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Az új esztendő első eseménye
településünkön hagyományosan az
iskolai szülői munkaközösség által
szervezett jótékonysági bál volt, amely
kulturált és színvonalas programot kínál
évről évre a szórakozni vágyó felnőttek
részére. Jó alkalmat nyújt ez a ren-
dezvény a találkozásra, a beszél-
getésekre és a gondtalan szórakozásra.
Programokban nem szűkölködtünk az
elmúlt év során sem, hiszen 2013-
ban szintén az iskolai
szülők bálja nyitotta a ren-
dezvények sorát, az-tán
hamarosan az óvodai
szülői munkaközösség által
szervezett bálon táncol-
hattunk. Gyerekek, szülők
együtt vehettek részt a farsan-
gi mulatságokon, a nyugdíja-
sok pedig a klubban szer-
veztek álarcosbált. Márciusban
a Lovas Klub rendezett zenés,
táncos összejövetelt, virágvasár-
napon pedig játszóházban és ITB
koncerten vehettek részt az érdeklődők a
Királyegyházai Római Katolikus Plébánia
szervezésében. Merj a legjobb lenni cím-
mel tehetségkutatót szervezett a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriuma, melyen
gyermekek és felnőttek mutathatták be
alkotásaikat, produkcióikat. Május 18-

án sokak összefogásával valósult meg a
Nagy családi nap, melynek keretében a
Királyi Lovas Klub fogathajtást, a
Királyegyháza Sportegyesület Király
Kupát, a Polgárőr Egyesület szórakoz-
tató programokat szervezett. A Nyug-
díjas Klub tagjai sütöttek-főztek, a
templomban délelőtt ünnepi szentmisét
mutatott be Király József
p lébános ,

délután
pedig Sinkó Csongor or-

gonajátékát élvezhettük. Júniusban kirán-
dultak az óvodások, iskolások és a lova-
sok, és persze véget ért a tanév, elbal-
lagtak a nyolcadikosok. Júliusban a 200
éves Plébániánk tiszteletére szervezett
ünnepségen Dr. Udvardi György pécsi
megyéspüspököt köszönthettük telepü-
lésünkön, a civilek ezúttal is összefogtak,
a nyugdíjasok a vendéglátást biztosítot-

ták, a lovasok és a néptáncosok a
szórakozásról gondoskodtak, a pol-
gárőrök pedig mindannyiunk bizton-
ságáról gondoskodtak. Augusztusban a
nyugdíjasok is pihenhettek egy kicsit,
Zircre kirándultak, kéziseink pedig az
ország legjobbjai közé verekedték be
magukat a strandkézilabda bajnoksá-

gokon. Szeptemberben az Itthon
vagy – Magyarország, szeretlek
című rendezvényhez csatlakoz-
tunk, akrobatikus motoros
bemutató, szüreti felvonulás,
lecsóvacsora és bál is volt
ezen a napon. Októberben
az időseket köszöntöttük
műsorral, ajándékkal,
vendéglátással, zenével,
tánccal. Novemberben
zárszámadás, bál volt a
közmunka program

résztvevői számára, és
nemzetiségi nap az iskolában, melyben
aktív segítséget nyújtottak a szülők és a
nyugdíjas klub tagjai. Decemberben
ünnepváró játszóházat tartottunk az
iskolában, adventi hangversenyt ren-
deztünk a sumonyi és a királyegyházai
templomban. Mindkét helyszínen
vendéglátással kedves-kedtünk a
megjelent nézők és szereplők számára. 

Boldog új évet! 
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A Királyegyházai Általános Iskola diákjai is

csatlakoztak ahhoz a prog-

ramhoz, melyet a Magyar Kultúra

napjának 25. évfordulója alkal-

mából a Miniszterelnökség, a

Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ, a Települési Önkor-

mányzatok Országos Szövet-

sége, a GOOGLE Magyaror-

szág és még sok más szervezet

összefogásával hirdettek 2014.

január 22-ére: a regisztrált iskolák tanulói

ezen a napon 10.00 órától internetes kap-

csolattal, a YouTube segítségével együtt

szavalták Kölcsey Ferenc: Himnusz című

költeményét. A szervezők célja a kultúránk

népszerűsítése, a magyar közösségek

összekapcsolása világszerte.

Földünk több ezer magyar nyelvű iskolájá-

nak részvételével hosszú távú

program indul útjára 2014-ben,

melynek évente újabb és újabb

határon belüli és külhoni

település ad majd otthont. Idén a

Budajenői Általános Iskola volt

az esemény első helyszíne. A

következő házigazdát az idei

résztvevők közül jövőre sorsolás-

sal választják ki.  Az eseményről

készült felvételt láthatják itt:

www.youtube.com/watch?v=nJMWz7gE

hgs. Több fotó: www.kiralyegyhaza.hu. 

Együtt Szaval a Nemzet 

Felemelő érzés volt tudni, hogy közel százezer iskolás
gyermek szavalja egyszerre a Himnuszt

Január hónapban több alkalmuk is nyílt a ki-

rályegyháziaknak kisebb csoportokban szín-

házi előadásokra látogatni. Két különböző

projekt keretében szerveződtek a

színházlátogatások. Egyrészt a

Királyegyháza Római Katolikus

Plébánia szervezésében a TÁMOP

5.5.1 program keretében a

drámapedagógiai tréning szervezői,

segítői és résztvevői tekinthették meg

a 39 lépcsőfok és A doktor úr című

darabokat. Másrészt a királyegyházi

iskola tanulói az Indul a bakterház és

az Óz, a nagy varázsló című előadásokra

juthattak el. A gyerekek számára a színházje-

gyeket az iskola – egy nyertes pályázatnak

köszönhetően – és a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány – a

Lafarge Cement Kft. támogatásának segít-

ségével – közösen  vásárolta. A tanulók

számára az Önkormányzat biztosított bérelt

autóbuszt mindkét alkalommal. 

Az iskolások még két alkalommal mennek eb-

ben az évadban színházba: február 10-én a

Padlást tekinthetik meg a felső tagozatosok,

ké-sőbb pedig A kőszívű ember fiai

című darabot nézi meg a hetedik

osztály. 

Tervezünk egy színházlátogatást a

felnőtt lakosság számára még a

tavasszal, arra a darabra, melyre a

legtöbb igény érkezik. Érdeklődni

és az igényeket jelezni a

Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány Kuratóriumának

tagjainál lehet (Fata Gáborné, Varga

Józsefné, Konyári Tímea). 

Konyári Tímea

Színházba járunk 

A legkisebbek az Óz, a nagy varázsló című 
mesejátékot látták

A nagyobbacskák jól szórakoztak 
az Indul a bakterház vicces jelenetein

A doktor úr című darabot a nagy-, a 39 lépcsőfok
címűt pedig a kamaraszínházban nézhettük meg
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A LAFARGE Cement Magyarország Kft.

sikerrel zárta indulását követő második teljes

naptári évét is. A LAFARGE márkanév ismer-

tebbé vált a piacon, az ügyfelek keresik ter-

mékeiket. A cég megkérdőjelezhetetlen sze-

replőjévé vált a magyar cementpiacnak,

valamint fontos lépéseket tett a környezet-

védelem és a fenntarthatóság érdekében is. 

A tavalyi év végén az építőiparban már

tapasztalható volt a válságból való kilá-

balás, ami a gyár értékesítési forgalmán is

érzékelhető volt.  Azonban ez még mindig

elmarad a várakozásoktól, és nem teszi

lehetővé a királyegyházi gyártási kapacitás

teljes kihasználását. Emiatt a sikerességben

kulcsszerepet játszik a hatékonyság növe-

lése, mely területen tavaly számos ered-

ményt sikerült elérni.

A LAFARGE büszke az egészség- és

munkavédelem terén elért teljesítményére is:

indulása óta csaknem 1000 nap telt el mun-

kaidő kieséssel járó baleset nélkül. Az előző

évekhez képest kétséget kizáróan javult a

dolgozók elhivatottsága a munkavédelem

iránt. A tavalyi évben létrejött az

Egészségvédelmi Bizottság is, mely az

egészségmegóvásra helyezte a hangsúlyt

és létrehozott egy egész éven átnyúló prog-

ramot. Többek kö-

zött a LAFARGE

munkatársai szá-

mára 2013. évtől

kollektív élet- és

balesetbiztosítást

kötött, továbbá az

év végén mindenki

egy komplett e-

gészségügyi szűrésen vehetett részt.

Májusban megkezdődött a cement vasúti

kiszállítása a kelet-magyarországi régióba

is, amely új kihívásokat jelentett. A logisztikai

fejlesztés nem csak a hatékonyságot nö-

velte, hanem elismerést is hozott a gyárnak:

a vasútüzem elnyerte a"év legjobb árufu-

varozási depója" díjat a londoni Európai

Vasúti Kongresszus pályázatán.  

A vonatkozó környezetvédelmi előírások-

nak a 2013. év során is messzemenőkig

megfelelt a LAFARGE: sok esetben jóval a

megengedett kibocsátási határértékek alatt

teljesített, és további fejlődést tervez. A

másodlagos tüzelőanyagok felhasználá-

sával kapcsolatos

elképzeléseiről szá-

mos fórumon tájé-

koztatta a környező

települések lakos-

ságát és támogatja

a további párbe-

szédet a témában.

A szóban forgó

tüzelőanyag váltás

nagyban hozzájá-

rulhat a környezet

javításához, hiszen a fosszilis

tüzelőanyagok kiváltása az egyik fő cél,

továbbá a kibocsátási értékeinek

javulásához is vezet. A fejlesztési csapat

minden erejével arra koncentrált, hogy az

elérhető legjobb technológiát tervezzék be,

mellyel a hatóság által támasztott

követelmények is minden tekintetben

magasan túlteljesíthetőkké válnak. Az

alternatív tüzelőanyagok alkalmazása a

királyegyházi üzemet a világ egyik legfejlet-

tebb cementgyárává teheti, hosszú távon

megoldást kínálhat egyes hulladékkezelési

problémákra, valamint bevételi forrást jelen-

thet helyi gazdálkodók számára is.

A LAFARGE nagy hangsúlyt fektet a

környező településekkel való meglevő jó

kapcsolat ápolására és büszke a 2013-

ban elért közös eredményekre. Több helyi

kezdeményezést támogattak és indítottak

maguk is, melyekért az év végén a

kiemelkedő társadalmi felelősség-vállalás-

ban élen járó vállalkozásoknak adható

„CSR Hungary” díjat is kiérdemelték.

Zadravecz Zsófia

marketing kommunikációs vezető

Sikeresen teljesített éves célok a LAFARGE-nál 

Közösségi falfestés – 2013. szeptember 

Véradás a királyegyházi cementgyárban – 2013. december
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Visszatekintő
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. által támogatott programok 2013-ban

A cementgyártól kapott támogatásból tudjuk évek
óta megszervezni az óvodás és iskolás gyerekek

kirándulásait
A Polgárőr Egyesület tagjai nemcsak profi módon

biztosítják, de gyakran szervezik is a rendezvényeket

A nyugdíjasok – akikre mindig lehet számítani, 
ha segítségre van szükség – 

Zircre kirándultak 2013 nyarán

Zenében, táncban, versmondásban és
képzőművészetben is bemutatkozhattak a tehetségek

a márciusi megmérettetésen

A lovas klub létrejöttének a tagok egy jó kis
közösséget, mi pedig egyre több látványos programot

köszönhetünk
A néptánccsoport fellépéseivel helyben és egyre

távolabbi településeken is sikert arat

A LAFARGE Cement Magyarország
Kft.  tavaly is segítette a Királyegy-

háza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány Kuratóriuma által megszer-
vezett, illetve támogatott települési és
közösségi programokat. A 2013-

ban megvalósított projektek között
találunk hagyományosakat, mint
például hozzájárulásokat a helyi

polgárőrség, a sportegyesület, a
néptánccsoport, női

kézilabdacsapat és a nyugdíjas klub
működéséhez, programjaihoz, de
voltak újdonságok, mint a „Merj a
legjobb lenni” című tehetségkutató,

vagy a Mészáros Dániel által
vezetett kick-box edzés, a 2012-ben
alakult Királyi Lovas Klub ren-

dezvényei és a kisebb-nagyobb
volumenű pályázatok felmerülő költ-

ségei. Az alábbiakban néhány kira-
gadott pillanat felidézésével köszön-
jük a segítséget, és bízunk benne,
hogy a jövőben is töretlen marad az

együttműködés a gyár vezetése és a
helyi közösségek között. 
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Nagy öröm, amikor a volt tanulók fiatal felnőttként
velünk együtt szórakoznak Szülők és leendő szülők egyaránt jót táncolhattak 

Az asztalokon tankönyv helyett étel, ital sorakozott Ilyen jó volt a hangulat

A táncparkett egész éjjel tele volt 
A tombolán nagyon sok értékes nyeremény talált

gazdára

Szülők Bálja 2014  
Nagy öröm számunkra, hogy minden

évben nagy érdeklődésre számot tartva

szervezhetjük meg Királyegyháza egyik

legrangosabb eseményét, az iskolai

jótékonysági bált. Idén is szép számmal

jelentek meg a szórakozni vágyó fiatalok

és kevésbé fiatalok, szülők és leendő

szülők a Szülők bálja című ren-

dezvényünkön. Köszönjük az iskola igaz-

gatójának, hogy rendelkezésünkre bo-

csátotta a tantermeket és az aulát, és a

szülői munkaközösség tagjainak, hogy

segítettek az előkészületekben, a ren-

dezésben és a takarításban. Támogatóink

listája is bővült ebben az évben, nekik

köszönjük a tombolára felajánlott nyere-

ménytárgyakat:

Ifj. Göndör László, Gyenis István és

családja, Hollósi család, Id. Kis Halas

Tibor és családja, Ifj. Kis Halas Tibor és

családja, Konyári Tímea, Mihálovics

Gábor és családja, Némethné Bódis

Andrea, Nyakáné Hatos Adrienn, Ős

Ferenc és családja, Palkó Ottó, Sziráki

József és családja, Tóka Dénes,

Királyegyháza Római Katolikus Plébánia,

Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány Kuratóriuma

Fata Gáborné

SZM elnök
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Újból eltelt egy év, ami arra kötelez, hogy

az alapszabályunk II. fejezet "A" pontja ér-

telmében a vezetőség nevében beszámol-

jak a 2013-as évben elvégzett feladatokról.

Az elmúlt évben sikeresen részt

vettünk a megyei járőrversenyen,

ahol sok elméleti és gyakorlati

tapasztalatban részesültünk.

Településünkön több rendez-

vényt is sikeresen biztosítottunk,

így például két családi napot,

ahol már a diákok is részt vettek

diákmunka program keretében.

A cementgyár nyílt napjain

segítettünk parkoló biztosításá-

ban és a forgalom irányítá-

sában. Ezen kívül gondoskodtunk a bizton-

ságról a szüreti felvonuláson, a Halottak

Napján, az óvodások, iskolások Márton

napi felvonulásán, a lovas klub által

szervezett Mikulás napi felvonuláson. 

A Kistérség Fejlesztő Központ Egyesület

támogatásával önkéntes tevékenység

keretében társadalmi munkát is végeztünk:

fűszerkertet építettünk és kerítést  festettünk,
ennek segítségével eljutottunk egy családi
kirándulásra Keszthelyre. Ott meglátogattuk
a Festetics-kastélyt, a Mezőgazdasági

Múzeumot, és elmentünk egy sétaha-
jókázásra is. Onnan átmentünk Balaton-
györökre, ahol egy ízletes ebédben s szép
kilátásban volt részünk. Miután mindenki jól-
lakott, pihentünk a Balaton partján, ahol aki
úgy gondolta lábat lógatott, aki pedig bátor
volt, fejest is ugorhatott a Balatonba.
Remélem, hogy mindenki jól érezte magát!

A tavalyi évben pályázat segítségével sike-

rült az irodai bútorzatot felújítani, ami már

igazán ráfért. Köszönetet mondok a

Megyei Polgárőr Szövetségnek, és szeret-

ném megköszönni a lelkiis-

meretes, kötelességtudatos

hozzáállását mindenkinek.

Bízom benne, hogy továbbra

is nagy kedvvel és kitartással,

és még több szolgálati óra-

számmal vesznek részt a vál-

lalt feladatokban az egyesület

tagjai, holott tudjuk, ezért a

megbecsült munkánkért sem-

milyen anyagi juttatást nem

kapunk. 

Ezért bízom abban, hogy polgárőreink

továbbra is nagy megbe-csülést és

megértést kapnak a lakosság részéről,

hiszen mindannyian a szabadi-dőnket

feláldozva védjük és őrizzük a község

vagyonát.

Babám Ferencné

elnök

A 2013. évi tevékenységünkről 

Csapatunk a szebényi polgárőr versenyen

Királyegyházai Polgárőr Egyesüle

KÖZLEMÉNY 
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a Társulat érdekeltségi hozzájárulás

fizetésére kötelezte az ingatlantulajdonnal, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni joggal rendelkezőket. 

Felhívjuk a hátralékosok figyelmét, hogy amennyiben nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, a tartozások adók

módjára történő behajtásáról fogunk intézkedni.

Amennyiben a befizetésekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, személyesen, illetve telefonon 73/340-002/14-es

melléken szívesen adunk felvilágosítást ügyfélfogadási időben. 
Királyegyháza Csatornaberuházó 

Víziközmű Társulat

FELHÍVÁS 
Felhívjuk az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy a lakóingatlan tulajdon értékesítésekor ne feledkezzenek meg

a hulladékgyűjtő edény vevő részére történő átadásáról. A hulladékgyűjtő edényeket az önkormányzat bocsátotta térítés-

mentesen az ingatlantulajdonosok rendelkezésére, ezért az önkormányzati tulajdon. Amennyiben az eladó az átadást

elmulasztja, a hulladékgyűjtő edény beszerzéséről a vevő köteles gondoskodni.
Beák Laura

jegyző
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A legkisebb zeneiskolások is 
bemutathatták tudásukat

Az óvodások ezúttal kántálást hoztak nekünk
ajándékba 

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? 
Orsós Tamara és Katona Noémi fuvolaszóval 

kedveskedtek 

Szülők, gyerekek, pedagógusok egyaránt 
izgatottak és meghatottak ezen a napon

A Bölcsőcskét mindkét templomban 
és az iskolában is előadták a gyerekek

Az iskolai karácsony
Minden évben nagyon lelkesen készül-

nek a diákok és pedagógusok egyaránt

a naptári év utolsó tanítási napján

megrendezésre kerülő karácsonyi ünnep-

ségre. Hagyományosan a negyedikes

osztályfőnök, ezúttal: Gyimesiné Fekete

Tünde, szerkesztette a műsort, de minden

alsó tagozatos osztály és tanító részt vál-

lalt benne. Meghitt hangulatot teremtettek

a szereplők Jókai Mór: Melyiket a kilenc

közül? című művének dramatikus

megjelenítésével és  a szeretetről szóló,

előre felvett és a helyszínen kivetített

megható gondolatok előadásával.

Természetesen az óvodások is meghívást

kaptak erre a napra, ők kis verses összeál-

lítással, kántálással örvendeztették meg az

iskolás közönséget. Az iskolai szülői

munkaközösség tagjai a 2013-as

jótékonysági bál bevétele és a

Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány támogatása segítségével

minden tanuló számára gazdag

ajándékcsomagot készítettek, az óvodá-

sokat pedig édességgel vendégelték

meg. 
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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.

Lázas készülődés vette kezdetét 2013. december 17-én,
amikor a Magyar Vöröskereszt képviselőit és velük együtt a
12 fős bajor küldöttség tagjait vártuk Sumonyba.
Kisgyermekes családok töltötték be a kis termet, majdnem
minden szülő kettő vagy három gyermekkel volt jelen.
Harminc családnak hoztak ajándékcsomagot. Fürediné
Bayer Éva, a Vöröskereszt szigetvári kirendeltségének
vezetője és Szűcs Edit a Baranya Megyei Vöröskereszt
Igazgatója köszöntötték a családokat, megköszönték szor-
galmunkat. A beszédben elmondták, hogy a jelen lévő bajor
küldöttség munkatársaival huszonhárom éves munkakap-
csolat áll mögöttük. Emlékeztettek bennünket arra, hogy jártak már nálunk: amikor még volt Sumonyban általános iskola,
a franciákkal, dánokkal együtt hoztak ajándékot. Megígérték, hogy a jövőben is segítik falunkat, más rendezvényeken is.
Mindezt természetesen annak köszönhetően, hogy közel három éve jól működik a Sumonyi Vöröskereszt Alapszervezet,
melynek célja, hogy véradókat toborozzon és bélyegeket adjon el, hisz a bevétel 60 százalékát a családokra fordíthatjuk.

Szűcs Edit igazgatónő záró beszédében kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánt. Majd ezután a szülőknek
élelmiszercsomagot, a gyerekeknek pedig játékot, édességet
osztottak.
A Roma Nemzeti Önkormányzat nevében köszönöm a
családok együttműködését, és ha a segítséget tudták értékelni,
akkor 2014-ben is szívesen fogok lépni ilyen és hasonló cse-
lekedetek érdekében. Ezúton kívánok mindenkinek boldog új
évet.

Orsós László
Sumony RNÖ elnök

A Magyar Vöröskereszt Sumonyban 

Szeretettel fogadtuk a küldöttséget

Sokan eljöttek a helyiek közül
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Gondolatok a szeretetről 
Tóth Réka, tanárnő: „A szeretet az, amikor egy hosszú nap után hazamegyek, és a konyhaasztalon találok egy tál
almáspitét, pedig nem is voltam egész nap otthon. Az is a szeretet, amikor a zsebemben találok egy szaloncukrot, vagy
én csempészek valakinek egy levelet a billentyűzete mellé, hogy örüljön neki. A szeretet az is, amikor postán küldök
el egy képeslapot, ahelyett, hogy ezt e-mailben tenném, és karácsony előtt szoktam a faliújságra tűzni egy karácsonyi
képet a lépcsőházban. Szeretet az is, amikor a szomszéd néni megkérdezi, hogy mi van velem, mert milyen régen
látott, és együtt megyünk haza a buszmegállóból beszélgetve. Az is a szeretet, amikor felhívom a nagymamámat, mert
már nagyon régen hallottam a hangját, és hiányzik nekem.”
Aracsi Laura 8. osztályos tanuló: „Számomra a szeretet odafigyelést és törődést jelent.”
Fehér Dávid 2. osztályos tanuló: „A világ minden kincsét jelképezi nekem a szeretet!”

Gyimesiné Fekete Tünde


