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Új vezető egy új világért

LafargeHolcim: világszerte hivatalosan elindult

A LafargeHolcim 2015. július 15-én világszerte hivatalosan elindította új Csoportját, és
közzétette a jövőre vonatkozó célkitűzéseinek kulcselemeit. Az ünneplésnek részese volt
a Királyegyházi Cementgyár is, hiszen az
újonnan létrejött csoport tagja maradt.
A LAFARGE és a Holcim egyesülésének sikeres végrehajtását, valamint az új LafargeHolcim részvények Zürichben és Párizsban
történő jegyzését követően az új Csoport július idusától azon dolgozik, hogy létrehozza
az építőanyagipar legjobban teljesítő vállalatát.
Olsen Eric, a LafargeHolcim Vezérigazgatója elmondta: „LafargeHolcimként átalakulásunk következő szakaszába lépünk, hogy vezetővé váljunk minden tekintetben – egy olyan vállalattá, amely pozitív hatást gyakorol
a világra, és valóban kiemelkedőt nyújt ügyfelei, munkavállalói, részvényesei és a társadalom számára.” Ezt tükrözi csoportszinten
az új szlogen is: új vezető egy új világért.
A LafargeHolcim kiegyensúlyozottan van
jelen 90 országban, és kiemelkedő a cement, az adalékanyagok és a beton gyártásában, így világvezető az építőanyagiparban. A Csoport világszerte 115.000 munkavállalót foglalkoztat, együttes nettó forgalma

pedig 33 milliárd CHF (27 milliárd EUR) volt
2014-ben. A LafargeHolcim az iparágban
példaértékű a Kutatás és Fejlesztés területén,
mely tevékenységének célja, hogy az otthoni
munkálatoktól, a legnagyobb és legkomplexebb építkezésekig minden téren egyedi
termékekkel, innovatív szolgáltatásokkal és
átfogó építőipari megoldásokkal szolgáljon.
Elkötelezett az iránt, hogy fenntartható megoldásokkal segítse a jobb épületek, infrastruktúra létrehozását és hozzájáruljon a magasabb életminőséghez. Az újonnan létrejött
LafargeHolcim Csoport a legjobb pozícióban van ahhoz, hogy megfeleljen a növekvő
urbanizáció kihívásainak.
Ezeket a célkitűzéseket öt fókuszterület támogatja. Ennek érdekében a vállalat stratégiai
átalakulást indít el, amely során a LAFARGE
és a Holcim legjobb értékeire alapoz. A
Csoport az első integrációs fázisban öt
területre összpontosít:
Szinergiák: a megcélzott 1,4 milliárd euró
értékű szinergiák elérése három éven belül
Tőkeelosztás: következetes tőkeelosztás és a
tőkeberuházások csökkentése
Kereskedelmi átalakulás: megkülönböztetés
innovatív termékekkel és megoldásokkal
Integráció: egységes új csoport és kultúra

megteremtése
Egészség- és Munkavédelem: az Egészségés Munkavédelem a szervezet középpontjába helyezve
A LafargeHolcim csoport egy új működési
modellre is épül, amely a helyi ügyfelek kiszolgálására összpontosul, miközben a Csoport méretét, hatását és képességeit globális
szinten hasznosítja. A modell önálló felelősséggel rendelkező országokat, regionális
vezetési szinteket és szaktudásra alapozó
csoportfunkciókat egyesít. A Királyegyházi
Cementgyár az európai régióhoz tartozik.
Ezen belül is a közép-európai régióvezető
fennhatósága alatt működik tovább a
Közép-Európai Klaszter részeként.
A cég jogi személyisége nem változik, a
Királyegyházi Cementgyár LAFARGE Cement Magyarország Kft-ként működik a jövőben is tovább. A korábban már jól megszokott Lafarge márkajelzés is egy kiegészítő
arculati elemmel gazdagodik, amely
Lafarge-Holcim Csoporthoz való tartozást
szimbolizálja. A cég partnerei továbbra is a
magas minőségű cementtermékeket Lafarge
márkanév alatt találják meg a viszonteladóknál.

A Királyegyházi Cementgyár munkatársai is együtt ünnepeltek

Élmény alapú tanítás iskolánkban

Az utóbbi években már szinte természetessé
vált szülők, gyermekek és pedagógusok
részére is, hogy az iskolai programok,
beszerzések nagy része különböző pályázatok segítségével valósul meg. Mivel mi
pedagógusok szívünkön viseljük a királyegyházi iskola (mint intézmény) és a tanuló ifjúság
sorsát, ezért igyekszünk figyelni és észrevenni
azokat a pályázatokat, melyekkel élve
gazdagabbá, eredményesebbé tudjuk tenni
az oktató-nevelő tevékenységünket oly
módon, hogy ezzel a szülők, családok
pénztárcáját ne terheljük. A 2014-15-ös tanévben is megragadtuk a lehetőségeket, így
nyílt alkalmunk arra, hogy a hetedik osztály
Erdélybe, a hatodik osztály Egerbe és
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Óbányára, az egész felső tagozat a
Mecsekbe kirándult, az iskolában és
közvetlen környezetében pedig komplex
közlekedési ismeretek oktatására nyílt alkalmunk az összes évfolyam részvételével. Mivel
az erdélyi útról már részletesen beszámoltunk, most a többi programról szeretnénk
tájékoztatni a kedves Olvasókat.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
jóvoltából volt módunk Egerbe látogatni a
hatodik osztályos történelmi, földrajzi és magyar irodalmi tanulmányok elmélyítése céljából. A kétnapos kirándulás első napján először az Aggteleki Cseppkőbarlangban tettünk maradandó élményt nyújtó látogatást,
majd Szilvásváradon túráztunk a csodálato-

san szép Szalajka-völgyében. Másnap
múzeumpedagógus vezetésével jártuk végig
az egri vár minden zegzugát, felidézve és
összekapcsolva az Egri csillagokban olvasottakon kívül a történelmi események és földrajzi ismeretek sokaságát. Egerből Sirokra
utaztunk, ahol az erőt próbáló hegymászás
jutalmaként az újonnan épült látogatóközpontban a szakvezetés mellett interaktív,
játékos feladványok vártak minket. A helyi
tájházban kézműves játszóházban készítettek
a gyerekek kis emléktárgyakat, ajándékot.
Hazaindulás előtt még „bevettük” hazánk
legmagasabb csúcsát, a Kékestetőt is.

„A szüleim örültek, hogy ilyen kirándulásban
részesültem”- Kovács Hajnalka

„Az egri várban megnéztük Dobó István síremlékét is”- Roskó András

„A siroki várban be lehetett öltözni szultánnak is.”
– Bogdán Ramóna

„Sok történelmi dolgot tanultunk meg”
– Roskó András

Először az iskola udvarán folyt
a gyakorlati oktatás, …

… aztán a kerékpárúton biciklizhettek
gyermekeink Szentlőrincre

Élmény alapú tanítás iskolánkban

A legújabb pályázati programunk, a TÁMOP
3.1.4 C keretében a tanév végén a „Komplex
közlekedési ismeretek oktatása” című projekthéten foglalkoztunk a kerékpár szabályos felszerelésével, a balesetek megelőzése érdekében KRESZ teszteket töltöttek ki, majd a
KRESZ alapvető szabályait is magában foglaló biciklis akadálypályán gyakorolhattak a
tanulók. A 7-8. osztályos tanulók regisztráltak
a www.tanuloknak.hu oldalra, és ismerkedtek
az oldal használatával. Június 3-án a Szigetvári Rendőrkapitányság munkatársa tartott
előadást iskolánkban korosztályonkénti bontásban, másnap pedig biciklitúrát tettünk
Szentlőrincre az 1-8. osztályos tanulók rész-

vételével. Összefoglalásként a kerékpár
kötelező felszereléseiről szóló gyakorlati órát
tartottunk, és a „Közlekedj okosan!” című sorozatot vetítettük.
Június 13-án a teljes felső tagozattal a Nyugat-Mecsekben túráztunk a Remeterét –
Sós–hegy – Tubes – Kis-Tubes – Misina –
Dömörkapu – Mandulás – Erdei tornapálya
útvonalon.
Június 15-17-ig pedig Óbányára kirándult a
hatodik osztály. Hosszú túrát tettünk a KeletMecsek Tájvédelmi Körzet területén, ismerkedtünk a helyi jellegzetességekkel: állattartás, gasztronómia; és egy lovas terapeuta
segítségével felfedezhették a tanulók a lótar-

tás és a lovaglás szépségeit. A kirándulás
során felidéztük és gyakoroltuk a környezetvédelemről és a fenntartható fejlődés fontosságáról elsajátított ismereteinket, és meglátogattuk a Mecseknádasdi Tájházat is, ahol
szintén a helyi specialitásokkal, életmóddal,
szerszámokkal, eszközökkel, szokásokkal
találkozhattunk.
Az egyes kirándulások, programok során
felmerülő, a pályázatból nem finanszírozható
további költségeket (étkezés, utazás) a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány vállalta át a LAFARGE Cement Magyarország Kft. támogatásának köszönhetően.
Konyári Tímea

A hosszú nyugat-mecseki túra a fizikai állapotunkat is fejlesztette

A fárasztó gyaloglás jutalmaként csodálatos
panorámában gyönyörködhettünk

A Réka-patak mentén Óbányáról Kisújbányáig
és vissza sétáltunk

A minden igényt kielégítő szállásunkon
nagyon barátságos vendéglátásban részesültünk

Óbányáról csuhéból készített ajándékokkal
térhettünk haza

Elképesztő hatással volt a gyerekekre
a ló közelsége, a lovaglás lehetősége
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Az utóbbi években megszokotthoz képest, talán kicsit egyszerűbb falunapot
szerveztünk idén, mivel nem volt módunk
pályázaton megszerezni a költségekre
szükséges összegeket, így szerényebb
volt a program, és elmaradt a tűzijáték is.
Az új állategészségügyi eljárások okozta
nehézségek ellenére nagyon jól sikerült a
fogathajtás, amit a Királyi Lovas Klub tagjainak köszönünk sok szeretettel! Bízunk
benne, hogy minden versenyző és néző
jól szórakozott, és a kupák mellett maradandó élményekkel tért haza. Köszönjük
a Királyegyházi Polgárőr Egyesület tagjainak a helytállást, a sátor őrzését és a
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FALUNAP 2015
rendezvény egész napos biztosítását,
különösen annak fényében, hogy ezúttal
sajnos, intézkedniük is kellett. Köszönjük a
Hollósi családnak, különösen Hollósi
Mercédesz tanítónőnek a kreatív és nagyon szép dekorációt, az önkormányzat,
az iskola és az óvoda dolgozóinak a sok
segítséget. Külön köszönöm Keczeli
Tamásnak, hogy önkéntes tevékenységével hozzájárult az előkészítő munkálatokhoz és a takarításhoz. Bizonyára
nem mindenki tudja, hogy a falunap
szervezése hónapokkal korábban kezdődik az időpontok egyeztetésével, a
fellépők keresésével, a technikai háttér

biztosításával, melyekben nyújtott segítségükért Süli-Csontos Klaudiának és
kuratóriumi társaimnak, Fata Gábornénak
és Hollósi Tündének tartozom köszönettel. Az ebédhez felajánlott sört a Király
Kocsma vezetőjének, Nikolics Adriennek
köszönhettük. Bízunk benne, hogy megvalósult az a célunk, hogy gondtalanul
szórakozhasson ezen a napon Királyegyháza apraja-nagyja és a más
településekről érkező vendégek is. A rendezvényt a LAFARGE Cement Magyarország Kft. támogatásának köszönhetően
a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány finanszírozta.

A Király Lovas Klub tagjai képviseltették is
magukat a versenyszámokban

A szervezők, Ormódi Melinda vezetésével
jó hangulatban bonyolították le a programot

A Mozsgóért Egyesület Népi játékparkját
a Megyei Könyvtártól kaptuk ajándékba

Ezúttal színpadi produkcióval szórakoztattak
minket a mindig aktív Nyugdíjas Klub tagjai

Örömmel léptek fel a szereplők
a teltházas nézőtér előtt

Mindenkit vendégül láttunk
egy tányér finom ebéddel

A Nyugdíjas Klub tagjai minden települési rendezvényünkön segítőként jelennek
meg, hol palacsintát sütnek, hol pörköltet
főznek, hol hímezni, tojást festeni tanítják
a gyerekeket, mindig-mindig találnak
hasznos tevékenységet. Ezúttal szép nótacsokorral léptek a falunapi színpadra,
azzal a műsorral, mellyel korábban már
sikert arattak a Szigetvári Strandfesztiválon is. A gyermekeink közül először a
legkisebbek mutatták be vers- és énektudásukat, melyet az óvónők közreműködésével sajátítottak el és adtak elő nagy
izgalommal. Az iskolás néptáncosok mármár profikat meghazudtoló rutinnal szere-

FALUNAP 2015
peltek: a precíz koreográfia, a hiteles
ének és játék mellett az improvizáció is
része volt produkciójuknak, melyre Tóth
Réka tanárnő készítette fel nagyon sikeresen a csoportot. A meghívott sztárvendégek közül Balázs Pali érkezett hozzánk először ezen a napon, és nagyon
gyorsan teremtette meg a jó hangulatot
interaktív előadásával, fellépése után
pedig barátságosan osztogatta az autogramokat. A Vidéki Mulató és a Tesók
együttes tovább fokozta a jókedvet, a
Childen of Distance – a beszélgetések
során nagyon szimpatikusan szerény fiúcsapat – a várakozásunkkal ellentétben

nemcsak a tinik, de a felnőttek körében is
nagyon népszerűnek bizonyult. Ezúttal
nem rendeltünk tűzijátékot, de Horváth
László, Flipper így is feltüzelte a táncos lábú vendégeket a hajnali egyig tartó utcabálon szolgáltatott báli zenével. Reméljük, hogy mindenki talált ezen a napon
kedvére való, érdekes programot, továbbra is folyamatosan várjuk a következőkre nézve a segítséget, az ötleteket
és a segítő kezeket. Köszönjük Mindenkinek, aki a 2015-ös falunap megvalósításában bármilyen módon segíséget nyújtott!

Konyári Tímea

Az ovisok legkisebbjei nagy izgalommal léptek
színpadra

A néptánccsoportot ezúttal is Tóth Réka tanárnő
készítette fel

Balázs Pali megalapozta a jó hangulatot

A Vidéki Mulató együttes a Felvidékről érkezett
közénk

A tinik kedvéért hívtuk meg
a Children of Distance-t, …

… de a nagyobbak körében is nagy sikert arattak

5

Köszönjük, Pannika néni!

2015. június 29-én, Szent Péter és Pál
apostolok ünnepén (Szent Péter a Pécsi
katolikus egyházmegye védőszentje) már
évek óta hagyomány, hogy Dr. Udvardy
György püspök úr az este 18 órai ünnepi
szentmise után egyházmegyei kitüntetéseket ad át mindazon személyeknek,
akik sokat tettek saját plébániájuk, vagy az
egyház érdekében. Idén 10 embert díjazott a püspök úr, akik Baranya és Tolna
megye különböző plébániáiról érkeztek.
Köztük volt a sumonyi Kovács Andrásné
("Pannika néni") is, aki már 70 éve! (9 éves
korától) vezeti a misék és igeliturgiák énekeit, így is széppé téve Istendicséretünket!
Most szeretném leírni azokat a sorokat,
amit Balatoni Erika volt sumonyi iskolaigazgatónő írt le Panni néniről, és amit az
egyházmegyei kitüntetés alkalmával olvastak fel a Pécsi Bazilikában: "Pannika néni
kicsi korában, 9 évesen kezdett énekelni a
sumonyi templomban. Ma is megdobogtatja a szívét, ha visszagondol arra az ünnepnapra, amikor az akkori kántortanító
Vince József maga mellé fogta és felvitte a
sumonyi templom kórusába, hogy az orgo-

na hangját ez a szépen csengő gyermekhang kísérje. Nem gondolta ő akkor, hogy
a Jó Isten ilyen csodálatosan szép, hosszú

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján:
„A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően azt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.”
Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét helyszíni ellenőrzés keretében hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a jegyző, külterületen a Szigetvári
Járási Hivatal Földhivatali Osztály (illetékes
ingatlanügyi hatóság) végzi. A helyszíni
ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Azok a
földhasználók, akik nem végezték el a

kötelező védekezést tizenötezer és ötmillió
forint közötti növényvédelmi bírság kiszabására számíthatnak. A bírság kiszabására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal jogosult.
Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell
elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű
elleni védekezési kötelezettségének nem
tesz eleget.
A földhasználót nem kell értesíteni arról,
hogy helyszíni ellenőrzés történik az ingatlanán, továbbá nem kell külön felszólítani a
parlagfű mentesítésre, mivel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdése úgy rendelkezik, hogy a földhasználó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlana parlagfű-mentesen tar-
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Büszkén kísértük Pannika nénit

időre adta neki ezt az áldást. Ő csak azt
tudta, tudja a mai napig, ha szól a harang,
hív a harang, menni kell! Nincs is annál
szebb feladat, mintha valaki a szülőfalujában szolgálatot teljesít. Pannika néni szolgál minden vasárnap, ünnepnap, keresztelőn, esküvőn, temetésen. Gyermekkorában megtanulta, ma is tudja az énekek

Felhívás

szövegét latinul is, és legyen akár rekedt,
akár köhögős a hangja, ha énekelni kell,
akkor valahogy mindig kitisztul. Pannika
néni nagyon szeret énekelni. Csodálatos
hangját sokan élvezhettük az évtizedek
során, ehhez pedig szelíd kedvessége,
halk szava párosul. Mindig van egy jó
szava, érdeklődő kérdése. Munkájáért
nem vár köszönetet, valóban nagy alázattal tekinti szolgálatnak az éneklést, és vallja, neki az a köszönet: „ha azt mondják,
szeretik, ha itt vagyok”. Igen, 70 éve itt van
mindig és Isten kegyelméből remélve kívánjuk, még sokáig tehesse a dolgát köztünk!
Hisszük, hogy 'megérteni egymást örömben, szenvedésben, segíteni, ha csak egy
szóval, egy gondolattal is - nagyobb művészet, mint végigbarangolni a világot, mert
lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék és legszebb öröm, amit egymásnak
adhatunk, és amiért nem tudjuk elégszer
mondani: KÖSZÖNÖM!' Köszönjük
Pannika néni!"
Kajtár Bertold,
katolikus hittanár,
világi lelkipásztori munkatárs

tásáról a vegetáció során, függetlenül a
hatóság erre irányuló intézkedésétől.
A lakosság a parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlannal kapcsolatos bejelentéseiket személyesen a Királyegyházai
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a 73/340-042/23 telefonszámon dr. Mizsei Péter fogalmazónál
tehetik meg. A külterületi ingatlanokkal
kapcsolatos bejelentéseiket a Szigetvári
Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál
szíveskedjenek megtenni.
Kérem a Tisztelt Földhasználókat, hogy a
parlagfű mentesítési kötelezettségüknek
tegyenek eleget.
Beák Laura
jegyző

A Cutlerbe kirándultunk

Budapestre látogattunk egy kis csapattal,
akik főleg a jelenlegi konditerembe járnak
le edzeni. Az ok, amiért mentünk, hogy
szemügyre vehessük és kipróbálhassuk az
ország legfelszereltebb edzőtermét, ahol
az igazi nagy bajnokok edzenek, illetve a
legkorszerűbb felszerelések találhatóak
meg. Tizennégy fővel indultunk Budapest
felé. Elsőként rögtön egy éttermet céloztunk
meg, hogy ne üres gyomorral vágjunk bele
az edzésbe. Természetesen fitnesz menüt
kértünk a Kalocsai Paprika Csárda étteremben, ami mellesleg még nem nyitotta meg
kapuit hivatalosan, így elsőként tesztelhettük
éttermüket. Az étel finom volt, a hely szép
volt, mindenkinek tetszett. Ezt követően elindultunk a Cutler felé. Mikor megérkeztünk
sajnos egy picit csalódnunk kellett, hiszen
nem tudtak mégsem eljönni azok a híres
testépítők, akikre vártunk és a fogadtatás
sem volt olyan meleg, mint amire számítottunk. Hamar feldobta viszont mindenki hangulatát maga a hely látványa, illetve az
eszközök hatékonysága. Ámulattal és kicsit
félve kezdett mindenki bele az edzésébe,
hiszen ilyen gépeket ritkán látni, és működésük is teljesen más volt, mint amihez szoktunk. Eszméletlen érzés töltött el, mikor lát-

tam, ahogy a csapat beveszi a
termet és meglepődve veszik
észre, mennyire hatékonyan terhelhetik az egyes izomcsoportokat. Elmondhatjuk, hogy ezek a
modern eszközök már úgy lettek
kifejlesztve, hogy amennyire csak
lehet, mentesítsék az ízületeket a
terhelés alól, illetve az adott
izomcsoportot a legjobban, leghatékonyabban eddzék. Nem
gondoltam volna őszintén, hogy
ennyire fogja mindenki élvezni a tréninget.
Személy szerint engem nagyon motivált a
terem, a látvány, a gépek, így még több
motivációt tudtam magamba szívni az
elkövetkezendő időkre és még jobban kirajzolódott az a kép, miszerint az álmom,
hogy ezzel akarok mindig foglalkozni. Alkalmunk volt látni egy híres testépítőt edzeni, Tóth Dánielt, aki élőben nem túlzok,
ha azt mondom, hogy egy monstrum. Profi
testépítő rengeteg jó eredménnyel. Egy biztos, jó volt ezt látni, mindenki kérdezte,
hogy mikor megyünk megint, de ezzel
szemben még valamit észrevettünk mindannyian. A korszerű gépek nem minden. Mi
itthon a teremben egy közösség vagyunk,

Alig győztük próbálgatni a jobbnál jobb gépeket

JOGSI
OLCSÓN+GYORSAN

Hatalmas élmény volt a Cutlerben edzeni

akik tele vannak élettel, így a terem is. Kis
faluból mentünk, egy kis konditeremből egy
nagyváros nagy termébe, mégis meg tudtuk
tölteni élettel, ami onnan nagyon hiányzik.
Semmi pénzért nem cserélnénk ezt el. Az
edzést követően elmentünk kicsit lazulni.
Várost néztünk, illetve csaltunk egy kicsit,
mert megengedtünk magunknak egy kis
fagyit, de azt hiszem egy több mint két órás
edzés után megérdemeltük. Amire mindenképp jó volt a kirándulás a tapasztalat
és a közösség-, csapatépítés. Még szorosabb lett a kap-csolat. Ez nagyon fontos!
Mészáros Dániel
edző, Király Gym

A lányok sem maradtak le az edzésben

KIRÁLYEGYHÁZA KULTÚRHÁZ
2015. 08. 13. 18 óra

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNY MINDEN KATEGÓRIÁBAN!!!

Elmélet -50 %

Jelentkezés és információ:
telefonon: 30/9367-641; www.zrinyiautosiskola.hu; e-mail: zrinyi.autosiskola@t-online.hu
illetve tanfolyam kezdéskor a helyszínen!!!
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Leadás: személyesen Konyári Tímeánál, illetve
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