
Királyegyháza . Sumony . Gyöngyfa . Szentdénes 2014./X. évfolyam 4. szám



2

A Holcim és a LAFArGe 2014. április 7-én
bejelentette a két vállalat egyesüléssel tör-
ténő összevonására vonatkozó szándékát,
melyet az illetékes igazgatótanácsaik egy-
behangzóan jóváhagytak és mindkét
vállalat főrészvényesei támogatnak. 
Az európai gyökerekkel rendelkező új
globális vállalat impozáns előnyöket kínál-
hat minden érintettnek. A LafargeHolcim
kiváló pozícióba kerülhet ahhoz, hogy hoz-
zájáruljon a városiasodás kihívásaiban való
helytálláshoz, támogassa az elérhető la-
kásépítést, a városok terjeszkedését és a
közlekedést. Az új csoport ügyfelei részére
jobb ajánlatot kínálhat a szélesebb skálán
végrehajtott innováció, világelső k+F, kom-
binált portfólió, megoldások és termékek
révén. mindkét vállalat úttörő az iparágban
a fenntarthatóság és a klímaváltozás mér-
séklése terén, és elkötelezett abban, hogy
ezt közösen egy magasabb szintre emeljék.
A LafargeHolcim fokozott jelenléte a
globális építőanyagipari szektorban vezető
pozíciót jelenthet a cement-, beton- és
adalékanyag-piacon, valamint új lehetősé-
geket kínál a termelés és a kereskedelmi
hálózat optimalizálásában.
Az egyesülés sikeres lebonyolítása érde-
kében egy integrációs bizottság készíti elő
az összeolvadás akciótervét, mely a tran-
zakció lebonyolítása után azonnal végre-
hajtásra kerül. Bernard Fontana, a Holcim
vezérigazgatója pozíciójában marad a
tranzakció lebonyolításáig. Az integrációs
bizottság társelnöke lesz. Az előterjesztett
egyesülés a nagyobb lefedettség ered-
ményeképpen optimalizált tőkeallokációt
tesz lehetővé, amely gyorsabb lekötött tőke
megtérülést, javuló cash-flowt eredményez,
a szilárd mérleg pedig pénzügyi stabilitást
hoz magával. A LafargeHolcim fenn fogja
tartani vonzó osztalékpolitikáját is. 
A Holcimról 
A Holcim világelső a cementtermékek és
adalékanyagok (zúzott kő, sóder és ho-
mok) gyártásában és forgalmazásában,
valamint más tevékenységek terén, mint az

előregyártott beton, aszfalt és kapcsolódó
szolgáltatások. A vállalat többségi és kiseb-
bségi tulajdonrésszel is rendelkezik mintegy
70 országban, minden földrészen. 2013-
ban a Holcim több mint 19,7 milliárd svájci
frankos nettó értékesítést ért el. A piacorien-
tált szervezetnek, a termékinnovációnak, a
képzett munkavállalóknak és a hatékony
környezetirányítási rendszereknek köszön-
hetően a Holcim jelenleg és még évekig
erős pozícióban van. 
A LAFArGe-ról 
A világ vezető építőanyag-gyártójaként a
LAFArGe 64.000 embert foglalkoztat 62
országban, 15,2 milliárd eurós árbevételt
ért el 2013-ban. A cement, adalékanyagok
és beton piacának egyik legfontosabb
szereplőjeként innovatív megoldásain ke-
resztül világszerte hozzájárul a városok
épüléséhez, ezáltal a kompaktabb, tartó-
sabb, szebb és élhetőbb lakhatási körülmé-
nyekhez. Világelső kutatási központjának
köszönhetően a LAFArGe elsődleges prio-
ritása az innováció, a fenntartható építke-
zések biztosítása és az építészeti kreativitás
elősegítése
A közlemény kapcsán rolf Soiron, a Holcim
jelenlegi elnöke elmondta: 
„A javasolt összeolvadás olyan lehetőség,
amely egyszer adódik az életben, melynek
köszönhetően az ügyfelek részére lényege-
sen nagyobb értéket tudunk nyújtani, ered-
ményként több innovációt, szélesebb ter-
mékpalettát és sokoldalú megoldásokat,
fokozott fenntarthatóságot, a részvényesek
számára növekvő jövedelmezőséget biz-
tosíthatunk.” 
Bruno Lafont, a LAFArGe elnök-vezérigaz-
gatója így kommentálta a bejelentést:
“Büszke vagyok arra, hogy a LAFArGe
hosszú ipari történelmének ma ezt az új
fejezetét indítványozhatom, amely az
embereink elkötelezettségének gyümölcse.
Azzal, hogy a Holcim tapasztalt csapatait,
a minket kiegészítő földrajzi jelenlétét,
valamint innovációs szakértelmét össze-
kapcsoljuk a miénkkel, az építőipar leghal-

adóbb csoportjának létrehozására teszünk
javaslatot, mely az ügyfeleink, munkatár-
saink és részvényeseink érdekeit szol-
gálják.” 

A Holcim és a LAFArGe egyesülési szándéka 

Fő projektinFormációk
Az egyesüléssel a legkorszerűbb
építőanyag-ipari csoport jöhet létre. 
A LafargeHolcim korábban nem tapasztalt
termék- és szolgáltatáspalettát kínálhat az
építőanyagipar változó igényeire és a
gyorsuló városiasodásból következő kihívá-
sokra. 
A két vállalat összesített értékesítésből szár-
mazó árbevétele kb. 39 milliárd cHF/32
milliárd eUr; a kamatok, adózás és érték-
csökkenési leírás előtti eredménye (ebitda)
kb. 8 milliárd cHF/6,5 milliárd eUr 
A tranzakció a Holcim által kezdeménye-
zett részvénycserére irányuló nyilvános
ajánlattétel, a Lafarge és Holcim
részvények 1-1 arányú cseréjével. 
A járulékos szinergiák több mint 1,7 milliárd
cHF/1,4 milliárd eUr összértékű ered-
ménynövekedést hozhatnak a következő
három évben, a hatás egyharmada már az
első évben jelentkezik. 
Stratégiai portfólió-optimalizálás tőkekivo-
nással, a szabályozási rendszer elvárá-
sainak figyelembevételével: globálisan 10-
15% ebitda (kamatok, adózás és
értékcsökkenési leírás előtti eredmény). 
egyedülálló módon pozícionált egyesített
csoport a világ 90 országában, kiegyen-
lített jelenléttel a fejlett és a fejlődő
piacokon. 
egyértelműen meghatározott irányítás
egyenlő arányú igazgatótanácsi összetétel-
lel (7 Lafarge, 7 Holcim taggal) Wolfgang
reitzle elnökségével;Bruno Lafont
vezérigazgatóságával és igazgatótanácsi
tagságával. 
egybehangzó jóváhagyás a két igazgató-
tanács részéről, teljes támogatottság a fő-
részvényesek és mindkét vállalat oldaláról. 
Az egyesülés zárása 2015 első félévére
várható. 
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Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. marketing kommuni-
kációs vezetője köszöntötte a megjelen-
teket április 24-én abból az alkalomból,
hogy immár Királyegyházán is kezdetét
vette a másodlagos tüzelőanyag felhasz-
nálása a cementgyártásban.
Aubet Frédéric ügyvezető igazgató el-
mondta, hogy a gyár kapui mindig nyitva
állnak, bárkinek szívesen megmutatják,
hogy készül a cement, és ennek a nyi-
tottságnak egyik fórumát, a lakosság és a
gyár vezetése közötti kapcsolatot erősítő
Társadalmi Tanácsot szeretnék megújí-
tani.
Szó esett a tanácskozáson arról is, hogy
április 7-én a két cementgyártó óriás, a
LAFARGE és a Holcim bejelentette
egyesülési szándékát, mely várhatóan
2015. második felére valósul meg. Ezzel
a fúzióval az új cég 90 országban lesz
jelen, kiegyensúlyozott földrajzi port-
fóliójával mintegy százezer munkavállalót
foglalkoztathat és 32 milliárd eurós ter-
vezett árbevétellel számol. Az egyesülés
eredményeképpen egy még stabilabb
pénzügyi háttérrel rendelkező vállalatcso-
port jöhet létre.
A gyár vezetősége nagyon büszke arra,
hogy elnyerte a Baranya Megyei
Környezetvédelmi-díjat, melyet többek
között a környezetvédelmi programjáért,
a környezeti hatásainak csökkentéséért, a
másodlagos tüzelőanyagok bevezetésé-
ért ítélt oda a Pécs-Baranyai Kereske-
delmi és Iparkamara.  A környezetvédel-
mi beruházás első fázisa meg is kez-
dődött: április 10-én elindult a másod-
lagos tüzelőanyagok használatának
próbaüzeme. 
Mindez összhangban van a LAFARGE
Csoport fenntarthatósági ambícióival,
amelynek értelmében a tervek szerint
2020-ra az 1990-es évekhez képest 33
százalékkal szeretnék csökkenteni a ton-
nánkénti széndioxid kibocsátást. Ennek

eléréséhez elen-
gedhetet lenül
szükséges, hogy
a fosszilis tüzelő-
anyagokat meg-
óvják és helyet-
tesítsék minimum
50 százalékos
arányban. A kirá-
lyegyházi gyár-
ban a másodlagos tüzelőanyagok beve-
zetésének második fázisában csarnok- és
zárt szállítószalag építése szükséges. A
beruházás értéke kb. 800 millió forint. 
Mikita István gyárigazgató részletesen
bemutatta az április 10-én elkezdődött
próbaüzem ismérveit. Az első hat hónap
a próbaüzem keretében fog telni,
amelynek során különböző méréseket
fognak végezni. Jelenleg egész gumi
tüzelőanyagként való felhasználása vette
kezdetét, melyről saját szemünkkel is
meggyőződhettünk. A tájékoztatás nap-
jáig csaknem húszezer darab egész gumi
– ez körülbelül 160 tonna! – került
elégetésre. Ehhez a művelethez emberi
munka is szükséges, ezért nőtt a
foglalkoztatás is, új munkavállalóknak
biztosítottak lehetőséget a környékről. A
gumi fűtőanyagként való felhaszná-
lásával a tüzelőanyag igény 10 száza-
lékát tudják helyettesíteni ebben az
évben. A következő lépés a gumiapríték,
aprított műanyag felhasználása lesz. A
beruházás előtti munkálatok végső stádi-
umban állnak, a csarnok építésével
november 15-re szeretnének elkészülni.
A próbaüzem következő fázisát is még
ebben az évben tervezik elkezdeni, ami-
vel elérhető lesz a fosszilis tüzelőanyagok
kiváltása akár 18 százalékos arányban. 
A kivetített mérési adatokból láthattuk,
hogy az előző években az engedélyezett
kibocsátási értékek töredéke volt
tapasztalható a működés során. Az új
engedélynek megfelelő termelés során

azonban a kibocsátási határértékek szig-
orúbbak lesznek az eddigiekhez képest.
Ezért is mondhatjuk, hogy a másodlagos
tüzelőanyagok bevezetésével a gyár tett
még egy lépést a környezetvédelem
érdekében. Szintén a környezetvédelem
érdekeit szolgálja, hogy a termékek egy-
harmada immár vasúton hagyja el a gyár
területét. 
A fenntarthatóság nem csak
környezetvédelem terén jelenik meg a
gyár mindennapjaiban. Egyik alappillére
a közösségépítés, mely terén legnagyobb
hangsúlyt a balesetmentesség kapja, a
cég arra törekszik, hogy a halálestek
száma nulla legyen. Ezen a területen
mérföldkőhöz érkezett a Királyegyházi
Cementgyár: indulása óta már több mint
1000 nap telt el munkaidőkiesést okozó
súlyos baleset nélkül. De emellett a
közösségi tevékenységek támogatása is
fontos, az elképzelések szerint 2020-ig a
LAFARGE csoport dolgozói összesen
egymillió munkaóra önkéntességet vállal-
nak. A Királyegyházi Cementgyár ennek
érdekében már fel is vette a kapcsolatot
a helyi önkormányzattal, a Királyegyházai
Általános Iskolával és a civil szerve-
zetekkel. 
Mi sem természetesebb, hogy a gyár
igyekszik részt vállalni a közvetlen kör-
nyezetének épített értékeinek kiala-
kításában is. Itt elsősorban a fentieken túl
alapanyaggal járul hozzá többek között a
járdaépítési kezdeményezésekhez is. 

Konyári Tímea

Fókuszban a környezetvédelem

Április 10-én elkezdődött a próbaüzem

LAFArGe cement magyarország kft.
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Nagy-Halas Nikoletta és Réti Melani Gosztola Melinda és Vida Henrietta

iskolánkban nagy gondot fordítunk arra,

hogy megkülönböztetett figyelemmel

kísérjük és gondozzuk a különleges

bánásmódot igénylő gyermekeket, így

a tanulásban akadályozott, sajátos

nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási

vagy magatartási zavarokkal küzdő

tanítványainkat fejlesztő pedagógus is

támogatja, aki akár a tanítási órán is ott

ül a segítséget igénylő tanuló mellett. De

a másokhoz képest tehetségesebb,

sokoldalú, nagyon okos és valamilyen

téren kiemelkedő teljesítményt nyújtó

tanulóink tehetségének kibontakoz-

tatásában is nyújtunk támogatást, őket

versenyekre készítjük fel és visszük el,

hogy összemérhessék magukat a

környező települések legjobbjaival.

ezúttal az alsó tagozatosok olvasási, a

felső tagozatosok pedig versmondó

versenyen voltak, felkészítő tanáraik:

Borzáné petró krisztina, Gyimesiné

Fekete tünde és konyári tímea. 

Szép olvasás verseny

március 25-én részt vettünk Szabad-

szentkirályon a zsigmond király álta-

lános iskola által meghirdetett Szép

olvasás versenyen.

A helyi diákok mellett Bükkösd, Bicsérd,

Hetvehely és Szentlőrinc versenyzőivel

mérhette össze tudását két tanulónk, réti

melani natália a harmadik osztályból

és nagy-Halas nikoletta a negyedik

osztályból. mindketten nagyon szépen

szerepeltek, melani első helyezett lett a

korosztályában. Büszkék vagyunk, hogy

mindkét tanítványunk méltón képviselte

iskolánkat.

József Attila versmondó verseny

ebben az évben már a 10. alkalommal

került megrendezésre a Bicsérdi álta-

lános iskolában a józsef Attila

versmondó verseny. A hagyományok-

nak megfelelően az instrukciók, szerve-

zési feladatok elvégzése után az összes

versenyző és pedagógus együtt

elszavaltuk józsef Attila: mama című köl-

teményét, majd ki-ki a saját korcso-

portjában adhatta elő két választott ver-

senyművét. A szervezők szívélyesen fo-

gadtak bennünket, pogácsával és teá-

val is kínálták a vendégeket, majd na-

gyon szép könyvjutalmakat osztottak ki

a legjobbaknak. királyegyházáról

Gosztola melinda és Vida Henrietta 5.

osztályos tanulók az 5-6. osztályosok

korcsoportjában indultak. mindketten

nagyon ügyesek voltak, Gosztola

melinda szereplését a korcsoportjában

a 2. hellyel díjazta a zsűri. 

Gratulálunk!

tehetségeink sikerei 

közLemény
értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a társulat érdekeltségi hoz-

zájárulás 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
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A 2013/14-es tanév elején a királyegy-

házai általános iskola vezetése és a ki-

rályegyháza Felvirágoztatásáért közala-

pítvány kuratóriuma azt a döntést hozta,

hogy élünk a pécsi nemzeti Színház által

kibocsátott kedvezményes jegyek, úgy-

nevezett diákbérletek vásárlási lehetősé-

gével. A kedvezmény igénybevételének

voltak feltételei: legalább száz darab

jegy, legalább négy előadásra, és az is

meg volt határozva, hogy egy előadásra

mennyi  a maximum létszám.  mindezek

miatt az iskola és a közalapítvány – a

LAFArGe cement magyarország kft.

támogatásának köszönhetően – közösen

vásárolta meg a belé-

pőket, ezzel lehetővé

téve, hogy a királyegy-

házi iskolások eljussa-

nak a színházi előadá-

sokra. Az utaztatás

nagy részének költsé-

geit – három alkalom-

mal – királyegyháza

önkormányzata vállalta

fel, egy alkalommal

pedig a sumonyi falubusz állt ren-

delkezésünkre.  már beszámoltunk róla,

hogy korábban megnézték a gyerekek a

pedagógusok kíséretében az indul a bak-

terház, az óz, a nagy varázsló, majd a

padlás című darabokat. Az idei utolsó

lehetőség A kőszívű ember fiai című szín-

darab megtekintése volt, melyre a hetedik

osztályosokat vittük el. Az alábbiakban

álljon néhány részlet a gyerekek fogal-

mazásaiból, milyennek találták a színház-

látogatást. 

ebben a tanévben jókai mór: A kőszívű

ember fiai című regényét olvastuk az is-

kolában kötelező olvasmányként, és ez-

zel kapcsolatosan a magyartanárunk,

konyári tímea megszervezte nekünk,

hogy a műből készült színdarabot a szín-

házban is meg tudjuk nézni. irodalomórán

már egy kisebb részletet láthattunk az elő-

adásból interneten, timi néni megrendelte

és el is hozta a jegyeket a színházból (…)

nagyon izgalmas és jó volt a színdarab.

nem volt olyan részletes, mint a film és a

regény. Az első felvonásban az előadás

közben is nagyon sokat nevettünk. (…) A

második és a harmadik részben voltak

olyan pillanatok, amikor sírni lehetett,

máshol meg újra nevetni, de volt olyan is,

ahol megrémültünk a lövöldözés miatt. A

darabot még egyszer nagyon megnéz-

ném! A szereplőket mindannyian nagyon

jól eljátszották a színészek, de nekem a

kedvencem az richárd és a kis edit volt.

katona noémi

A tavaszi szünet előtt mondta a timi néni,

hogy a szünetben elmegyünk újra a szín-

házba, megnézünk egy csodás darabot.

április 15-én, kedden délután a sumonyi

falubusszal indultunk el pécsre. A buszban

jó volt, mert hangosan szólt a zene, és

énekelni is tudtunk. mikor odaértünk

pécsre, fel kellett sétálnunk a nemzeti

Színházhoz, és osztályfőnökünkkel,

toplakné Szummer marianna tanárnővel

együtt bementünk a színházba. megke-

restük a helyünket, leültünk és nemsokára

kezdődött is az előadás. Az elején na-

gyon sötét volt és füstköd jött le a színpad-

ról. nagyon szép volt az előadás dísz-

lete, és a színészek nagyon ügyesen

adtál elő. A színdarab a könyvhöz képest

sokkal szórakoztatóbb volt. mikor lőttek,

megijedtünk. A szünetben ízletes ételeket

lehetett kapni a büfében, az öcsikének

az utolsó percben jutott

eszébe enni. (…) Az

egész előadást össze-

foglalva nagyon tetszett,

azt hiszem, még fogok

ezt követően is színházba

járni. 

takács Vanda

A darab nagyon jó volt,

igaz, hogy volt olyan pil-

lanat, amikor egymáshoz

kellett szólnunk. nekem nagyon tetszett a

terem látványa a helyünkről, mert most az

erkélyen ültünk. A fény nagyon erős volt,

néha-néha az erkélyre világított, ami na-

gyon jó volt szerintem. A színház épülete

hatalmas, nagyon sokan voltunk, a többi

ember is rendesnek tűnt, voltak velünk

egyidősek is. Amikor a színdarabot néz-

tem, előjöttek az olvasott emlékek. nekem

Alphonsine tetszett a legjobban, nagyon

jól játszotta a szerepét. remélem, máskor

is eljuthatunk a pécsi nemzeti Színházba. 

pásztler zsófia

Lőttek is a színpadon
Az idei tanév utolsó színházlátogatása

Körtvélyesy László /forrás: www.pnsz.hu/
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Engem mindig is érdekelt a sport, így
próbáltam ezen az úton maradni. Sze-
rettem volna terjeszteni az emberek között
a sportot, az egészséges életmódot, meg-
mutatni, hogy igenis élvezhető a mozgás
és jó. Testnevelésből érettségiztem, majd
2012-ben kick-box edzőként végeztem a
Szinergia Szakiskolában. Nem álltam
meg itt! 2013-ban rekreációs mozgás-

program vezetőként, személyi edzőként
és animátorként végeztem. Nagyon jól
tudom, hogy mennyire kevés lehetőség
van a kistérségi falvakban, mint Király-
egyházán is, tudom, mert én több sportá-
gat is űztem kiskoromban, de ezeknek
száma jelentősen megcsappant, mikor
Királyegyházára költöztem. Nehéz a be-
járás a ritka buszjáratok miatt az olyan
helyekre, ahol több lehetőség van, sok
családban rosszak az anyagi körülmé-
nyek. Ennek hatására gondoltam úgy,
hogy edzéseket szeretnék indítani falunk-
ban. Két dolog miatt döntöttem így, az
egyik, hogy lehetőséget teremtsek a
sportolni akarók számára a másik, hogy
egy jó közösséget hozzak létre telepü-
lésünkön. 2012 szeptemberében meg-
kerestem Palkó Ottót, az iskola igaz-
gatóját azzal a céllal, hogy támogatását
kérjem, mégpedig abban, hogy bocsás-

sa rendelkezésünkre a tornatermet. Kész-
séggel támogatott. Ennek köszönhetően
elkezdhettem edzéseket tartani. Kezdet-
ben nem volt túl sok érdeklődő, ha jól
emlékszem négy-öt fővel indultunk neki a
hosszú útnak. Örömömre idővel ez válto-
zott, pár hónap alatt a létszám mege-
melkedett hét-nyolc főre, ami lehet, nem
hangzik túl soknak, de egy adott sportág-

ban egyetlen kis faluban, ez a létszám
igenis jelentősnek mondható. Egész jó kis
közösség alakult ki, létszámunk folya-
matosan változott, hol emelkedett, hol
csökkent, voltak, akik csak néha egy-egy
edzésre benéztek és voltak, akik állandó
lelkes tagként erősítették csapatunkat.
Emlékszem, egyik edzésen a tornaterem-
ben valami oknál fogva elment az áram,
így nem volt világítás. Mondtam is a töb-
bieknek, sajnos így nem tudok edzést tar-
tani, de persze ez nem volt ilyen egyszerű,
ők ragaszkodtak az edzéshez, elkezdtek
vizsgálódni mi lehet a baj. Kiderítették,
hogy a biztosítékkal volt valami gubanc,
sajnos már nem emlékszem mi, de a lé-
nyeg, hogy kijavították, így egy fél órás
késéssel, de elkezdhettünk edzeni. Talán
ez volt az a pont, mikor rájöttem van le-
hetőség ebben a kis közösségben,
közösség igen, mert akkorra már azzá

fejlődtünk, barátságok alakultak és erős
kapcsolati szálak. Megfordult a fejem-
ben, hogy komolyabb vizek felé kellene
vennünk az irányt, esetleg egyesületet
létrehozni, de ekkor még nem mertem
nekiindulni. A Közalapítvány által sikerült
egy kis pénzösszegre is szert tennünk,
melyből tudtunk vásárolni bokszzsákot,
kesztyűket, alkarpajzsot, fejvédőket.
Ahogy teltek a hónapok, egyre többen
lettünk és még inkább tetszett ez az egész.
Eközben én is fejlesztettem magamat, és
új dolgokat tanultam meg, más edzés-
módszerekkel is ismerkedtem. Megfogal-
mazódott bennem valami. Rájöttem,
hogy egyik edzésmódszer sem lehet
tökéletes, hiszen olyan nem létezik,
mindegyiknek megvan az előnye és
hátránya. Viccesen hangzik, de talán a
legnagyobb inspirációt egy tévésorozat-
ból kaptam, mégpedig egy gladiátoros
sorozatból. Elgondolkodtam, hogy igen,
egy gladiátornak valóban tökéletes
edzettségi szinten kell lennie. Mindez
azért fontos, mert ezek a dolgok alakítot-
ták ki bennem, azt az elképzelést, mi-
szerint ha vegyítjük a különféle edzés-
programokat, akkor a tökéleteshez kö-
zelit hozhatunk létre, egy igazi Hibrid
Gladiátor edzést. Elkezdtem többféle
edzésprogramot tartani, mint pl: Insanity,
Fegyenc edzés, Bootcamp, Kick-Box, és
pár emberrel konditerembe is járunk.
Mindezen felül elkezdtünk tanulni botos
páros küzdelmeket, hogy az egésznek
adjunk egy gladiátoros varázst. Mikor
megindítottuk ezt az egész rendszert, és
videókat csináltunk róla, amiket közössé-
gi oldalakra feltettünk, még többen let-
tünk. 

A sport elsősorban fegyelemre nevel

FESZES-ben a kick-boxosok
„csak mi tudunk tenni magunkért!”

folytatás a 7. oldalon
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Itt már tudtam: egyesületet kell létrehoz-
nunk! 2013 telén már 10-12 főre tehet-
tem az aktív emberek számát, és ezen
felül még legalább 5-6 ember néha-
néha meglátogatott minket. Jártak hoz-
zánk Mozsgóról, Szentlőrincről, Kozár-
mislenyből és nyilván Királyegyházáról.
Emlékeim szerint 2014 februárjában fel-
kerestem minden tagunkat egyesével,
egy beszélgetés erejére, ahol megkér-
deztem őket, szeretnének e részt venni
aktívan egy olyan közösség kiala-
kításában, amely nem csak formális,
hanem ténylegesen hivatalosan egye-
sületként működő, ténykedő szervezet,
melynek segítségével későbbiekben akár
pályázhatunk szerekre, támogatásokra,
pályázatokra. Mindenki igennel felelt, így
márciusban megtartottuk az első alakuló
gyűlést, és beadtuk a papírokat a cég-

bíróságra. Sajnos nem olyan könnyű
megfelelni a törvényeknek, így ez még
mindig folyamatban van. Aktív tagjaink
száma 15 főre tehető, persze nem tud
mindenki mindig ott lenni edzéseken,
hiszen a munka, a költözés, a család ott
van és ott is lesz, de ha segíteni kell, jön-
nek, amennyiben tudnak. A korosz-
tályunk 9 évestől egészen a 40 évesig ter-
jed. Az egyesület neve nem más, mint
Ferus Ensis Szabadidő Sport Egyesület
(FESZES), legalábbis ez a terv. Mi is az a
Ferus Ensis? Latin név. Mivel a római kori

gladiátorok inspiráltak, így szerettem
volna egy kis latin fantázianevet bele-
csempészni, amit nem kell, hogy minden-
ki értsen, de a tagok ennek szellemében
járnak hozzám, igazi kis gladiátorok. A
szó jelentése pedig: éles kard, illetve
másik értelmezésben vad penge. Mi is az
igazi célunk az egyesülettel? A testi, lelki
és szellemi felüdülés és fejlődés
biztosítása. Az ilyen jellegű igények
szervezett formában történő felkeltése és
kielégítése. Az egészség és a jó erőnlét
fenntartása és fejlesztése.  Belföldi és
külföldi intézményekkel, szervezetekkel
történő kapcsolat kialakítása, tapasztala-
tok megosztása, közös tevékenységek
szervezése. Fiatalok közösségi össze-
fogása. Ókori és középkori harcmodorok
megismerése, történelmi áttekintése. A
rendszeres testedzés igényének felkeltése

és megtartása. A FESZES tagjai számára
biztosítani a szabadidő egészséges és
kulturált eltöltését, az ifjúság fizikai
teljesítőképességének, edzettségének
fejlesztését. A lehető legtöbb fitnesz
irányzat megismerése, kipróbálása,
űzése. Az Egyesület kiemelt célja, a Kick-
Box társadalmi elismerésének növelése.
Gladiátor kori harcok, és edzésmód-
szerek felelevenítése, tökéletesítése a mai
sporttudomány segítségével. A vidéken
élő hátrányos helyzetben lévő emberek
sportolási lehetőségének biztosítása.

Persze sok más célunk van még. Szeret-
nénk állandó sportprogramokat tartani,
lehetőséget biztosítani azoknak, akiket
ezek a sportágak, edzésmódszerek nem
érdekelnek, csak szívesen mozognának
szabadidejükben esetleg egy tollas
keretein belül, vagy kosárlabda, gyalog-
túra, röplabda és még sorolhatnám. Fon-
tos, hogy mozogjunk, és fontos ezt elis-
mernünk. Nem csak a szórakozóhe-
lyeken lehet káros szenvedélyek társasá-
gában barátokra, szerelemre szert tenni,
vagy csak jól érezni magunkat, hanem
egy igazán jó közösség tagjai között
játékos programok által, rendezvények,
sport, edzések űzése során is. Remélem,
célunk megvalósul, Királyegyháza
felébred mély álmából, és egy olyan aktív
fiatal közösség alakul ki, ahol a jó kedv
állandó, hatalmas a lelkesedés, együtt
mozgunk, mint egy nagy család, és sike-
rül ebbe a kis faluba elcsalogatni más
falvakból, városokból embereket, így
feltölteni falunk életét. Sokan lehet, úgy
gondolják ezek csak szép álmok, de nem
én, mert járnak hozzánk Szentlőrincről
kicsik és nagyok is összesen heten, voltak
már Mozsgóról, és egy aktív fiatal Kozár-
mislenyből jár le hozzánk edzésekre.
Jelenleg a Baranya Ifjúságáért Nonprofit
Kft.-nél dolgozom ifjúságsegítőként és
sportprogram szervezőként. Remek
példákat látok arra, hogyan törnek fel kis
falvak, hogyan állnak fel a megtört fia-
talok, és lesznek tehetséges angyalok.
Csak mi tudunk tenni magunkért! Hiszek
abban, hogy a FESZES által a helyi
fiatalok közreműködésével megvalósul
minden célunk. 

Mészáros Dániel

FESZES-ben a kick-boxosok

Lelkes kis csapatunk

folytatás a 6. oldalról
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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.

A Királyegyházi Nyugdíjas Klub tagjai nem hagytak fel a hagyományokkal, és
időjárási viszontagságok ide vagy oda, május elsején összejöttek sütni-főzni.
Sallai Lászlóné, Terike  ropogós, fűszeres halat, Nincsevics Istvánné, Éva néni
pedig finom tarjaszeleteket sütött. Papp Zoltánné, Rózsika néni és Kolompár
Antal, Tóni bácsi meglepetéssel is szolgáltak, egy nagyon vicces jelenetet
adtak elő, színes jelmezben a képzeletbeli „Lakatos család” életéből. Annyira
életszerűen jól sikerült a produkció, hogy mindenki a hasát fogta a nevetéstől.
Mivel egy-két névnap és több születésnap is aktuális volt a közeli napokban,
virágcsokorral, tortával és kedves szavakkal köszöntötték az ünnepelteket,
majd elfogyasztották a finom ebédet, és jót beszélgettek, nótázgattak utána. 

Konyári Tímea

Nyugdíjas majális

jelenet a Lakatos család életéből

HeLyzet – KiRÁLyeGyHÁzA ÖNKoRMÁNyzAtÁNAK LApjA
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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: 2014. 05. 05.

FELHÍVÁS
Felhívom az érintett ebtartók figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.)
FVM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-
kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat állat-
egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: a három hónapos kort elért ebeket 30
napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként.
Ugyanakkor a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) számú kormányrendelet
17/B. § (10) bekezdése alapján minden 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható.
Mindezek alapján kérem az érintetteket, hogy a jogszabályokban foglalt kötelezettségeiknek szíveskedjenek 2014. május
31. napjáig eleget tenni mind a transzponderes (mikrochipes) megjelölés, mind a veszettség elleni védőoltás tekintetében
különös tekintettel arra, hogy védőoltás csak mikrochippel ellátott ebnek adható be.
Amennyiben az ebtartó a felhívásnak határidőben nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot köteles fizetni, amelynek mértéke
45.000-135.000 Ft-ig terjedhet. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtható köztartozás.
Kérem az érintett ebtartókat, hogy az oltást követően az eboltási könyvet szíveskedjenek haladéktalanul a hivatal ügyfél-
szolgálatán bemutatni.

Beák Laura
jegyző

tájékoztAtáS
Értesítem a helyi földbizottságba felvételüket kérő gazdákat, hogy dr. Andréka Tamás a Vidékfejlesztési Minisztérium főosz-
tályvezető-helyettese a földbizottságok megalakításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtotta: „A helyi földbizott-
ságokról szóló Korm. rendelet nem kerül kiadásra, ugyanis koncepcionális változtatásokat kell végrehajtani, amely igényli
a Földforgalmi törvény előzetes módosítását, a Korm. rendelet kiadására csak ezt követően kerülhet sor. Ugyanakkor erre
nyilvánvaló időbeli okokból nem kerülhet sor 2014. május 1-jéig, ezért a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
103. § (1) bekezdése értelmében – amely rendelkezés szerint ha a településen 2014. május 1-jéig a helyi földbizottság tag-
jainak megválasztására nem kerül sor vagy a megválasztott helyi földbizottság működésképtelen, a mezőgazdasági igaz-
gatási szerv a föld tulajdonjoga megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban a Kamarának a föld fekvése szer-
inti területi szervét keresi meg állásfoglalás kiadása céljából – a Kamara jár el a helyi földbizottság hatáskörében. Tekintettel
a helyi földbizottságokról szóló Korm. rendelet hiányára a jegyzőknek nincs feladata a helyi földbizottságok megalakulását
illetően. A törvényi szabályok módosítását követően kerülnek kialakításra a helyi földbizottságok megválasztásának
szabályai, amelyeknél figyelemmel leszünk a lebonyolításhoz szükséges kellő időigény biztosítására is.”

Beák Laura
Jegyző


