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Születésnapi ünnepség a cementgyárban

Pereira da Silva Joao Paulo, a
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Országképviselője és Duclaux Antoine,
a LafargeHolcim Közép-Európa
Kelet Vezérigazgatója köszöntötték
a vendégeket
az 5 éves jubileum alkalmából

2011. szeptember 15-én Európa egyik leg- kiemelkedő szerepünket a magyarországi
modernebb, és megjelenésében egyik legim- építőanyag iparban. Ennek szellemében
pozánsabb gyárát, a LAFARGE Királyegy- további beruházást tervezünk Királyegyházán
házi Cementgyárát nagyszabású ünnep- több mint 1,2 milliárd forint értékben annak
séggel avatták fel. A LAFARGE Cement érdekében, hogy optimalizáljuk termelésünket
Magyarország Kfc. mára
a magyar építőanyag
piac meghatározó szereplője, továbbá Baranya
megye egyik legnagyobb vállalkozása.
A megtartott jubileumi ünnepséget sok hivatalos
személy és a helyi közösség számos képviselője is
megtisztelte jelenlétével.
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. munkavállalói
időkapszulában üzentek a jövőnek
„A Királyegyházi Cementgyár egy újabb mérföld-kőhöz érkezett a mai és tovább fokozzuk a környezetkímélő
na-pon. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy megoldások alkalmazását.” - mondta el a
meghatározó szerepet töltsünk be az jubileumi ünnepségen Duclaux Antoine, a
építőipari
innovatív
megoldások LafargeHolcim
Közép-Európa
Kelet
fejlesztésében és abban, hogy megtartsuk vezérigazgatója.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft., mint a települések közszolgáltatója a jogszabályoknak megfelelő feladatellátás érdekében, 2016. október 1. napjától a vegyes hulladékot hetente egyszeri gyakorisággal szállítja.
A hulladékszállítás a településeken:
Szentdénes: HÉTFŐ
Gyöngyfa, Sumony: KEDD
Beák Laura

HIRDETMÉNY

Gyöngyfa Község Képviselő-testülete 2016.október 13-án (csütörtök) 10.00 órakor a gyöngyfai Kultúrházban közmeghallgatást tart,
melyre tisztelettel meghívja Gyöngyfa község lakosságát.
Gyöngyfa, 2016. szeptember 13.
Nagy Attiláné s.k.
polgármester

HIRDETMÉNY

Királyegyháza Község Képviselő-testülete 2016. október 17-én (hétfőn) 17.00 órakor a királyegyházai tanácskozóteremben közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívja Királyegyháza község lakosságát.
Királyegyháza, 2016. szeptember 16.
Grim Ferenc s.k.
polgármester
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Szüreti felvonulás Királyegyházán

Szeptember 17-én a Királyi Lovas Klub
szervezésében megtartottuk a szüreti
felvonulást. Nagy volt már a készülődés az
előző napokban is. Próbáltuk feleleveníteni
a régi szüreti hagyományokat. 16-án, pénteken a lovas pályán felállítottuk a lugasunkat, amire szőlőket kötöztünk, és kidíszítettük.

togattunk. A felvonulók biztonságáról a
polgárőreink gondoskodtak, amit ezúton
szeretnék megköszönni. Utunk végeztével
jöhetett a szőlőlopás. A lányok a lugas
körül táncolva próbálták a legényeket távol
tartani a finom szőlőktől. Ha a fiúk mégis
sikerrel jártak, akkor a lányoknak büntetésképp táncolniuk kellett a lugas alatt
egyet velük. Az ebédet
a nyugdíjas klub tagjai
főzték meg nekünk,
amire minden résztvevő
hivatalos volt. Majd a
napot a szüreti bál
zárta, ahol mindenki
nagyon jól szórakozott.
Szeretnék köszönetet
mondani minden-kinek,
A lugasépítéssel kezdődött minden aki valamilyen formában
A felvonulásra 13 fogat, hat hátas és kivette a ré-szét, hogy ez a nap tökéletes
legalább 30 táncos érkezett, kicsik és na- legyen.
gyok egyaránt. Az időjárás sem fogott ki Köszönjük: Grím Ferenc polgármester
rajtunk, a reggeli zápor után a nap kisütött úrnak, polgárőreinknek, a nyugdíjas klub
és mi útra keltünk. A hangulatról a jól össze- tagjainak, Kósa Tihamérnak, aki minden
kovácsolódott társaság gondoskodott, a évben kölcsön adja az autóját. Kontra
nézőknek kalácsot, pogácsát és bort osz- Magdinak, aki a kultúrházat rendbe szedi

utánunk. Szabó Zsófiának a közreműködést. A szülőknek, akik gyermekeiket
ránk bízva elengedték őket táncolni. Valamint, de nem utolsó sorban Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának, mert nélkülük ez a nap nem
jöhetett volna létre.

Gyönyörű kislányaink is velünk
ropták

Reméljük jövőre is sikerül összehozni egy
ilyen jó szüreti mulatságot Királyegyházán!
Ormódi Melinda

A felvonulás láttán még a nap is kisütött

A fiúk állták a sarat

A lányok táncolva próbálták
a legényeket távol tartani a finom szőlőktől

A mozgalmas napot bállal koronáztuk meg
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Idén a tanévet rendhagyó módon kezdték
az általános iskolások, ekkor lett megrendezve az „osztályok harca” vetélkedő.
Külön küzdöttek a felsősök és az alsósok
az első helyért, ami a kicsiknél és nagyoknál egyaránt egy pécsi mozizás volt. A
nyolcadik osztályos tanulók az Öngyilkos
osztag című szuperhős filmet nézték meg, a
negyedik osztályos tanulók pedig A kis
kedvencek titkos élete című mesefilmet. Az
összes többi osztály Szentlőrincen lett
megvendégelve pizzával a részvételért és
aktivitásért. Igyekeztünk olyan feladatokkal
készülni, amelyek az ügyességre és a csapatmunkára épülnek. Egyes feladatok ismerősek voltak több gyerek számára, ők már

Osztályok harca
találkoztak velük a majálison és a nyári
napközis táborban is. Többek között a hullahoppos terítés, mely során kettesével a
hullahoppban kellett áthordani egyik asztalról a másikra a teríték eszközeit.
Készültünk új feladatokkal is, ezek közül
egyet-kettőt ki is emelnék. Volt postás játék,
ahol a levélírás kellékeit kellett akadálypályán csipesz segítségével eljuttatni egyik
helyről a másikra. De említhetem a labdaszállítást is, ami egy pingpong labda
műanyag vályúkban történő szállítását
jelentette. Volt még sörös dobozból épített
fordított gúla, és a kicsik befejezésképp
papírláncot készítettek, ami végig ért a zsibongón. A napot összegezve azért egy

A pattogatott kukoricát szívószállal kellett
szállítani

A lufikígyó nagy odafigyelést igényelt

Mindenki nagyon izgatottan várta a feladatokat

A felsősök közül a nyolcadikosok voltak
a legügyesebbek

A Mozdulj Magadért Egyesület tagjai találták ki
a vicces játékokat

4

feladat örök kedvenc maradt, legyen szó
felnőttről, vagy gyerekről, ez pedig a
medencés játék. Úgy láttam mindenki imád
vízben pancsolni. A gyerekek így fogalmazták meg élményeiket:
Sziklai Gergő ötödik osztályos tanuló:
„Nagyon élvezetes volt az osztályok
harca, főleg azért, mert én az összes játékban szerepeltem. Kicsit elfáradtam, de
megérte.”
Széll Ramóna ötödik osztályos tanuló: „A
játékok jók voltak, például az, hogy fel kellett szívni szívószállal a pattogatott kukoricát. Az én osztályom pizzázást nyert.”
Hollósi Richárd

A fordított gúla felépítése nagy kihívás volt

Másodszor rendezték meg
az együtt gyermekeinkért
jótékonysági futóversenyt

Szentlőrinc és Királyegyháza települések
önkormányzatai, valamint a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. közösen
szervezték meg a második, Együtt
Gyermekeinkért Jótékonysági futóversenyt
2016.
szeptember
16-án.
A
kezdeményezés tavaly indult útjára,
melynek célja, hogy felhívja a gyerekek és
a környező lakosság figyelmét az
egészséges életmód, valamint a mozgás
fontosságára.
Közel 340 részvevővel startolt el két távon,
a II. Együtt Gyermekeinkért SzentlőrincKirályegyháza Jótékonysági futóverseny
szeptember 16-án, a Királyegyházi
Cementgyár parkolójából. A futóversenyen
3 és 11 kilométeres távokon mérhették
össze gyorsaságukat a nevezők, a két
mezőnyben kicsik és nagyok egyaránt
indultak.
„A futóverseny remek közösségi program
és egyben lehetőség arra, hogy a

gyerekek és felnőttek közösen tapasztalják
meg a mozgás élményét. Az eseménynek
hála, pedig további lehetőség, hogy a
befolyt nevezési díjakból a környező
iskolák sportszervásárlását támogassuk” –
mondta el Grim Ferenc, Királyegyháza
Község polgármestere.
„Nagy örömmel tölt el, hogy a tavalyi siker
után, reményekkel telve idén is sikerült
megszerveznünk ezt a jótékonysági
versenyt, és hogy ezúttal is szép számmal
érkeztek futóink. Bízom benne, hogy a
jövőre nézve még többen jönnek majd el
mozogni, ezáltal pedig a jótékonysági
tevékenység is nagyobb méreteket ölthet.”tette hozzá Koltai Péter, Szentlőrinc Város
polgármestere.
„Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi
közösségek támogatását, ezért nagyon
örültünk a kezdeményezésnek. Az önkormányzatokkal közösen úgy gondoljuk,
hogy nagyon jó lehetőség, hisz egyszerre

A 3 km-es táv rajtja

A fiúk között Tóth Milán és Tóth Dániel végzett
az első és második helyen

hívhatjuk fel a figyelmet a mozgás
fontosságára és támogathatjuk azt, hogy a
gyerekek már az általános iskolában
megszeressék annak valamilyen formáját.
A futóverseny lebonyolítását a helyi
polgárőrségek, önkéntes tűzoltók mellett a
Királyegyházi Cementgyár önkéntes
munkatársai is segítették.” – mondta el
Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement
Magyarország
Kft.
Marketing
kommunikációs vezetője.
A sporteseménnyel párhuzamosan 15:30
órai kezdettel indult a Királyegyházi
Cementgyár őszi Nyílt Napja is, amely sok
érdekességgel várta a látogatókat, akik
megismerkedhettek többek között a
cementgyártás folyamatával. A gyermekeknek szóló foglalkozások mellett a
legnépszerűbb ezúttal is félóránként induló
kisvonat volt, amellyel a gyerekek a teljes
üzem területét körbeutazhatták
Konyári Tímea

A futóverseny a jótékonyság
és az egészség jegyében zajlott

Fata Nóra első, Pásztler Zsófia pedig harmadik lett korosztályában a lányok között
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Új lehetőség a Kultúrházban

Jóga

Úgy érzed, jó lenne valami testmozgás, de fáradtnak érzed magad egy intenzív sporthoz?
Kikapcsolódásra, feltöltődésre, lazításra, stresszoldásra vágysz?
Úgy érzed, hogy a sok ülő vagy álló munka hatására fájnak a végtagjaid, ízületeid, hátad, gerinced...?
Jó lenne lecsillapítani az elmédet és csak magadra fókuszálni?
Akkor már most kezdjél el JÓGÁZNI!
Bárki jógázhat. Nincs szükség különleges felszerelésre, sem drága ruházatra,
csak egy kis helyre és nagyon erős vágyra egy egészségesebb és teljesebb élet után.
A foglalkozásokat Térné Somogyi Ivett jógaoktató tartja. A részvétel ingyenes.
Tervezett kezdés: 2016. november 4. péntek 17:00 óra, Királyegyháza Kultúrház.
Előzetes jelentkezés szükséges, jelentkezni Szabó Zsófinál lehet a 0620-327-0054 számon vagy személyesen.
Jelentkezési határidő október 28. péntek

Híradás a Zumba csoportról

Kitartó társaság találkozik csütörtökönként a
kultúrházban, hogy Szentgyörgyvári Balázs
mozdulatait követhesse. Ez a Zumba egy
örömökkel teli tánc, lényege, hogy élvezd a
mozgást! Ha hibázol az sem gond. Egy hatvan perces zumbaóra alkalmával körülbelül
600 kalóriát tudunk elégetni, miközben
növeljük az állóképességünket, kondíciónkat.
A mozgás endorfin hormonokat szabadít fel a
szervezetben. Az óra után nemcsak a
boldogság hormonokat kapja a szervezet
megérdemelten, hanem megtanulhatjuk a chacha-cha, a flamenco, a salsa, a szamba stb.
alaplépéseit is. A mindennapok problémáinak
elűzéséhez, feloldásához is tökéletes
választás a Zumba. Balázs a saját

egyéniségét viszi az órába, minden óra más
és más, ettől nem egyhangú a Zumba. A
kalóriák égnek, és bízunk benne, hogy a zsírpárnák leolvadnak, érezzük, hogy a
közérzetünk egyre jobb!
A legutóbbi órán kipróbálhattuk a Piloxingot amely
egy új mozgásforma és a
felnőtt csoportban sikert aratott. Ez a mozgásforma
egy intervall típusú zenés
edzés, ahol a gyors ütéssorozatokat a core izmok
edzése és különböző erőgyakorlatok követnek, a
tánc kecsességével fűsze-

Szabó Zsófi

rezve. Azért fejlesztették ki, hogy kalóriát
égessen, fejlessze az izmokat, fizikálisan és
mentálisan is erőssé tegyen. Reméljük sikerül.
Grimné Hunyadvári Éva

BABA-BÖRZE
Zumba: örömökkel teli tánc

2016. október 22-én
09:00-12:00 óráig.
Helyszín: Királyegyháza Kultúrház
Gyermekholmik
adásvétele, csereberéje.
Asztalfoglalás ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció határideje:
2016. október 17. (hétfő).
Kapcsolat: Szabó Zsófi
0620/327-0054
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Óvodai évnyitó

Királyegyháza adott helyet a Szentlőrinci Kistérség Óvodáinak, a 2016-17-es nevelési évnyitó értekezletéhez 2016 augusztus 29-én. Ezen a
napon a kistérség óvodáinak dolgozói 70 fővel vettek részt, Bicsérd, Bükkösd, Szabadszentkirály, Szentlőrinc és Királyegyháza
óvodáiból. Györkőné Molnár Judit az óvodák vezetője ismertette a szeptemberben kezdődő kiemelt feladatokat, legfontosabb
eseményeket, programokat. A térség védőnői beszéltek az óvodákkal való együttműködésükről, a közös gyermekvédelmi munkájukról.
Ebben a nevelési évben a gyermekekkel a Kutnyánszky doktornő által létrehozott Elsősegélynyújtó programot vezetünk be az óvodákba,
amelynek megvalósításában a védőnők is szerepet kapnak. Megbeszélést tartott a kistérség Tehetséggondozó és Természetvédelmi
munkacsoportja. Közös beszélgetések, tapasztalatok megosztásával zárult az értekezlet.
Jó szolgálatot tett a délelőtt folyamán a légkondicionáló a nagy meleg miatt.
A vendéglátásban köszönjük a Királyegyházai Önkormányzat támogatását, a konyhai dolgozók munkáját.
Grimné Hunyadvári Éva

A PlayIt idén 2016. szeptember 10-én volt
Pécsett, az Expo Centerben, ahol különböző
videósokkal és ismertebb emberekkel lehetett
találkozni.
Ott volt Bánki Beni, aki a Kismenők nevű TV
műsorban is szerepelt. Nagyon tehetséges,
verseket, slameket ír. Ő nyerte meg a
KimitTube-t is. Lehetőségünk volt egy közös
képet csinálni és aláírást kérni.
Ott volt Szabó Levente is, aki szintén nagyon
tehetséges: kevesebb, mint 30 másodperc
alatt ki tudja rakni a Rubik kockát. (Nézzék
meg őket interneten!)
A programon különböző emléktárgyakat
vehettünk, sokféle játékot lehetett kipróbálni,
ami nagyon szórakoztató volt.
Ott jelenlévő videósok:

PlayIt

Boldzer (Bogos Csaba)
UNFIELD (Csenki Patrik)

Szalay Isti
GoodLike

Bánki Beni slameket ír

Bánki Beni… stb.
Nagyon örültünk, hogy ott lehettünk a programon a mi iskolánkból:
Katona Cintia, Réti Médea, Réti Melani,
Gosztola Melinda, Pásztler Bianka
Katona Cintia, Pásztler Bianka
8. osztályos tanulók

Szabó Levente 30 másodpercen belül rakja ki a Rubik kockát
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Régi időkre emlékszel-e még?

Szeptember 3-ára 45 éves osztálytalálkozót
szerveztünk. A 23 fős osztályból 7 fő már nem
lehetett közöttünk, így 16 főt kellett segítséggel
összeverbuválni. A találkozót az általános
iskolához beszéltük meg, ahol a régi osztálytermünkben, ki-ki elfoglalhatta az "iskolás"
helyét. Itt már várt ránk a tablónk és a 8. osztályos naplónk. Furcsa volt megnéznünk a saját
jegyeinket, jót is derültünk rajta. Az öröm után
mindenki dióhéjban elmesélte az eltelt 45 év
történetét. Ezek után az aulában fájó szívvel
emlékeztünk meg az akkori igazgató úrról és
diáktársainkról, akik már nem lehetnek közöttünk. Osztálytársaink között voltak olyanok,
akiket a ballagás után messzire sodort az élet.
Ők csodálták és dicsérték a szép új, korszerű
iskolánkat. Miután kívülről-belülről körbejártuk

valami program. A finom vacsorát egy
gyönyörű tortával koronáztuk meg, amit

Megható érzés volt beülni az iskolapadba

Szeretettel gondoltunk azokra is, akik már lehetnek köztünk

az iskolát, elmentünk a Művelődési Házba
vacsorázni. Itt szépen megterített asztalok
vártak minket. A Művelődési Ház láttán is jött
a dicséret, hogy milyen szépen fel lett újítva,
mennyi modern felszerelés van benne. A vacsora közben folytatódott a nosztalgiázás.
Mindenkinek voltak jó történetei, amiken jót
nevettünk, és bizony akadt olyan is, amire már
nem mindenki emlékezett. A beszélgetés során kiderült, hogy vannak olyanok, akik már
nem laknak itt, mégis figyelemmel kísérik a falu
életét, méghozzá a falu weboldalán keresztül. Bizony elámultak és rengeteget dicsérték
azt, hogy itt mindig, mindenki számára van

díszelgett rajta. Az idő gyorsan elszállt, már
sötét volt, amikor mindenki bánatára búcsúzkodni kellett. De megbeszéltük, hogy az
élet rövid, és hiányoztunk egymásnak, ezért
minden évben találkozni fogunk. Osztály-társaim és a magam nevében köszönetet
szeretnék mondani Palkó Ottó Igazgató
Úrnak a sok segítségért, az iskola rendelkezésünkre bocsátásáért, illetve Grim
Ferenc Polgármester Úrnak, aki a gyönyörűen
felújított Művelődési Házat rendelkezésünkre
bocsájtotta. Köszönjük, hogy lehetővé tették
azt, hogy 45 év után újra átélhettük általános
iskolás éveinket.
Hollósi Jánosné

Megfogadtuk, hogy minden évben találkozunk

HELyZET – KiRáLyEGyHáZA ÖNKORMáNyZATáNAK LAPJA

Megjelenik havonta, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | ISSN 2060-5471 |
Felelõs kiadó: Konyári Tímea, munkatársak: Beák Laura, Grímné Hunyadvári Éva, Kaczor Péter, dr. Máthé Győzőné, Szabó Zsófia és
Laczovics Éva| A szerkesztõség címe: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., tel.: 06-30-9522987, 06-73-340045,
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cukrásztársunk, Niedermayerné Ilike készített
el. Sajnáltuk felvágni, mert a tablónk képe

Hirdetéseiket húsz szóig ingyen megjelentetjük.
Leadás: személyesen Konyári Tímeánál, illetve
a 06-30-9522987-es telefonszámon.
Várjuk észrevételeiket és hozzászólásaikat is.

