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Nyílt nap volt a bükkösdi bányában
Örültünk, amikor Konyári Tímea tanárnő
felajánlotta, hogy elmehetünk a bükkösdi
bányába a május 13-ai nyílt napra.
Kisbusszal mentünk, amint Bükkösdöt
elhagytuk, egy kis elágazónál kellett
behajtanunk. Amint odaértünk, innivalóval
és pogácsával kínáltak minket. Mielőtt
elindultunk volna, mindenkinek fel kellett
venni egy mellényt, egy sisakot és egy
védőszemüveget. A dolgozókon
védőruha is volt. Először hatalmas nagy
munkagépekre lehetett felülni, ez főleg a
fiúk tetszését nyerte el. Keppert Péter
Bánya csoportvezető egy kis sétára vitt
minket, miközben elmagyarázta hogyan,
és megmutatta, hogy hol robbantják a

köveket. A bányaudvarba épp érkezett
egy kamion, amit ott töltöttek meg kővel.
A kőzúzónál megfigyelhettük, hogy
működik a porelszívó berendezés.
Bementünk egy félelmetesen nagy raktár-
ba, ahol rekeszekben volt a sok kő, és a
vezetőnk elmagyarázta azt is, hogy a
"reclaimer” hogyan adagolja a futósza-
lagra a nyersanyaghalmot a futó
kanalaival. A vezérlőben megmutatták
nekünk, hogy ott a számítógépeknél
látják, mi történik az egész bányában.
Egy nagyon hosszú szalag mellett men-
tünk el, ami a vagonokba adagolja a
követ, ez is nagyon okos gép. Hosszú
volt a séta, de érdekes volt végigjárni,

mert sok új és érdekes dolgot láthattunk.
Az is jó volt, hogy végül még
szórólapokat is kaptunk, amin további
információkat találhattunk a
cementgyártásról, és hogy a
csoportvezető és Hrabovszki Adrienn
kommunikációs szakember mindvégig
nagyon kedves vendéglátásban
részesített minket. 

Fata Nóra Lili és Keczeli Balázs
8. osztályos tanulók

Királyegyháza

A felnőttek is szívesen felmásztak a gépekre

Keppert Péter magyarázta el 
a kőbányászat folyamatát Rendszeres gyárlátogatók vagyunk

Lenyűgöző méretű gépekkel találkoztunk Hrabovszki Adrienn fogadta a látogatókat

Bemehettünk az épületbe
és megnézhettük a kőzúzót a porelszívóval

A LafargeHolcim egész nap fogadta a látogatókat
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LafargeHolcim a fenntartható jövőért
A LafargeHolcim Csoport “The 2030 Plan” (A

2030-as Terv) elnevezéssel közzétette

Fenntarthatósági Stratégiáját. Egy olyan víziót

fogalmazott meg, amely szerint a jövő

építőipara innovatív szemléletmóddal ren-

delkezik, a környezetre nézve semleges, és

használt alapanyagaival a körkörös gaz-

daság megvalósítását éri el.

Tisztelettel fordul a természet

és a vízbázisok felé.

Továbbá elfogadó

hozzáállással mindannyiunk

életminőségének javulását

szolgálja. 

A 2030-as Terv konkrétan

megfogalmazza azokat a

lépéseket, melyekkel ebbe

az irányba haladhatunk, és

ebben a LafargeHolcim az

iparágon belül úttörőként

kíván élen járni a jó gyakor-

latok minél szélesebb körben történő

bevezetésével és megosztásával. A Terv mind

a közvetlen, mind a közvetett hatásokra

vonatkozóan mutatószámokat fogalmaz

meg. Célértékeket tartalmaz a termékek és a

szolgáltatások teljes életciklusára

vonatkozóan, a nyersanyagok biztosításától a

termékek gyártásán keresztül egészen a teljes

felhasználási élettartamig. A Csoport

törekvése, hogy 2030-ra a forgalom egyhar-

madát olyan megoldások adják, amelyek

javítják a Fenntarthatósági Teljesítményt. 

A 2030-as Terv túlmutat a cégcsoport saját

üzleti tevékenységén. A teljes építőipari érték-

lánc mentén foglalja össze a szükséges

erőfeszítéseket, melyek központi eleme, hogy

innovációval, fenntartható építőipari és infra-

strukturális megoldásokkal tegyünk többet a

jövőnkért. Mindennek egy egymásra épülő

keretrendszert ad az ENSZ újonnan

megfogalmazott Fenntartható Fejlődési Céljai

és a Párizsi Klímacsúcson (COP21) elfo-

gadott egyezmény. 

A 2030-as Tervben négy kiemelt terület szere-

pel, a klímavédelem, a víz és természet

megóvása, a körkörös gazdaság, valamint az

emberek és a helyi közösségek. A csoport

törekvéseihez csatlakozva a Királyegyházi

Cementgyár is beillesztette stratégiai

célkitűzéseibe a 4 fő pillért és megfogalmaz-

ta fenntarthatósági céljait a 2016-os évre. A

klímavédelemhez kapcsolódó célkitűzése a

gyártott cement tonnánkénti

szén-dioxid kibocsátásának

25%-kal történő csökkentése az

1990-es évek szintjéhez

képest. A víz és a környezet

megóvásáért a LAFARGE

Cement Magyarország Kft.

biodiverzitási cselekvési tervet

alakít ki Bükkösdi Bányájára

vonatkozóan. A körkörös gaz-

daság építése szempontjából

fontos cél, hogy 2015-höz

képest az alternatív

tüzelőanyagok használatát 3%-

kal növeljék. Az emberek és a helyi

közösségek érdekében teljes

balesetmentesség melletti működést célzott

meg, valamint önkéntességi programja

keretében évi 600 munkaórával kívánja támo-

gatni a helyi közösségi kezdeményezések

megvalósítását.
Konyári Tímea

A Királyegyházi Cementgyár 2016. évi célkitűzései 
a fenntartható fejlődést is szolgálják

A Királyegyházi Cementgyár elkötelezett a fenntarthatóság mellett

Megint 12 óra 
A Mozdulj Magadért Egyesület 

július 23-án ismét megrendezi 12 órás felnőtt vetélkedőjét. 

Az első díj egy 40.000 Ft-os szórakozási lehetőség. 

Négyfős csapatok jelentkezését várjuk, korlátozott számban. 

Ha szereted a vidám, szórakoztató játékokat és elég kitartó vagy, jelentkezz! 

Jelentkezni a 06 30/515-0884 számon ill. info@kiralymag.hu email címen.

Hollósi Richárd
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Gyermeknap 2016
Az egyébként külön-külön fenntartó alá
tartozó iskola és óvoda – a pedagó-
gusok és a szülői közösségek döntése
alapján – idén is közösen tartotta a gyer-
meknapot május 27-én, pénteken. Azért
szervezték hétköznapra az eseményt,
hogy a bejáró gyerekek is mindannyian
részt vehessenek a programban, és
részesüljenek az ajándékokból. A sumo-
nyi és a gyöngyfai bejáró gyerekeken
kívül, ezúttal meghívást kaptak harmadik
társközségünk, Szentdénes gyermekei is,
akiket nagy örömünkre a szülők is
elkísértek. 
A Szülői Munkaközösség és a Mozdulj
Magadért! nevű alakulóban lévő helyi
egyesület tagjai Hollósi Richárd irányítá-
sával idén is akadályversennyel készültek

a gyerekek nagy örömére. Az akadály-
verseny több helyen zajlott a faluban,
különböző állomások lettek kialakítva
faluszerte. Minden állomáson civil szer-
vezetek tagjai várták a gyermekeket,
illetve az idén rendhagyó módon alakult
plusz csapatot is, ugyanis a játékos kedvű
szülők is versenyeztek ˝Örökifjak˝ csa-
patnéven. Különlegesség volt, hogy nem-
csak királyegyházai szülőkből állt a csa-
pat, hanem a szentdénesi szülök is
csatlakoztak.
A csapatok előzetesen véletlenszerű
húzással lettek kialakítva. Minden csapat-
nak volt egy kapitánya: önkéntes
középiskolás diákok, illetve nyolcadik
osztályos tanulók.
Az első állomás egyben az utolsó is volt,

itt kellett elkészíteni a menetlevelet, a
zászlót és a csatakiáltást, ezután követ-
kezett a Királyi Lovas Klub állomása az
iskola melletti füves pályán, ahol többek
között patkódobálásban kellett meg-
méretni magunkat.
A kultúrház udvarán a Lafarge Cement-
gyár ökéntesei várták a gyermekeket és a
szülők csapát. 
A kultúrházi állomás után következett a
Nyugdíjas Klub. Véleményem szerint ez
volt az akadályverseny legjobb állo-
mása, ugyanis itt palacsintát lehetett enni,
ami nagyon finom volt. Olyan rengeteg
palacsintát sütöttek, hogy az óvodások-
nak is tudtak átküldeni, és sok segítő is
kóstolhatott belőle: köszönet érte a
Nyugdíjas Klub tagjainak. 

A „Barca” csapat

A „Virág” csapat A „Királyok” csapata

Az első helyen végzett a „Király Kecskék” csapata A „Királyegyháza” csapat

A „Természetvédők” csapata
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Gyermeknap 2016 
Kisebb séta következett a Szabad-
szentkirályi Tűzoltók állomásáig, ahol a
tűzoltáshoz kapcsolódó feladatokat kel-
lett megoldani. Ezután a focipályáig kel-
lett elgyalogolni, ahol a focihoz kap-
csolódó feladatok voltak Fata Gábor
jóvoltából. 
Az iskolaudvarra visszaérve, az aszfalt-
pályán volt a kézilabdacsapat feladata,
stílszerűen kapura kellett dobálni. 
Az utolsó állomás ismét a kiindulóponton
volt, ahol Hollósi Mercédesz, tanítónő
összesítette a pontokat, és az állo-
másokon összegyűjtött szavakból egy
közmondást kellett kitalálni. 
Miközben az iskolások versenyeztek, az
óvodások az óvoda udvarán kialakított

kötélkertben, illetve az iskola udvarán
felállított légvárban játszhattak. A
Szentlőrinci Rendőrőrsről érkezett ren-
dőrök azt is megengedték, hogy a ren-
dőrautóba beüljenek, és a szirénát
kipróbálják az óvodások és az iskolások.
Azok az iskolások, akik még a sorukra
vártak indulás előtt, vagy már beérkeztek
a célba, kerékpáros ügyességi versenyen
vehettek részt.
Az iskola konyháján finom ebéd várt
minden gyermeket és felnőttet, aki részt-
vevőként, vagy segítőként jelen volt a
gyereknapon. 
Az eredményhirdetésre a nagy meleg
miatt az iskola aulájában került sor, az
első csapat jutalma az volt, hogy ők

kapták meg először a Szülői Közösség
által minden gyermek számára szépen
összeállított ajándékcsomagot.
Mivel nagyon szép és meleg időnk volt,
jól jött délután egy kis felfrissülés jégkrém
formájában, amit szintén ajándékba
kapott mindenki.
Összességében elmondható, hogy egy
sikeres napot zártunk, ahol nemcsak a
gyerekek szórakoztak jól, hanem a szülői
csapat is. 
A programot az Iskolai Szülői
Munkaközösség és a Királyegyháza
Felvirágoztatásért Közalapítvány finan-
szírozta.

Szabó Zsófia

Memóriajáték a cementgyári önkéntesekkel

A „Bajnok” csapat Patkódobás a lovas akadálynál

A „Foci” csapat A „Royal” csapat

A szabadszentkirályi 
tűzoltók vizes feladatokat adtak 
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Mert vetélkedőből soha nem elég 
Idén a vetélkedők sorát május 1-jén nyi-
tottuk meg. Az a cél vezérelt minket, hogy
ezen a napon a helybéli lakosok itt talál-
janak maguknak kikapcsolódási
lehetőséget. Az időjárás nem volt túl
kegyes hozzánk, de legalább eső nélkül
kitartott a játék végéig. A résztvevők ked-
vét ez nem szegte, így öt csapat
részvételével bonyolítottuk le a ren-
dezvényt. A csapatok igen vegyesek
voltak, az ovistól a felnőttig minden
korosztály képviselte magát. Voltak olyan
feladatok, amik ismerősek lehettek már
azoknak, akik részt vettek tavaly a felnőtt
vetélkedőn, mint például a labirintus vagy
akár a vízhordás sítalpakon. De sok új

érdekes feladat is volt, többek között
pattogatott kukorica gyűjtögetése pohár-
ba egy szívószál segítségével, üvegdön-
tés a derekukra kötött krumplival,
karaoke, linzerkarika váltóverseny
szívószállal, lufipukkasztás matracpumpá-
val, de talán a legnehezebb a kosárba
dobás volt, amiben megmutathatták
milyen a csípőmozgásuk. Délben
megvendégeltünk mindenkit egy kis virsliv-
el, meg innivalóval. Utólag még egyszer
gratulálok a csapatoknak, hisz
nagyszerűen helytálltak minden feladat-
ban, és nem adták fel! Reméljük jól
érezték magukat. Köszönetet mondok a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítványnak az anyagi támo-
gatásért, valamint a Nyugdíjas Klub tag-
jainak, Hollósi Jánosnénak, Kaszás
Zoltánnénak, Kaszás Viktóriának,
Ormódi Melindának, Szabó Zsófinak és
Fata Gábornénak a rendezvény lebo-
nyolításában nyújtott segítségükért.
A tavalyi évben megrendezett sikeres
felnőtt vetélkedések folytatását tervezzük
ebben az évben „Megint 12 óra” címmel
július 23-án. A csapatokba családokat,
baráti társaságokat várunk, a részleteket
a 3. oldalon található hirdetésünkben
olvashatják.

Hollósi Richárd

Egyszerű, de nagyon trükkös játékokat találtak ki
a szervezők

Sokat nevettünk az activity feladványokon is Ormódi Melinda, minden csapat segítője volt

A kosárdobás az egyik legviccesebb feladat volt A hűvös időjárás nem zavarta a játszókat

A labirintusban elkélt a biztatás

A MAG első bevetése  
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Király Kupa 2016
Mivel ebben az évben május 1-je éppen
vasárnapra esett, és futballcsapatunk
ezen a napon aktuális meccsét játszotta
a Megye IV. o. B csoportban, felmerült
bennünk a gondolat, hogy idén elhagyjuk
a hagyományos majálisi kupa ren-
dezvényt. Ezt a rossz ötletet azonban
gyorsan el kellett vetnünk, mert a
szokásos résztvevő csapatok élénk
érdeklődést tanúsítottak a kupa időpontja
iránt. Úgy döntöttünk tehát, hogy május 7-
én megtartjuk a Király Kupát. Ezúttal
tizenkét csapat vett részt a kupanapon,
és reggel 9-től egész nap rúgták a bőrt a
királyegyházai futballpályán. Nemcsak a
focisták szórakoztak jól, de elkísérte őket
a baráti körből, családtagokból álló

szurkolótábor, akik közül néhányan éltek
a lehetőséggel, és a pálya mellett
bográcsoztak. A szervezők és a helyi
csapat segítségére siettek a
Nyugdíjasaink, akik ismét nagyon finom
pincepörkölttel kedveskedtek, valamint a
Polgárőrség tagjai, akik a biztonsá-
gunkról gondoskodtak. Azt tapasztaltuk,
hogy nagyon sok kisgyerek is elkísérte a
felnőtteket, ezért a jövőben rájuk is gon-
dolnunk kell, tervezzük, hogy jövőre
gyerekprogrammal is kísérjük majd a ren-
dezvényt. Bízunk benne, hogy mindenki
nagyon jól érezte magát! Köszönjük Fata
Gábornak a szervezést, és gratulálunk
ahhoz, hogy csapatunk a „Hónap
legsportszerűbb csapata” című verseny

áprilisi időszakában a Megye IV. osztály
„B” csoportjában az első helyen végzett!
Gratulálunk továbbá ahhoz a szép siker-
hez is, hogy az MLSZ határozata
alapján a 2015/2016 szezonban a
Megyei negyed osztályú Gravírtechnika
B. csoportban az első két helyezést elérő
csapat – így KIRÁLYEGYHÁZA is –
feljutást nyert a Megyei harmad osztály-
ba,  a Fürge Nyuszi M. III. Czibulka cso-
portjába. 
A rendezvényt a Királyegyháza SE
szervezte, fő támogatója a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány.

Konyári Tímea

A díjakat Grim Ferenc polgármester adta át

A két pályán a felnőttek … … a pályák szélén a gyerekek rúgták a bőrt

Akiknek a finom ebédet köszönhetjük!
Április legsportszerűbb csapata 

feljutott a Megye harmad osztályba!

Ezúttal is a St. Lorenzo csapata végzett 
az első helyen

Április hónap legsportszerűbb csapata  
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Friss sertéshúst vásárolhat 
a királyegyházai húsboltban

minden 
csütörtökön 14.00 – 18.00 között

Helyreigazítás

Kedves Olvasóink! 
Előző, áprilisi számunkban a Sumony temploma 150 éves című, címlapon
megjelenő cikkünkben sajnálatos tördeléstechnikai hibák miatt néhány sor
megismétlődött, összekeveredett. Bízunk benne, hogy ennek ellenére olvasható
és érthető volt az írás! Ezúton kérek elnézést az Olvasóktól és a cikk
szerzőjétől, Kajtár Bertoldtól.

Konyári Tímea
szerkesztő

Sumony Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
zártkörű roma fórumot tartott április 8-án
a helyi Művelődési Házban. A ren-

dezvényen Orsós László, a Sumony
RNÖ elnöke köszöntötte a meghívot-
takat, majd átadta a szót Ginter Zsolt
lelkésznek, aki Szigetvárról az Apostoli
Pünkösdi Gyülekezetből érkezett. A
lelkész a családi élet, a gyermeknevelés
fontosságáról, a szülők felelősségéről
beszélt. Kiemelte, hogy a családban a
szeretet a legnagyobb megtartó erő,
mely megmentheti a gyermekekeinket a
rossz útra tévelyedéstől. Beszélt a
fiatalokra leselkedő veszélyekről,
elsősorban a droghasználat erőteljes
terjedéséről, és hangsúlyozta, hogy a
szülőknek nagy odafigyeléssel kell gon-
dozniuk gyermekeiket, és sok

beszélgetéssel kell segíteni őket a helyes
úton maradásukban. 

Az előadás és beszélgetés után
kellemes, zenés, táncos mulatság vette
kezdetét, melyhez Bogdán Imre szolgál-
tatta a talpalávalót.Amint azt Orsós

László elmondta, a helyiek gyakrabban
is igényelnék az ilyen jó hangulatú, kul-

turált szórakozást, ezért ha lehet, máskor
is megszervezik.

Konyári Tímea

A fórum elsődleges témája a drogprevenció volt

Orsós László, a Sumony RNÖ elnöke
nyitotta meg a rendezvényt

A zene hallatán vidám mulatság kerekedett

Roma fórum Sumonyban


