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Gyermekek hétvégéje
Július harmadik hétvégéjén: 16-án és
17-én a kultúrházban a gyermekeké
volt a főszerep. Szombaton és vasár-
nap is rendeztünk különféle színes gyer-
mek    programot.  A szombati napon a
Hangerdő társulat látogatott el hoz-
zánk. Az előadást a községi könyvtár-
ral együtt szerveztük. Bár az idő nem
volt kegyes hozzánk emiatt nem volt
nagy érdeklődés az esemény iránt, de
akik eljöttek nagyon jól szórakoztak.
Negyven perces foglalkoztató előadás
alapja Romhányi József: Szamárfül című
műve volt. Az interaktív zenés-mesés
előadásban varázslatokon keresztül
mutatták be az egymásra épülő
állatmeséket. Volt békamese, kecskeme-
se, csigamese. A résztvevő gyermeknek
nagyon tetszett, hiszen amellett, hogy
életre keltek a mesék, aktív részesei is
lehettek azoknak. Ezáltal még jobban
élvezték a rövidke, de annál tartalma-
sabb előadást
Vasárnap az időjárás már jobb volt, így
több kis gyermek is megjelent a kultúr-
házban. Ezen a délelőttön a cirkuszé
volt a főszerep. A Mesevilág cirkusz-
varieté műsorát nézhették meg vasár-
nap 11 órától a gyerekek. Színes,
ötletes műsor volt ez is csak úgy, mint a
szombati előadás. Amellett, hogy a
gyermekek jót szórakoztak a külön-
böző trükkökön, még tanulhattak is,
hiszen a produkció része volt a hüllő- és

pókbemutató is. Többfajta óriáskígyó és
pók is része volt az előadásnak, ami
láthatóan elnyerte a gyermekek tetszé-
sét. Sőt, a bátrabb jelentkezők meg is
simogathatták, a legbátrabbak a nya-
kukba is vehették a különböző óriáskí-
gyókat. Az előadásban Miki egér bű-

vészmutatványokat mutatott be, a bo-
hóc zsonglőrműsorával szórakoztatta a
kicsiket. Ez a produkció is interaktív volt,
csakúgy, mint a szombati, hiszen a gyer-
mekek Miki egérrel táncolhattak, a
bohóc pedig megtanította őket néhány
zsonglőrmutatványra. Az előadás ré-
szeként lehetett tombolát illetve zsákba-
macskát is vásárolni. Azt hiszem, kije-
lenthetjük, hogy ez a hétvége azoknak
a gyermekeknek, akik éppen nem
voltak a balatoni kiránduláson tartalmas
élményt biztosított. 

Bűnmegelőzés beszélgetéssel
A Szociális Szolgáltató Központ
Család-és Gyermekjóléti Szolgálata
Bűnmegelőzési program keretén belül
június 19-én megtartottuk a harmadik

bűnmegelőzési előadást a Királyegy-
házai Kultúrházban. A foglalkozás so-
rán Királyegyházáról, Gerdéből, Ve-
lényből és Szabadszentkirályról is vol-
tak gyermekek. Nagy örömünkre szol-
gál, hogy hétről-hétről ugyanazok a
gyermekek eljönnek, illetve jönnek
újabb érdeklődők is az előadásokra.
Az előadás szó nem fedi jól azt a
csaknem két órát, amit a kultúrházban
töltetnek el a gyermekek. Jobb szó erre
a kötetlen beszélgetés.  Köszönhető ez
a baráti légkör Rotter Zsuzsanna csa-
ládsegítőnek és Tiliné Vertike Anettnak a
szabadszentkirályi Zsigmond Király
Általános Iskola gyermekvédelmi felelő-
sének, akik mindig igyekeznek odafi-
gyeléssel és törődéssel a gyer-
mekekhez szólni. A program témája
ezúttal a deviáns magatartás volt. A
gyermekek beszélgettek a helyes és a
deviáns viselkedésformák felismeré-
séről, és azok esetleges következmé-
nyeiről. Saját illetve ismerőseik példáján
át beszélték meg, hogy kellene helye-
sen viselkedni.
A következő előadás augusztus 2-án
13 órakor lesz a már megszokott
helyszínen a Királyegyházai Kultúrház-
ban.
Az előadásra szeretettel várjuk a 12-18
év közötti fiatalokat!

Szabó Zsófia

Kultúrházi programok 

helyzet_2016_07_____04_helyzet201002.qxd  2016.07.28.  10:19  Page 1



2

AZ EURÓPAI ÜZLETI MODELL (EBM) 
Egy éve, 2015. július 15-én két világvezető
építőanyag-ipari vállalat egyesülésével jött
létre a LafargeHolcim Csoport, melynek ma-
gyarországi képviseletét a Királyegyházi
Cementgyár látja el. Az egyesülés után egy
évvel került bevezetésre az Európai Üzleti
Modell a LAFARGE Cement Magyar-
ország Kft-nél is. A modell a két vállalat
tudásbázisának ötvözésére építve tar-
talmazza azokat az eszközöket, mely-
lyel hosszútávon biztosítható az ered-
ményesebb, fenntarthatóbb, és legin-
kább ügyfélközpontú működés.
A LAFARGE Cement Magyarország
Kft. az Európai Üzleti Modell (EBM)
keretében 2016. július 1-jétől kezdve
használja élesben az új vállalatirányítási
rendszerét. A bevezetést csaknem egy
éves előkészítő munka előzte meg,
melynek során a korábbi vállalatirányítási
eszközöket egy SAP alapú integrált vál-
lalatirányítási rendszerbe építették. 
Az EBM bevezetése teljes mértékben átalakít-
ja az eddig használt vállalatirányítási
rendszert, amely a korábban működtetett
majd összes szoftver lecserélését is magában

foglalta. A változás a cég minden
tevékenységét érinti a termeléstől az ügyfelek
kiszolgálásáig. Újdonság, hogy az eddig
különálló alrendszereket egy rendszerré
fűzték össze, ezzel sok, eddig manuálisan
működtetett funkciót automatizáltak. A rend-

szer bevezetése a termelésben hozza az
egyik legnagyobb változást. Korábban a ter-
melés tervezését és menetét nem  követte le
napi szinten a vállalatirányítási rendszer, mos-
tantól viszont minden az EBM-ben fut össze.
Ugyanígy alapvetően változnak meg a vevők
kiszolgálásával kapcsolatos folyamatok is. Az

új rendszercsomag egyik hozadéka, hogy
lehetőség nyílik a termékek online felületen
való megrendelésére, így a beérkező igénye-
ket az új rendszer automatikusan továbbítja a
fuvarozók felé, az úton lévő fuvarokat pedig
online nyomon lehet követni. 

„Az átállást követően minden
bizonnyal lesznek átmeneti kisebb
fennakadások, de ezek türelemmel
áthidalhatók. A közép- és hosszú
távú előnyök, a szolgáltatásaink
színvonalának növelése, az inte-
grált irányítás hozta ered-
ményesség várhatóan igazolják
majd várakozásainkat és hoz-
zájárulnak versenyképességünk
javulásához. Nagyra értékelem a
kollégáim elkötelezettségét, akik
mindannyian – közvetlenül vagy

közvetve – hozzájárultak a rendszer
bevezetéséhez.” – mondta el Kocsis Mátyás
Ellátási lánc vezető az Európai Üzleti Modell
bevezetése kapcsán.

Konyári Tímea

Kocsis Mátyás a versenyképesség növekedését várja 
az Európai Üzleti Modelltől

A LafargeHolcim a versenyképességért

Kézműves foglalkozás
2016. augusztus 6-án, szombaton 

délelőtt 10 órakor
kézműves foglalkozást tartunk a kultúrházban.

A kézműves foglalkozást 
Neubauer Szilvia kézműves fogja vezetni.

A program 
a Csorba Győző 
megyei könyvtár

és Királyegyháza Önkormányzat 
együttműködésével jön létre.

A foglalkozásra sok szeretettel várunk minden gyermeket!
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Kirándulni voltunk 
Július 16-án a rossz idő ellenére fel-
kerekedtünk és irányba vettük a zala-
karosi termálfürdőt.
Az első úti cél Balatonlelle lett volna, de
mivel az időjárás nem kedvezett, ezért
döntöttünk a meleg vizes strand mellett.
Kis csapatunk 2014-ben járt már itt,
ezért örömmel tértünk vissza így együtt.
A hangulat valami fantasztikus volt,
énekszóval tettük meg az utat. Arra kel-

lett csak figyelni, hogy sikerüljön a busz
elejének azt énekelnie, amit a végének.
A fürdőben mindenki jól szórakozott,
kicsi és nagy egyaránt. A bátrak az eső
és a hideg ellenére a kinti medencéket
és csúszdákat is kipróbálták.
A fázósabbak a szaunában és az infra
kabinokban melegedtek, pihentek.
Hazafelé jövet megálltunk Kéthelyen a
Lóki csárdánál, ahol elfogyasztottuk a

vacsoránkat. A bőséges választékból
mindenki megtalálta a szájízének való
finom ételt. Mindenki remekül érezte
magát.
Köszönjük a támogatást Királyegyháza
Felvirágoztatása Közalapítvány
Kuratóriumának, nélkülük ez a csodás
nap nem jöhetett volna létre.

Ormódi Melinda

A fürdőzés után jólesett a finom vacsora
A Lóki csárdában kellemesen

megpihentünk

Viszlát, tévé, éljen a mozgás! 
A rendszeres testmozgás sok ember életéből
hiányzik, helyette a kényelem vagy a minden-
napi rutin a megszokások életformája
jellemző. Sokan érezzük, hogy jó volna
mozogni, mert ha nem figyelünk oda a napi
rendszeres testmozgásra, ártunk a
szervezetünknek és megnehezítjük életünket.
A mozgásszegény életmód következtében
pedig az évek során kialakuló túlsúly még
több egészségügyi problémát eredményez.
A napi több órás ülő, vagy álló munka nagy
megterhelést jelent a gerinc számára, míg a
túlsúly az alsó végtagokat terheli meg. 
A testmozgás számomra fontos és épp ezért
örülök neki, hogy Királyegyházán lehetőség
van kipróbálni két új mozgást, a gyógytornát
és a zumbát. Én mindkettőt: a gyógytornát és
a zumbát  is megismertem..
A gyógytorna hétfőként egy nagyon jó
lehetőség azoknak az izmoknak a megmoz-
gatására, amit ritkán használunk. Szakember,
Csapó Viktória gyógytornász tartja, aki
pontosan a legmegfelelőbb gyakorlatot állítja
össze, hisz a rosszul végzett mozdulatok

árthatnak is. A rendszeres gyógytornával a
hát- és derékfájás teljesen tünetmentessé
tehető, viszont a kialakult betegségek gyó-
gyítására is hasznos lehet. A gyógytorna a tel-
jes testet átmozgatja, fellazítja az izmokat és
oxigénhez juttatja a kötőszöveteket.
Kislabdagyakorlatokat is megtanultunk
kitalálni, és a mozgás közben időnként
nevetünk, időnként szenvedünk egymásra
mosolyogva. Jó kis társaság lettünk január óta
mondhatjuk, hogy kialakult a „kemény mag”
azokból, akik mindig ott vannak, de ter-
mészetesen mindenkit szívesen fogadunk
magunk közé.

A zumba a Wikipédia szerint Kolumbiából
származó könnyen elsajátítható, latin
ritmusokra épülő tánc, mely fitness program is
egyben. Aerobik és különböző táncok
lépéseiből tevődnek össze a mozdulatok.
Olyan ismert táncok alaplépéseit tartalmazza,
mint a salsa, merengue, cumbia, flamenco,
calypso, reggaetón és a hastánc.
Ezt mi, akik gyakoroljuk, igazolhatjuk, mert min-

den csütörtökön ott táncolunk, figyelünk, a
lépéseket leutánozzuk Szentgyörgyvári
Balázstól, aki a Pécsi Sasoktól érkezik hoz-
zánk. Az egy óra alatt intenzív testmozgást
végzünk, amit a zene örömtelivé tesz. A
bemelegítéstől az intenzív mozgáson át a
levezető gyakorlatokig csak táncolunk, és
közben megmozgatjuk minden izmunkat.
Elmondhatom, hogy izzadtság nélkül ezt nem
lehet megúszni, de azért vannak kivételek is.
Mindkét csoportnál a találkozás, egy-egy
rövid beszélgetés erősíti azt, hogy a
királyegyházi együvé tartozás erősödjön.

Grimné Hunyadvári Éva
óvodavezető

Hogyan változtassunk az életünkön?

Zumba 
Minden csütörtökön

18 órától

a Kultúrházban

Szentgyörgyvári Balázs

irányításával
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Az idei szünidőben július 11-17 között nya-
ralhattak a királyegyházi iskolások Balaton-
máriafürdőn a Dél-Zselici Települések Szö-
vetségének gyermektáborában. Nagy örö-
münkre az elmúlt évekhez képest sokkal
többen jelentkeztek a lehetőségre, ami
talán annak is köszönhető, hogy a 22 000
forintos táborozási költségből Királyegy-
háza Önkormányzata az elmúlt évek
gyakorlatához híven idén is felvállalt fejen-
ként 12 000 forintot, ezzel is könnyítendő a
szülők terheit. Továbbá a Közalapítvány
Kuratóriuma a tanév második felére meg-
hirdetett tanulmányi verseny eredményeként
azon 21 gyermek részére, akik kitűnő tanul-
mányi eredményt értek el, vagy a félévi
eredményükhöz képest a legtöbbet javítot-

tak a tanulmányi átlagukon a tanév végére,
felvállalta a fennmaradó 10 000 forintot,
így ezek a tanulók – megdolgoztak érte –
ingyenesen táborozhattak. A vágányzár és
a nagy létszám – 46 tanuló – miatt úgy
határoztunk, hogy bérelt autóbusszal szál-
lítjuk a gyermekeket, ennek költségeihez
kértünk hozzájárulást, mely a teljes költ-
ségnek körülbelül egyharmadát fedezte.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a támoga-
tás során – ahogy az minden más esetben
is lenni szokott – sem az Önkormányzat,
sem a Közalapítvány nem  tett különbséget
a helyi és a bejáró tanulók között, abban
mindannyian egyformán részesültek. A
gyerekeket két tanár: Pintér Tibor és Kovács
Zoltán kísérte, vigyázta és szórakoztatta,

ha az időjárás épp nem engedte a szabad
fürdőzést. Hegyes Éva, immár nyolcadik
osztályos tanuló így emlékszik a táborozás-
ra: Nekem ez volt az első balatoni
táborom. Remekül éreztem magam. A víz
nagyon kellemes volt. A vetélkedőkön
érdekes és jópofa feladatokkal láttak el a
tanáraink. Ilyen volt a legmagasabb élő
torony  vagy az, hogy öltözékkel és smink-
kel varázsoljunk át a csapatból egy fiút
lánnyá. Sok kedves gyereket ismertem meg
a szentlászlói csoportból. A jó hosszú séta
Balatonmáriafürdő központjába és
Balatonfenyvesre, akkor kimerítő volt, ma
már szép emlék.

Konyári Tímea

Bírtuk egymást!

Balatonfenyvesre is kirándultunk
Fociztunk is, métáztunk is 

a strand szép füves területén

Negyvenhat gyerek nyaralhatott a Balatonon 
az iskolásaink közül

Az első napokon ragyogó napsütésben 
fürödhettünk

Amikor elromlott az időjárás, 
napestig vetélkedtünk

Gyermekeink a Balaton partján
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Akarat, Kitartás, Motiváció 
Mészáros Dániel vagyok, 25 éves Király-
egyházai lakos. Egész életemet végig
kísérte a sport, hol ilyen, hol olyan formá-
ban. A lehető legtöbb sportágat kipróbál-
tam már, és találtam két olyat, ami talán
jobban megfogott, mint a többi. Az egyik
a kick-boksz a másik a testépítés. Jelenleg
leginkább az utóbbival foglalkozom.
Királyegyházán vagyok a konditeremben
teremfelügyelő, és edzeni is ott szoktam.
Maga a testformálás nagyon elkezdett
érdekelni nagyjából két éve. Elkezdtem
tehát jobban foglalkozni vele, de ekkor
még esélyem nem volt arra, hogy esetleg
az étrendet is tudjam tartani. Kicsit több
mint 1 éve sikerült tartani már az étrendet,
ami nem állt másból, mint minőségi
szénhidrátból és minőségi fehérjéből,
minőségi zsírokból. Az első kettőt főleg a
csirkemell és a rizs fedezte a szerveze-
tem számára. Hamar rájöttem, hogy a
helyes táplálkozás legalább olyan
fontos, mint a kemény edzés. Egyre
jobban és többet fejlődtem. 74 kg-ról si-
került felhíznom 83 kg-ra kevesebb, mint
egy év alatt. Nagyon tetszett ez a fajta
gyors fejlődés. Úgy véltem jók az adott-
ságaim, és a sportmúltam is kedvez az
izom fejlődésének. Elhatároztam, hogy el
fogok indulni egy testépítő versenyen.
Úgy terveztem 2015 októberében, hogy
a 2016-os évet a versenyfelkészüléssel
töltöm, és 2017-ben lesz az első verse--
nyem. Megvallom őszintén, pont emiatt a
2015-ös évem utolsó három hónapját,
nem edzettem annyira keményen végig,
mint ahogy azt kellett volna. 2016 január-
jában megtudtam, hogy megrendezésre
kerül az INBA Naturál Testépítő verseny
országos és nemzetközi bajnoksága
méghozzá Szentlőrincen. Ilyen közel egy
testépítő verseny ráadásul országos és
nemzetközi bajnokság, egyből bevillant!
Ezt nem szabad kihagyni! Januárban
még felkerestem Horváth Lászlót, aki fő
szervezője volt a versenynek és a szent-
lőrinci Power Gym vezetője, hogy mesél-

jen kicsit erről a versenyről. Nagyon
kedves volt és segítőkész, mindemellett
megbeszéltük, hogy a pózolás megta-
nulásában is segít majd. Januárban tehát

elkezdtem keményen készülni a május
28-i versenyre. Tömegeléssel kezdtem,
hogy a lehető legtöbb izomzatot tudjam
még magamra építeni, amit csak lehet.
Nagyon fontos elmondanom ahhoz,
hogy minőségi izmot építsen valaki, az
étkezésre és az edzésre is 100 száza-
lékot kell fordítani. El szeretném, mondani
azt is, hogy ez egy Naturál verseny volt,
ami a testépítő versenyek között elég
ritka, ez annyit jelent, hogy doppingszer
használata tilos volt, amit a versenyen
ellenőriztek is. Csak táplálékkiegészítők
használata volt engedélyezett. A táplá-
lékkiegészítők a versenysportok fontos
elemei. Február végéig sikerült 87 kg-ra
felhíznom. Innen jött csak a neheze! Le
kellett szárítsam magam a versenyig, úgy
hogy a lehető legtöbb zsírt égessem el és
izomból a lehető legkevesebbet fogyjak.
Elindult a szénhidrátcsökkentés! Nem volt
félreevés. Az első egy hónapban csirke-
mell, rizs és zöldség tette ki minden étke-
zésem. Ahogy telt az idő szépen adtam

le a kilókat. Nagyon hamar elértem a 82
kg-ot. Áprilisban még jobban megvontam
a szénhidrátot magamtól, hogy gyorsabb
fogyást eredményezzek. Heti hét alka-
lommal edzettem. El kell azt is mon-
danom, hogy a napjaim úgy teltek ekkor,
hogy reggel hat órára elmentem dolgoz-
ni délután négyig, majd gyors haza-
mentem, lefürödtem, ettem és fél 6 kor
már nyitottam a konditermet, amit fél kilen-
cig tartottam nyitva. Nem mondhatnám,
hogy túlzottan unatkoztam. Esténként,
még étrendet írtam és edzésterveket.
Mindezek mellett szépen alakultam, de
egyre fáradtabb és kimerültebb lettem.
Eljött a május. Tudtam már nem sok van
vissza, és még mindig volt rajtam zsír, így
a szénhidrátot teljesen megvontam mag-
amtól, és csak szombatonként vittem be
egy keveset, hogy valamennyire feltölt-
sön. Csak zöldséget ettem csirkemellel.
Heti szinten hét súlyzós edzésem volt és
négy-öt kardio edzésem, tehát összesen
hetente tizenegy-tizenkétszer is edzettem
a napi tízórás gyári meló és háromórás
konditerem nyitva tartása mellett nulla
szénhidráton. Nagyon fáradt voltam, és
egyre nehezebb volt, de mentek le a
kilók. Ingerlékeny voltam, az izmaim
égtek, és aludni se tudtam jól. Jöhetne a
kérdés, hogy ez normális állapot-e. Igen
ebben a sportágban ez az. Bátran kije-
lenthetem, hogy a testépítő versenysport
az egyik leginkább embert próbáló sport
és nagyon összetett. Az embernek min-
den percében erre kell összpontosítani,
mint a táplálkozásban és edzésben.
Nincs félreevés, nincs csoki, süti, vagy
egy szelet kenyér.  Az utolsó két hétben
megvontam magamtól a sót is, így fűszer
nélkül táplálkoztam, és megemeltem az
edzéseim számát. Reggel háromkor
keltem, és fél négytől negyed hatig kar-
dioztam, majd hatra mentem dolgozni
egészen délután négyig. 

folytatás 7. oldalon

A képen látható eredmény
önmagáért beszél

Út az első testépítő versenyig
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Hazamentem, megettem a natúr, fűszer
nélkül elkészített halamat köret nélkül,
fürödtem, és mentem vissza edzeni fél
öttől negyed hatig. Fél hattól fél kilencig a
konditermet tartottam nyitva,
és zárás után lenyomtam még
egy edzést. Napi három ed-
zésem volt, amiből egy súly-
zós és két kardio volt. A sport-
ág ezt megkívánja, és igen
sajnos a pihenésre is kellett
volna figyelnem, de munka-
hely nélkül nem lehet anyagi-
lag bírni a testépítést, így min-
dezek mellett dolgoznom kel-
lett. Nagyon fáradtnak érez-
tem magam, antiszociális voltam, és sok-
szor úgy éreztem, nem bírom már, de
ilyenkor mindig jött egy belső hang, ami
azt mondta: Dani, végigcsinálod, képes
vagy rá! Májusban két esküvőn is voltam,
ahol nem ehettem semmit. A második
esküvőn nem bírtam már és megettem
három sütit. Meg is lett az eredménye!
Három süti: három kg. Igen három kilót
híztam három darab sütitől. Hihetetlennek
tűnik, de mikor a szervezettől el van
vonva minden, akkor, amit kap, egyből
raktározza és a három sütiben lévő szén-
hidráttal is ezt tette plusz megkötötte a
szervezetemben a vizet. Persze ezekből
tanulok. Az utolsó hét volt talán a legne-
hezebb, ekkor már zöldséget se ettem,
csak natúr fűszer nélküli csirkemellet. Jött
a vízhajtás, ami úgy kezdődött, hogy egy
héttel a verseny előtt emelt mennyiségű
vizet kellett innom. Napi 12-14 liter vizet
ittam meg három napon át. Ennyi vízbevi-
tel mellett nagyjából sehova se lehet
menni, és aludni se lehet, mert folya-
matosan mosdóba kell járni. A negyedik
napon hirtelen ezt lecsökkentettem, így
becsapva a vesém, hogy az továbbra is
ürítse a szervezetemből a vizet, miközben
hozzászokott már a nagy mennyiségű
folyadékhoz. Az utolsó három napban a

vízfogyasztásom a következőképp nézett
ki: szerda másfél liter víz, csütörtök hét,
péntek három deciliter víz, szombaton, a
verseny napján reggel nem is ittam, csak

a színpadra lépés előtt. Az étkezésem az
utolsó két napban megváltozott, hiszen a
szénhidrát megvonástól az izmok ella-
posodnak. Nem mutatna jól. Ezt verseny
előtt úgy szokták kompenzálni, hogy elin-
dul egy úgynevezett töltés, mikor az
izmainkat visszatöltjük szénhidráttal.
Ilyenkor az izmok kikerekednek, de
figyelni kell arra, hogy ne töltsük túl
magunkat, vagy alul. Tehát tudni kell,
mikor kezdünk el hány nappal, vagy
órával a színpadra lépés előtt szénhidrá-
tot enni, ahhoz, hogy még ne vizesedjünk
be, de szép kerekek legyen az izmok, és
ne is töltsük alul magunkat, mert, akkor
laposak maradnak, és le fognak pontozni
minket. Ez a töltési idő mindenkinél más,
és az első versenyen ezt eltalálni a leg-
nehezebb. De végigcsináltam, egyedül
készítettem magam a pózokat kivéve. A
versenyen szinte mindenkivel profi edző
volt, profi termekből. Én egyedül csinál-
tam, és egy országos, nemzetközi verse-
nyen, ahol 210 induló volt négy ország-
ból, és kategóriámban tizenöten voltunk:
4. lettem. Elégedett vagyok, és jövőre
jobb leszek. Sajnos anyagilag ez egy
nagyon megterhelő sport, így idén nem is
engedhettem meg magamnak több
versenyt, és ezt is nagyon megszen-

vedtem. Jelenleg támogatókat keresek.
Egyet már találtam is. Táplálék kiegészí-
tőket forgalmazó cég kedvezményesen
ad nekem a termékeiből. Már ez is

hatalmas segítség. Ők a
Fitcity Nutrition Budapesti
webshop áruház. A jövőben
sokkal jobban felkészülök,
tapasztaltabban, és a 2017-
es INBA Bajnokságon már
dobogóra tervezem a
helyem több kategóriában is.
A családom és a barátaim
nélkül nem biztos, hogy ment
volna ez az egész, az ember
életében kellenek olyan

emberek, akik támogatják a nehezebb
pillanatokban. Köszönöm a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány-
nak, hogy reggelente is edzhettem. A
testépítés egy életmód, és nem egyszerű,
de akaraterőt ad, megtanít a kitartásra,
önfegyelemre, és a lehető legjobban
megismeri saját magát az ember. 87 kg-
ról 71,7 kg-ra fogytam le három hónap
alatt. Most a tervem felhízni 95 kilóra,
szerencsére kicsit szabadabban étkez-
hetek. Bárki, aki mozogni, hízni, vagy
fogyni, formásodni szeretne, keressen
bátran!  
„Az élet értelme, nem a puszta létezés és
túlélés, hanem a haladás, a
felemelkedés, elérni és meghódítani
valamit.”
„Ha naponta 6 órát alszol, akkor 18
marad. Ebbe bőven belefér sok munka,
tanulás és még a szórakozás is. Tudom,
hogy ilyenkor sokan felszisszennek, hogy
hé, én 8-9 órát alszom. Hát javaslom,
aludjanak gyorsabban.”- Arnold
Schwarzenegger.

Mészáros Dániel

A családom mindenben mellettem

Akarat, Kitartás, Motiváció 
Út az első testépítő versenyig

folytatás 6. oldalról
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Friss sertéshúst vásárolhat 
a királyegyházai húsboltban

minden csütörtökön 14.00 – 18.00 között

Lafarge cementtel újult meg a Pécsi Állatkert 
Már a 2000-es évek elején felmerült az
1960-ban épült Pécsi Állatkert korsze-
rűsítése, a területe alatt lévő ivóvíz-
bázisok védelme érdekében végrehaj-
tott fejlesztése. A beruházás során al-
kalmazott építési megoldásokkal szem-
beni alapkövetelmény volt a környezet-
és a vízbázis védelmének biztosítása,
valamint a védett természeti értékek
közegébe illeszkedő, időtálló kialakí-
tás. 
A projekt kiemelt szerepe és a nagy-
szabású látványtervek megbízható, in-
novatív és a kihívásokra korszerű vála-
szokat adó építőipari megoldásokat
követeltek. A LafargeHolcim értékterem-
tő vállalati hozzáállása hozzájárult
ahhoz, hogy erősebb és tartósabb
épületeket emelhessenek a Pécsi Állat-
kert területére. 
A magasépítészeti beruházásnak há-
rom fő összetevője volt: egy 1000
négyzetméteres ökoturisztikai park és
fogadóközpont létrehozása; az állat-
kert felújítása a területének fél hektáros
megnövelésével és az akvárium-terrá-
rium látogatóközpontba történő átköl-
töztetésével; valamint egy kerékpáro-
zásra alkalmas út kijelölése a Mecsext-
rém Park és a Remeterét között.
Megújult a látogatóközpont főbejárata
és új épületekkel gazdagodott. Biztos
alapot és szivárgásmentes szigetelést
kapott többek között a csaknem ezer
négyzetméteres fogadóközpont, a

majomház, illetve 12 nagyméretű,
tengervizes és édesvízi akvárium, 4
paludárium – akvárium és a terrárium
keveréke –, valamint 24 terrárium.

Elkészült az a száz köbméteres
medence, amely így az ország har-
madik legnagyobb akváriuma.
A Pécsi Állatkert felújítása során leg-
fontosabb vezérelv volt a vízbázis
védelme. A fokozott védelmet a nagy-
testű, elsősorban patás állatoknál kellett
kiépíteni. Az ezt lehetővé tévő tech-
nológia a teljes vízzárást biztosítja,
maximális mechanikai igénybevétel
esetén is. A fő követelményt a kifutók
építése során a mérsékelten agresszív
kémiai környezet hatásainak figyelem-
be vétele jelentette a betonkeverék
kialakításakor. Másrészt a szigetelés és
a vízelvezetés gondos megtervezésére

és kivitelezésére volt szükség.
Összesen 4000 köbméter beton került
felhasználásra. A beton és vasbeton
szerkezetekhez Szürke Rapid és az

agresszív kémiai környezetnek is
ellenálló mérsékelten szulfátálló Piros
Rapid cementeket használták fel.
A projekt eredményeképpen megvaló-
sult az állatkert modern turisztikai
igényeknek megfelelő, ökológiai és
fenntarthatósági szempontokat szem
előtt tartó fejlesztése és biztosítottá vált
Pécs város vízbázisának védelme is.
Így megnyitásakor a Pécsi Állatkert Ma-
gyarország egyik legkorszerűbb és
leglátványosabb parkjává vált.

Konyári Tímea

A képen látható eredmény önmagáért beszél

Biztonság és vízbázisvédelem a Királyegyházi Cementgyár közreműködésével
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