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ÖT ÉVES 
A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR 

Öt évvel ezelőtt, 2011-ben gördült ki az első
cementszállítmány a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Királyegyházi Cement-
gyárából. Az akkor 72 milliárd forintba ke-
rülő üzem mára a hazai építőanyag piac
meghatározó szereplőjévé vált.
Kilenc évvel ezelőtt, 2007. szeptember 6-án
tették le a Királyegyházi Cementgyár alap-
kövét, négy évvel később pedig, szinte nap-
ra pontosan, nagyszabású ünnepséggel
avatták fel. Európa egyik legmodernebb, és
megjelenésében egyik legimpozánsabb
gyára mára a magyar építőanyag piac meg-
határozó szereplője, több mint 11 milliárd
forintos árbevételével pedig Baranya megye
egyik legnagyobb vállalkozása.
Az öt éves Királyegyházi Cementgyár si-
keréhez számos fejlesztés is hozzájárult.
2014-ben adták át azt a közel 700 millió
forintból megépült másodlagos tüzelőanyag
tárolót és feladószerkezetet, ami a ver-
senyképesebb működés mellett, szem előtt
tartja a környezetvédelmi szempontokat. Ez
a beruházás a már alacsony kibocsátási
értékeknél is kedvezőbbeket hozott. 2015-

ben bevezették az ISO 9001 és 14001
minőségirányítási rendszereket. Jelenleg is
zajlik az Európai Üzleti Modell bevezetése,
amely egy új, modernebb és ügyfélközpon-
túbb vállaltirányítási rendszert is magában
foglal. 
A cementgyár történetének egyik legfon-
tosabb eseménye, hogy a világ elsőszámú
építőanyag gyártójaként jegyzett francia
tulajdonos LAFARGE, egyesült a világ ugyan-
csak meghatározó építőanyag gyártójával,
a svájci székhelyű Holcimmal. A 2015-ben
részvénycserével létrejött fúzió tovább
emelte a királyegyházi termelés szakmai
lehetőségeit. 
A folyamatosan változó piaci igényekhez
rugalmasan alkalmazkodva egyenletes,
magas minőségben gyártja termékeit, jelen-
leg forgalmazott ömlesztett kiszerelésű
cementjeiből három zsákos kiszerelésben,
lakossági felhasználásra is elérhető. Nem-
csak magyar, hanem a határ közelsége miatt
első sorban horvát exportra is termel. A ce-
mentgyár innovatív szemléletét, munkáját fém-
jelzi, hogy a nemzetközi cégcsoporton belül

számos kísérleti projektben és gyártásban
vett részt sikerrel.
A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
2011 óta változatlanul 130 munkavállalót
foglalkoztat, különös gondot fordítva kép-
zésükre, és a munkahelyi biztonságra, amely-
ben a gyár munkavállalói nemzetközi össze-
hasonlításban is kiemelkedően teljesítenek. A
helyi közösségekkel is kiváló kapcsolatot
ápol. Kezdeményezéseiket kiemelten támo-
gatja és önkéntes programja példaértékű.
A Királyegyházi Cementgyár számos szak-
mai díj tulajdonosa. Az elmúlt években
Építőipari Nívódíjban (2012) részesült külön-
leges építészeti megoldásaiért, a helyi
közösségekért tett erőfeszítéseit pedig CSR
Hungary Díjjal (2013) ismerték el. Vasúti
megoldásait nemzetközi Árufuvarozási
Depó Díjra (2013) tartották érdemesnek. A
másodlagos tüzelőanyag beruházásért és
környezetvédelmi törekvéseiért pedig a Dél-
Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamara
Környezetvédelmi Díját (2014) adomá-
nyozták.
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Munkavédelmi beruházás a cementgyárban 
A Királyegyházi Cementgyár indulása óta
kiemelt figyelmet fordít az egészség- és
munkavédelemre. Június végén fejeződött be
az a munkavédelmi beruházás, amelynek
eredményeképpen a klinker tárolására alkal-
mas klinkersiló teteje már lifttel is megkö-
zelíthető.
A nyáron megvalósított munkavédelmi
beruházás során a hőcserélő torony déli
oldalán gumik emelésére használt lift került
átalakításra. Új helyett kapott a gyártástech-
nológiában a klinkersiló mellett, amelynek
eredményeképpen a 40 méteres
magasságban elhelyezkedő platform már
nemcsak lépcsőn, hanem liften is
megközelíthető. 
A beruházás 2016. április 25-én vette
kezdetét. Első lépésben a klinkersiló
tőszomszédságában egy ’S’ alakú feljáró
került kiépítésre. Ez a megoldás biztosította,

hogy munkagépekkel, akár esős időben is
biztonságosan megközelíthető legyen a
terület. Ez után következett a lift átépítése és
átalakítása. Ahhoz, hogy az emelő eszköz a
célként kitűzött 40 méteres magasságot elérje
kiegészítő elemek beépítésére volt szükség. A
több millió forintos beruházás, mely az
átalakítást, átépítést és platformbővítést tartal-
mazta 2016. június végén fejeződött be.
Az újonnan telepített rendszer így már nem
csak teherfelvonóként, hanem személy-, és
teherfelvonó üzemben is funkcionál. Hivatalos
üzembe helyezése megtörtént, a kezelő
személyzet bővítése folyamatban van. Azok a
munkavállalók, akik jelenleg a liftet kezelik
augusztusban képzésen vettek részt, ahol a
munkavédelmi szempontok kiemelt szerepet
kaptak.

Konyári Tímea

A tanévnyitó ünnepség a Királyegyházai Általános Iskolában: 2016. szeptember 1-jén 9.00 órakor kezdődik.

A rendszer személy-, és teherfelvonó
üzemben is funkcionál

Gyereknap Sumonyban  
A Sumony Roma Nemzetiségi Önkormányzat
július 9-én 9 órai kezdettel Gyereknapot tartott
a kultúrházban. Volt Bohóc előadás (zenés
műsor), arcfestés, lufihajtogatás, és a
Szentlőrinci Polgárőr Egyesület jóvoltából
Gokart vetélkedő. A Rendőrség kutyás bemu-
tatót tartott. Ebédre a gyerekek pizzát,
szendvicset, üdítőt és jégkrémet kaptak.
Ismét egy jól sikerült programot tudtunk
szervezni, nagyon örültek a gyerekek a
bohócműsornak is, de a legnagyobb sikert a
rendőrségi kutyás bemutató és a gokart
aratta.
A szülőknek is tudtunk örömet szerezni néhány
darab ruhával, cipővel, játékkal az említett
Polgárőrség jóvoltából. A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat működése során az eddig
legjobban sikerült gyerekprogramot rendezte
meg, mert szinte minden szülő elhozta gyer-
mekét, és ezáltal nagy létszámmal voltak
jelen, mert a településen 80 gyermeket szá-

moltunk.
Köszönjük szépen a támogatást a Szentlőrinci
Polgárőrég Egyesület elnökének és Kovács
Henrietta Polgárőrnek, Konyári Tímeának, a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány elnökének, Grím Ferencnek,
Királyegyháza Polgármesterének.
Sumony Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Pappné Angyal Gyöngyi (elnökhe-
lyettes),Orsós László(elnök)

A bohóc vidám hangulatot teremtett

Kezdődik az iskola 
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Csúcsra értek a Nyugdíjasok 
A mindig aktív és tettre kész nyugdíjasaink
nagy fába vágták a fejszéjüket, amikor az
évi rendes kirándulásuk céljának Írottkő-
kilátót, a 882 méter magas hegycsúcsot
nevezték meg. Augusztus 11-én az indulás
nem volt akadálymentes, sajnos, a gyö-
nyörű aranyszínű bérelt autóbusz már a
faluban felmondta a szolgálatot, a műszaki
hiba nem volt gyorsan javítható, ezért várni
kellett, amíg megérkezett a pótbusz, amivel
végül útra kelhetett a vidám csapat. Az utat
több megállóval igyekeztünk kényelmessé
tenni, de az útjavítások sora is jelentősen
meghosszabbította az utazási időt. Amikor
végre megérkeztünk a Hörmann-forráshoz,
a csoport azonnal nekilendült a több mint
kettő és fél kilométeres közepesen nehéz

hegyi túrának. Néhányan már az emel-
kedő látványától visszariadtak, és a pihe-
nőben rendezkedtek be várakozásra,
voltak, akik a túra felét tették meg, és voltak
hősök, akik korukat meghazudtoló erőfe-
szítéssel feljutottak a csúcsra. A magas
hegy nemcsak felfelé menetben okozott
nehézségeket, a meredek lejtőkön lefelé is
igencsak fárasztónak bizonyult az útvonal.
Így természetesen sokkal hosszabb idő
alatt sikerült végiggyalogolni az összesen
több mint öt kilométert, mint ahogy azt ere-
detileg terveztük, és amikor a csúcsot
megjárt idősek is visszaérkeztek a pi-
henőhöz, tapssal köszöntöttük őket.
Csodálatos tájban gyönyörködhettünk,
harapni lehetett a levegőt, így aztán jól

megéheztünk, mire megérkeztünk Kőszeg-
re a Jurisics-vár szomszédságában lévő
étterembe, ahol vörösboros marhapörköltet
ebédeltünk. Étkezés után ki-ki kedve szerint
sétát tett a vár udvarán, illetve Kőszeg
hangulatos belvárosának kis utcáin. Voltak,
akik a templomokat belülről is megtekintet-
ték, voltak, akik fagyiztak, mások csak
nézelődtek, beszélgettek. A késő esti haza-
érkezésig az autóbuszon a fáradt ván-
dorok még énekeltek egy jót. A Köz-
alapítvány Kuratóriuma nevében bízom
benne, hogy sikerült mindenkinek kellemes
napot, maradandó élményt szerezni a
kirándulással. 

Konyári Tímea

A kilátó tetején Csodálatos panoráma tárult elénk innen

A siker: érkezés a hegycsúcsra Ebéd után a Jurisics-vár udvarán

A hosszúra nyúlt várakozás helyszínén Hőseink, akik feljutottak a csúcsra
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Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentés 2015. évi beszámolóhoz

Sor-

a b c c e
1 28400 0 26782
2 0 0 0
3 28400 0 26782
4 0 0 0
5 4318 0 2284
6 0 0 0
7 0 0 5
8 0 0 0
9 4318 0 2279

10 0 0 0
11 32718 0 29066
12 3422 0 2731
13 0 0 0
14 3803 0 3422
15 0 0 0
16 0 0 0
17 -381 0 -691
18 0 0 0
19 0 0 0
20 15664 0 0
21 0 0 0
22 3000 0 0
23 12664 0 0
24 13632 0 26335
25 32718 0 29066

(adatok eFt-ban)

Sor-

a c d e
1 A. 16719 0 20018

2 1. 15891 0 16333

3 0 0 0

4 0 0 0

5 6050 0 7313

6 7000 0 9000

7 2.      2841 0 3684

8 3.     0 0 0

9 4. 0 0 0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

b

(adatok eFt-ban)

folytatás a 5. oldalon

Adószáma: 18328356-1-02
Baranya Megyei Bíróság: Pk.60.125/2006/5/1
Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 1567
Időszak: 2015. január 01 – 2015. december 31.
a.) Számviteli beszámoló:
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folytatás a 6. oldalon

b.) Költségvetési támogatás felhasználása:

Személyi jövedelemadóból kapott támogatás (1 %) összege 0 Ft  volt.

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Idegen ingatlanon végezett felújítás volt: „Szabadidő Centrum” kialakítása, mely 2013. évben kezdődött, és a befejezése 2015. évre

áthúzódott (12.998 ezer forint). Volkswagen Transporter kisbusz vásárlás:  12.664 ezer Ft. értékben.

1

2

3

4

5

6

7

8 3.     0 0 0

9 4. 0 0 0

10 5.     828 0 21

11 B.  0 0 0

12 C.    16719 0 20018

13 D.   17100 0 20709

14 3519 0 13768

15      0 0 1548

16 886 0 3960

17 12695 0 1433

18      0 0 0

19 0 0 0

20 E.   0 0 0

21      0 0 0

22     0 0 0

23      0 0 0

24      0 0 0

25 0 0 0

26 0 0 0

27 F. 17100 0 20709

28 G. -381 0 -691

29 H. 0 0 0

30 I. 0 0 0

31 J. -381 0 -691

folytatás az 4. oldalról

Sor-

1 0 0 0

0 0 1233

0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 315

(adatok eFt-ban)

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentés 2015. évi beszámolóhoz

d.) Cél szerinti juttatások kimutatása:

Sor-

1. 1.320

2. 292

3. 431

(adatok eFt-ban)
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Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentés 2015. évi beszámolóhoz
folytatás az 5. oldalról3. 431

4. 70

5. 2.172

6. 530

7. 4.530

8. 887

9. 433

10. 600

11. 223

12. 216

13. 902

14. 300

15. 113

16. 175

17. 106

18. 163

19. 2.397

20. 889

16.749

e.) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi  önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a

települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Királyegyháza Községi Önkormányzattól 7.312.500 Ft. támogatást kapott a  közalapítvány, mely összeget működési költségekre, kulturális

és sport rendezvényekre fordította.

f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeli sem természetbeni ellen-

szolgáltatásban nem részesültek

Megbízási díjban két fő részesült: „Király Gym konditeremben” teremedzői, illetve a gondnoki tevékenységéért.

g.) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

Közhasznú tevékenysége során 0 Ft vállalkozási bevétel és 0 Ft vállalkozási kiadás volt.

Közalapítványnak mérleg fordulónapján 2.279 ezer Ft pénzeszköze volt. Kötelezettsége: 0 Ft volt, követelése

6 ezer Ft, jövedelemadó elszámolás miatt.

Támogatások részletezése forrásonként:

- Helyi önkormányzat támogatása: 7.313 ezer Ft.

- Jogi személyiségű gazdasági társaság támogatása: 9.000 ezer Ft.

- Lakossági adomány: 20 ezer Ft.

- Kamatbevétel: 1 ezer Ft.

- MVH pályázat: 3.684 ezer Ft.

Összesen: 20.018 ezer Ft.

A 2015. évben Királyegyháza Önkormányzatától, mint Alapítótól kapott támogatást elsősorban a működési költségek, úgymint könyvvizs-

gálat, könyvelési díj, postaköltségek, adminisztrációhoz szükséges eszközök (irodaszerek, papír), nyomtatványok költségeinek kifizetésére,

valamint kulturális- és sport rendezvényekre fordítottuk.

folytatás a 7. oldalon
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Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentés 2015. évi beszámolóhoz
folytatás az 6. oldalról

A jogi személyiségű gazdasági társaságok támogatását legnagyobb részben a közalapítvány kiemelt tevékenysége: a nevelés, oktatás,
képességfejlesztés és ismeretterjesztés terén elsősorban az egészségmegőrző és a fenntartható fejlődést célzó, környezettudatos
magatartást elősegítő programok céljára fordítottuk. Többek között az óvodás és iskolás korosztálynak szervezett programokat valósítot-
tunk meg: kirándulásokat, sport és szellemi vetélkedőket, játszóházakat rendeztünk.  Támogattuk az iskolai és óvodai szülői közösségeket
is a gyerekek részére szervezett programjaik megszervezésében. 
Segítettük az időskorú lakosság számára tervezett, szervezett programokat, kirándulásokat. Támogattuk a Királyegyháza Sportegyesületet,
a Királyegyházai Polgárőr Egyesületet és az amatőr női kézilabdacsapatunkat is. A március 15-ei nemzeti ünnep megszervezetését vállal-
tuk, támogattuk a kertészek évzáró rendezvényét valamint a gyermeknapot is. Színházi előadást, karácsonyváró rendezvényt, óvodáskorú
gyermekek részére kirándulást, iskoláskorú gyermekeknek kirándulásokat és sportprogramokat szerveztünk. Egyik legjelentősebb újítás az
előző évekhez képest, hogy heti rendszerességgel lovas oktatásban részesítjük a Királyegyházi Általános Iskola 13 – 14 éves tanulóit. Az
iskolásoknak rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk azzal is, hogy gondoskodunk az edzésekre és a sporteseményekre való szál-
lításukról. Új hagyományt teremtettünk azzal, hogy 2015-ben először oklevéllel, virággal és szerény ajándékkal köszöntöttük a falu új pol-
gárait, a királyegyházi újszülötteket.
2013. évben elkezdtük a Szabadidő Centrum kialakítását, mely munkálatok befejezése 2015-ben megtörtént. 

A kiadások összetétele és nagysága nagyon megfontolt, ésszerű. Törekedtünk a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.
Királyegyháza, 2016. május 26.

Konyári Tímea
kuratórium elnöke

Hajókáztak a közfoglalkoztatottak 
A királyegyházai közfoglalkoztatottak idén is
eltölthettek egy szép kirándulós napot a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány támogatásával.  
Augusztus 12-én a Dráván hajókáztunk, aztán
Harkányban egy finom ebédet fogyaszthat-
tunk el, majd kisvonattal Siklósra utaztunk.  A
programok végén még pizzával is meg-
vendégeltek minket. Plaki Jánosné és csapata
ezúton szeretné megköszönni a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Kuratóriumának ezt a szép hajókázós napot. 

Plaki Jánosné, Váradi Nikoletta

Középiskolások figyelem 
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány rendezvényeire 

egész évben szeretettel várjuk a középiskolás diákokat önkéntes munkára, 

melyet közösségi szolgálatként tudunk igazolni. 

Legközelebbi lehetőségek: 

2016. szeptember 2. Osztályok harca a Királyegyházai Általános Iskolában, 

2016. szeptember 16. Jótékonysági futóverseny (a Cementgyárral és Szentlőrinc Önkormányzatával közös rendezvény)
Konyári Tímea

Drávaszabolcsról indultunk a sétahajózásra
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