Polgár Egyesületet és az amatőr női kézi-
labdacsapatunkat is. Támogattuk a gyereknapot és a néptánccsoportot. Majálist, egészségnapot és falunapot tartottunk.

Közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként
Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális-, sport-, oktatási- és településfejlesztés tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
sport, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása
Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hátrányos helyzetű családok és az egész lakosság
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Hátrányos helyzetű családok is eljutottak különböző kulturális rendezvényekre,
színházba, iskolai és felnőtt kirándulásra, sport- és egészségnapra, melyre az alapítvány támogatása nélkül nem lett volna
lehetőségük. Első osztályosoknak iskolatáska vásárlással segítette a tanév kezdését a közalapítvány.

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletének kivonata

2012. tárgyévről 
folytatás az 5. oldalról
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HELYZET – KIRÁLYEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Megjelenik havonta, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | ISSN 2060-5471 |
Felelõs kiadó: Konyári Tímea, munkatársak: Grímné Hunyadvári Éva, Kaczor Péter, dr. Máthé Győzőné, Mészáros Dániel

| A szerkesztõség címe: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., tel.: 06-30-9522987, 06-73-340045,  e-mail: konyaritimea@gmail.com |
Lapzárta: 2013.08.28..

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.

A királyegyházai női amatőr kézilab-
dacsapat meglepetésünkre nagyon
szép eredménnyel és nagy örömmel
zárta az idei strandkézilabda szezont.
Bár a felkészüléshez szükséges fel-
tételek nem voltak adottak a csapat
számára, mégis reményekkel indultunk
neki az idei strandkézilabda tornáknak.
Első megmérettetésünk Balatonszárszón
volt. A csapatot személyesen a szárszói
polgármester úr fogadta. A torna meg-
nyitóján megköszönte, hogy elfogadtuk
a meghívást és hogy ilyen messziről
eljöttünk a kupára. A tizenkét csapat
között a „Királyi csipet-csapat” a
negyedik helyezést érte el. Az oklevél és
az ajándék átadása után a
polgármester úr meghívott minket a jövő
évi kupára is.
A jó eredményen felbuzdulva be-

neveztünk az ország legnagyobb nem-
zetközi kvalifikációs bajnokságára Bala-
tonakarattyára.
Itt már nagyon erős volt a mezőny,  de
tudtunk meglepetést szerezni: a dabasi
bajnokokat megvertük. Ez arra volt elég,
hogy a 25 csapatból a középmezőny-

ben végezzünk.
Elkeseredve érkeztünk haza, de Grím
Ferenc polgármester úr szavai újra re-
ményt adtak nekünk: "Ne adjátok fel,
menni és csinálni kell tovább, mert ez is

szép eredmény egy ilyen kis csapattól!"
Megfogadva  a tanácsát elindultunk a
nyár utolsó Nagyatádon megrendezett
kvalifikációs tornáján. 
És milyen jól tettük! Csapatunk
Nagyatádon a negyedik helyet
szerezte meg, ezzel bejutottunk a

Borsodi Strandkézilabda Nemzeti
Országos Döntőjébe,  mivel az előttünk
végző csapatok már korábban kvali-
fikálták magukat.
Boldogan készültünk a nagy megméret-
tetésre, mivel  Baranyából ilyen kis falu
még soha nem képviseltette magát az
olyan nagyvárosi csapatok között, mint
például: Győr, Veszprém, Budapest,
Debrecen, Tatabánya, Tököl, Dabas. 
Itt már éreztük, mindegy milyen he-
lyezést  érünk el, az is nagy eredmény,
hogy a kis királyegyházai csipet-csapat
az ország legjobb csapatai között van
regisztrálva! Csodálatos érzés! Lehet,
hogy valakinek semmi, de nekünk: MIN-
DEN! Mi csapattagok büszkeséggel
viseljük a KIRÁLYEGYHÁZA feliratú
mezt, mert tudjuk, hogy e névvel  már az
ország legjobbjai között vagyunk nyil-
vántartva. Szívvel, lélekkel harcolva  a
nagyok ellen,  ez a kis  csapat büszke
arra, hogy az ORSZÁG 12. legjobb
csapata lett.
Szeretnénk jövőre hasonló vagy még
nagyobb sikereket elérni kis falunk
számára! Szeretnénk a fiataloknak
példát mutatni, és ösztönözni őket arra,
hogy SPORTOLNI ÉRDEMES ÉS
SOSEM KÉSŐ ELKEZDENI!
Köszönjük a bizalmat és a támogatást a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány elnökének, a Kuratórium
tagjainak, a Királyegyházai Önkor-
mányzat Képviselőtestületének, Grím
Ferenc polgármester úrnak és minden
kedves KIRÁLYEGYHÁZI LAKOSNAK
akik együtt szurkoltak a csapatért!

Kiss Jánosné
csapatkapitány

Királyegyháza a legjobbak között 
Strandkézilabda 2013


