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Királyegyháza . Sumony . Gyöngyfa . Szentdénes

2016./XII. évfolyam 10. szám

A Közalapítvány első 10 éve

Október 7-én a Kultúrházban került megrendezésre a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány 10 éves fennállása alkalmából tartott ünnepség. Az elmúlt tíz évre való visszatekintést a kuratórium elnöke, Konyári Tímea valósította meg rengeteg képpel
és egy mindenkihez szóló beszéddel, melyben köszönetet mondott minden segítőnek, de elsősorban kuratóriumi társainak: Fata
Gáborné Anitának és Hollósi Tündének.
Minden fontosabb esemény előkerült, ami az A lovak szerelmesei és a fogathajtók is Zadravecz Zsófia is. Természetesen Grím
elmúlt tíz évben történt. Szó esett a összeálltak, megalakították a Királyi Lovas Ferenc Polgármester Úr is háláját fejezte ki a
kuratóriumnak és mindenkinek, aki részt vesz
abban, hogy a falu valóban sikeresen felvirágozzon.
Grím Ferenc a falu nevében egy személyben
mondott köszönetet a kuratóriumi tagoknak a
sok munkáért, hogy a szabadidejüket áldozzák azért, hogy a sok program és esemény
létrejöhessen, hogy sikerült a falu lakosságát
összekovácsolni, és hogy nagyban segítették
a Polgármesteri Hivatal munkáját.
Sajnálattal vette tudomásul. hogy a kuratóriAz ünnepség végén együtt énekeltünk,
um elnöke, Konyári Tímea lemondott elnöki
majd felszeltük és megettük a születésnapi tortát
posztjáról. Viszont tudja, hogy mennyi munkáKözalapítvány alapítása előtt már működő és Klubot. Előtte is aktívan részt vettek a falu- val jár ez a pozíció, és állandó állása mellett
azóta megszűnt KEFE-ről, a foci- és kézilab- napokon és programokon, látványos műve- ez a feladat már nagyon sokat kivett belőle.
dacsapatunkról is, akik sikeresen tevékeny- leteik nemcsak önmaguk, hanem mások Részt vett a kuratóriumi üléseken, így tudta,
kednek a mai napig is és említésre került a szórakoztatását is szolgálják, így örömmel hogy egyes események és programok
szintén már megszűnt FESZES egyesület is.
fogadják műsoraikat a falu lakosai.
mennyi előkészületet igényelnek. Hálás a
A Közalapítvány idejében elsőként a Király- Végeláthatatlanul lehetne sorolni az munkájáért, egyelőre nem tudja, hogyan is
egyházai Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó eseményeket, a sok-sok kirándulást, színház- fog nélküle működni az alapítvány. Reméli,
Egyesület jött létre a falu nagy örömére. „Je- látogatást és kiemelten a babaköszön- hogy sikerül ismét rátalálni egy olyan szelenlétük megnyugtató, segítőkészek, bármi- téseket. A felújított kultúrház Szabó Zsófi mélyre, aki a szívét-lelkét beleadja abba,
lyen program van, akár kérés nélkül is gon- irányításával rengeteg programnak ad hogy az alapítvány továbbra is ilyen
doskodnak a biztonságunkról”-mondta helyet, például: gyógytorna, zumba, baba- sikeresen működjön, aki ugyanilyen jól megKonyári Tímea.
mama klub, melyeket szintén a Közala- találja a hangot a falusiakkal. Szerencsére
Megalakult a Nyugdíjas Klub is, a Tagok pítvány finanszíroz. A sportolásra vágyóknak nem kell teljesen búcsút intenünk Konyári
segítségére szintén bármikor lehet számítani, pedig létrejött – pályázati finanszírozással – Tímeának, hisz megígérte, továbbra is segít,
aktivitásuk egyenesen arányos korukkal. a Király GYM.
amiben csak tud.
Énekkaruk sikert arat a programokon, a főzt- A vetítés végeztével kifejezték elégedettLaczovics Éva
jük pedig elsöprően ízletes. Bátran kije- ségüket a fő támogató, a cementgyár
lenthetjük: őket mindenki szereti.
képviselői, szót kapott Kővári József és
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Hasznos tanácsok a szelektív hulladékgyűjtéshez

A szelektív hulladék a hulladékok anyagfajta szerint való elkülönített gyűjtését jelenti. Ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg, hogy a
megvásárolt élelmiszerek és fogyasztási cikkek csomagolóanyagát – a papír, műanyag, üveg, fém és italos kartondobozok csomagolást
– a termékek elfogyasztását követően már otthonunkban anyaguk szerint különválasztva tároljuk, ezt követően pedig ugyancsak
anyaguk szerint elkülönítve helyezzük el a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megfelelőedényeiben.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szelektív hulladék elhelyezésekor az alábbi táblázat szerinti útmutatás alapján járjanak el:

PAPÍRHULLADÉK - KÉK jelzésű tároló

• újságpapír
• hullámpapír
• kartondoboz lapjára hajtogatva
• szóróanyagok
• csomagolópapír
• tönkrement könyvek

MŰANYAGHULLADÉK
SÁRGA és SZÜRKE jelzésű tároló

• üdítős- és ásványvizes flakonok
(PET palack)
• PP+HDPE flakonok
(kozmetikai, mosószeres, stb.)
• nylon szatyor és zacskó
• többrétegű italos karton
(üdítős és tejes dobozok)

FÉMHULLADÉK

SÁRGA és SZÜRKE jelzésű tároló

• Fémcsomagolási hulladékok
(üdítős, energiaitalos és alkoholos italos
dobozok, konzervdobozok)

ÜVEGHULLADÉK
ZÖLD jelzésű tároló

• Tiszta, ép, vagy törött fehér és színes
(zöld, barna, fekete, sárga) italos üveghulladék
• befőttes üveg
(tető és kupak nélkül)

ÜGYFÉLFOGADÁS

Tájékoztatom a kedves ügyfeleket, hogy a Királyegyháza Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás kizárólag ügyfélfogadási
időben történik. A Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideje a következő:
Hétfő, szerda: 08:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
Kedd, csütörtök: nincs
Péntek: 08:00 – 12:00
Beák Laura, jegyző

HIRDETMÉNY

Sumony Község Képviselő-testülete 2016. november 11-én (péntek) 14:30-kor a sumonyi Kultúrházban közmeghallgatást tart, melyre
tisztelettel meghívja Sumony község lakosságát.
Sumony, 2016. október 11.
Orsós József
polgármester

HIRDETMÉNY

Szentdénes Község Képviselő-testülete 2016. november 24-én (csütörtök) 18:00-kor a Kultúrházban közmeghallgatást tart, melyre
tisztelettel meghívja Szentdénes község lakosságát.
Szentdénes, 2016. október 24.
Vidra Sándor
polgármester
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Tudatos energiafelhasználással a jövőért

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a
korábbi ISO 9001 és 14001 KÖRNYEZET- ÉS minőségirányítási rendszerek
után, következő lépésként az ISO 50001
energiairányítási szabvány bevezetését
készíti elő.

rendszer az ISO 9001 minőségirányítási
és az ISO 14001 környezetközpontú
irányítási rendszerszabványokhoz hasonlóan épül fel, de kifejezetten az energiateljesítményre koncentrál.
Az energiairányítási rendszer keretein belül
a gyár minden évben
csökkenti
energiafelhasználását, amelynek
érdekében évente energiacélokat határoz meg.
A Királyegyházi Cementgyár célkitűzései
között szerepel a gyártási technológiából szárA Királyegyházi Cementgyár energiatudatos mazó gyártási hő haszműködéssel tesz a jövőért nosítása, illetve az enerA Királyegyházi Cementgyár szakértő giafelhasználás további optimalizálása.
munkatársai a Pannonwatt Zrt. tanács- „Az ISO 50001 rendszer bevezetése
adócég segítségével építették ki az ISO során, a 2015. évi adatok alapján
50001 energiairányítási szabvány beve- felmértük a gyár energiafelhasználáson
zetéséhez szükséges feltételeket, végezték alapuló energiaál-lapotát. Ebből kiindulva
el a belső auditorok képzését, majd 2016. határoztuk meg azokat az energiateljesítoktóber 7-én közösen tartottak előkészítő mény mutatókat, amelyeket folyamatosan
belső auditot. A szabványnak megfelelő figyelünk és a visszakövethetőség
energiairányítási rendszer bevezetésének érdekében dokumentá-lunk. Amennyiben
célja, hogy tervezett módon, és rendszer jelentősebb eltérés mutatkozik, megvizsszemléleten alapuló megközelítésben gáljuk, mit kell tennünk az alacsonyabb
lehetővé tegye a vállalat számára az ener- energiafogyasztás elérése érdekében.
giateljesítmény folyamatos nyomon köve- Egyik fontos feladatunk az is, hogy minden
tését és fejlesztését, ezáltal az energia- kollégát ösztönözzünk az energiafotakarékos működés elérését. A tudatos gyasztás csökkentésére, és példaként járenergiagazdálkodás azt jelenti, hogy a junk elöl az iparágban és a helyi
szervezet energiaállapot felmérésen ala- közösségek körében egyaránt.” – mondta
puló tervet készít és valósít meg. Ezzel a el Ficsor Zsolt, az Energiairányítási rendszemléletmóddal is sokat tehet a haté- szerfelelős.
konyabb energiafelhasználásért, mérsékel- A Királyegyházi Cementgyárban idén beheti az energiaköltségeket és az üveg- vezetett energiairányítási rendszerben leházhatású gázok kibocsátását is. A fektetett irányelvek és konkrét célok teljes

összhangban vannak a minőségirányítási
és a környezetirányítási törekvésekkel, így e
három rendszer megfelelő módon egymásra épül és támogatja egymást. Az energiairányítási rendszer alapelveit a cég honlapján is megtalálható energiapolitika
foglalja össze. Az energiateljesítmény nyomon követése évek óta bevett gyakorlat a
Királyegyházi Cementgyárban, az erre

Átfogó energiaállapot felmérésen
alapuló energiairányítási rendszert
vezet be a LAFARGE

alkalmas szoftveres háttér régóta rendelkezésre áll. A jelenlegi ISO 50001
rendszer hivatalos bevezetése által azonban rendszeres és jobban dokumentált lesz
a folyamat. Az ISO 50001 rendszer
vezetőségi felülvizsgálatát, jóváhagyását
és belső auditját követően a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. energiairányítási rendszerét független tanúsító
hely auditálja majd.
Konyári Tímea

Tökfaragás és rétessütés a kultúrházban

2015. november 5-én, szombaton 9 órától
tökfaragást és rétessütést tartunk a kultúrházban.
Az elkészült tököket használjuk fel az óvoda Márton-napi felvonulásához.
Gyere és készíts egy töklámpást és kóstolj meg egy igazi házi rétest!
Királyegyháza Község Önkormányzata; Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány; Szabó Zsófi

3

helyzet_2016_10_11_helyzet201002.qxd2016.11.02.10:16Page4

Az Időseket köszöntöttük

Idén is szép számmal gyűltek össze Királyegyháza nyugdíjasai az idősek világnapjára rendezett műsorra a Kultúrházban.
Nekik is jár egy kiemelt nap, amikor őket
ünnepeljük, és a középpontba kerülnek.
Most csak annyi volt a dolguk, hogy
szórakozzanak, kikapcsolódjanak, élvezzék a műsort. A Királyegyházai Nyugdíjas
Klub Tagjai máskor rengeteget dolgoznak
a falu érdekében, hogy az egyes programokon az egybegyűltek egy jót egyenek,
az énekkarukkal szerepelnek vagy a
gyerekekkel foglalkoznak.
Október elsején az idősek világnapja alkalmából a programok 11 órakor kezdődtek,
a 2 Szoknya 1 Nadrág Társulat fellépésé-
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vel. Bár végül két nadrággal és egy szoknyával vágtak bele a műsorba, mindenki
élvezte, nagyon jó előadást hoztak össze.
A közönséget bevonták, megénekeltették
az időseket, nagyon jó hangulat kerekedett. A színpadról alig akartak távozni, nagyon jó volt a közönségük, kicsit a tervezettnél hosszabbra is sikerült a műsoruk. Előadták többek között a „Marina”-t, a „Szép
város Kolozsvár”-t, s több operett részletét.
A társulat fellépése után az ovisok következtek, egy-egy verset adtak elő az idősek
nagy örömére. Nagyon ügyesen szerepeltek a kicsik is. Végül a Polgármester Úr mondott egy szép köszöntőt az idősekhez.
Ezek után mindenkit megvendégeltek egy

finom ebéddel. Az ételt a botykapeterdi
Pálma Vendéglőben készítették, bőséges
tálakat hoztak, így mindenki jóllakott, deszszertként még rétes is került az asztalra. Az
ebéd alatt és után is, Horváth László „Flipper” gondoskodott a jó hangulatról. A mulatozás késő délutánig tartott, sokan szinte
végig táncoltak és buliztak, nagyon jól szórakoztak, az ebédet és a süteményt sokan
a táncolással azonnal le is dolgozták. A nagyon jól sikerült ünnepi nap után is kívánunk
Királyegyháza időskorú Lakosainak, egészségben, szeretetben eltöltött hosszú boldog
éveket!
Laczovics Éva

A 2 szoknya 1 nadrág fellépése
jó hangulatot teremtett

Az óvodások egy-egy verssel lepték meg
az ünnepelteket

Grím Ferenc, Polgármester Úr is köszöntötte
az Időseket

A finom ebéddel mindenki jóllakott

Reméljük, sikerült gondtalan,
jó szórakozást biztosítani

Sokan táncra perdültek,
késő délutánig tartott a mulatozás
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A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának tagjai szerették
volna köszönetüket kifejezni mindazoknak,
akik az elmúlt tíz évben az általuk szervezett programokon és rendezvényeken segítő szándékkal a legtöbb programban, a
legtöbb munkával vettek részt. A kirándulással egybekötött Köszönöm Partira október 15-én, Óbányán került sor. A meghívottak között szerepeltek a hivatali dolgozók, a képviselő-testület tagjai, a civil szervezetek vezetői, az óvodai-, a konyhai- és
az iskolai dolgozók. Sajnos, nem mindenki
tudta elfogadni a meghívást, de aki eljött
elmondhatja, hogy a sok munka után min-

Köszönöm Parti
denkinek jólesett ez a kellemes kikapcsolódás, mely elég aktívan telt.
A meghívottakat a mecseknádasdi Brauer
Panzióban várták a vendéglátók. A kedves
fogadtatás és „welcome drink” után a csapat túrázni indult Kisújbányára és vissza. A
sétához tökéletes októberi idő volt, az erdő
nagyon szép őszi színekben pompázott.
Szinte mindenki sikeresen teljesítette a nagy
távot – körülbelül tizenhat kilométert -, valaki gyorsabban, valaki kicsit lassabban. A
késő délután már szemerkélő eső szerencsére senkit nem kedvtelenített el, ugyanis a
hosszú túra után visszaérkezve a panzióba,
a megéhezett társaságot vendégül látták

egy borkóstolóval egybekötött négyfogásos vacsorával. Az egyes fogások előtt kóstolhattunk vörös- és fehérbort, és a rozé sem
maradt el. A vacsora is nagyon finom volt,
senki nem maradt üres hassal az este következő részében. A vacsora után a csoport
fele hazautazott a bérelt autóbusszal, az
ottmaradók között pedig egy késő estig
tartó kötetlen beszélgetésre került sor,
melybe belefért egy-két észforgató társasjáték is.
Reméljük a következő tíz év is ilyen aktívan
fog eltelni, és újra sor kerül egy ilyen
Köszönöm Partira!
Laczovics Éva

Gyönyörű tájon át vitt az utunk

Akadt látnivaló mindenfelé

Az asszonyok ezúttal nem tüsténkedtek,
csak pihentek

Őszi napsütés és jó társaság aranyozta be
a napunkat

A túra előtt ilyen szép helyen gyülekeztünk

Vidáman és nagy lendülettel vágtunk az útnak

5
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4 éves a Lovas Klub

Október 1-jén rendeztük meg az év végi fogathajtásunkat Királyegyházán. Számunkra
ez a nap igen nagy jelentőséggel bírt,
mivel ekkor ünnepeltük klubunk 4 éves fennállását. Visszatekintve az elmúlt évekre,
büszkék vagyunk, hogy egyre többen jönnek az általunk megrendezett fogathajtásokra. Fennállásunk alatt több fiatal is kedvet kapott a lovas sport kipróbálásához, s
mára versenyzőink közt láthatjuk őket. A
nézők száma is egyre nő, egyszer talán
lesz közülük is olyan, aki kedvet kap és kipróbálja. Ezen a napon 7 kategóriában
összesen 83-szor álltak rajthoz versenyzőink, a megye különböző területeiről, többek
közt: Szentlászlóról, Szigetvárról, Somogy-

apátiból, Gerdéről, de képviselte magát a
Betlehem farm is. Akadtak versenyzőink a
szomszédos megyéből is, Barcsról.
A nap eredményei:
Hátas hajtás: 1.Takács Enikő, 2.Betlehem
Mónika, 3.Csóka Gábor;
Hátas vadászhajtás: 1.Szalai Noémi,
2.Kőhegyi Tamás, 3.Betlehem Mónika;
Egyes akadályhajtás: 1.Tóth Tibor, 2.Gál
Dániel, 3.Lusek Balázs;
Kettes akadályhajtás: 1.Tóth Tibor,
2.Mihálovics Gábor, 3.Csóka Gábor;
Kettes vadászhajtás: 1.Gyenis István, 2.Tóth
Tibor, 3.Mihálovics Gábor;
Póni akadályhajtás: 1.Horváth Imre,
2.Kánya Gyula, 3.Nadrai István;

Póni vadászhajtás: 1.Heiszler Máté,
2.Nadrai István, 3.Horváth Imre.
Ezen a napon történt még egy fontos dolog
a klub életében. Egykori elnökünk,
Mihálovics Gábor, sajnos, elfoglaltságai
miatt már úgy érezte nem tudja tovább
betölteni posztját, ezért új elnököt választottunk. Hosszas egyezkedés után sikerült
meggyőznünk Gyenis Istvánt, hogy vállalja
el a posztot, sok sikert kívánunk neki. Köszönet a támogatásért a Királyegyházai
Önkormányzatnak, a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítványnak, az
Ős családnak, és mindenki másnak, akik
segítettek ezen a napon.
Hollósi Richárd

Kulturális vetélkedő

A kettes akadályhajtás első helyezettje, Tóth Tibor

A születésnapi tortán már négy gyertya díszeleg

2016. november 12. (szombat) 9:00 órától a Kultúrházban
4 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Jelentkezési határidő:
2016. november 5. szombat.
Jelentkezni lehet Hollósi Richárdnál személyesen ill.
a 0630/515-0884-es számon
és az info@kiralymag. hu e-mail címen
Szervező: Mozdulj Magadért Egyesület
6
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Polgárőrök családi kirándulása

A Királyegyházai Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeptemberben családi kiránduláson vett részt Csokonyavisontán.
Már nagyon vártuk ezt a kirándulást, mivel
egy éve is oda szeretettünk volna utazni,
akkor nem sikerült, most azonban a Közalapítványnak köszönhetően megvalósítottuk.
Szombat reggel, a falubusszal, a Közalapítvány buszával és saját személyautókkal
indultunk a kirándulásra. Mire megérkeztünk, már vártak bennünket a Korona Panzióban és a Korona Apartman házban. Mivel 31 fővel indultunk, 2 helyre kellett bennünket elszállásolni, de gond nélkül megoldották ottlétünket. Nagyon szép időnk volt,
ezt kihasználva fürödtünk, sétáltunk, pihen-

tünk. A társalgóban körbeülve, polgármesterünkkel együtt beszélgethettünk, aki szintén polgárőr, ő is nagyon örült ennek a lehetőségnek. Sajnos nem telt el esemény nélkül a fürdőzés. Egyik polgárőrünk a sportmedencében rosszul lett, kis híján vízbe
fulladt. Két másik polgárőrünk, Bezdán
Dániel és Németh András, ahogy észrevették a bajbajutott társukat, azonnal a segítségére siettek. Értesítették az ügyeletes orvost és a mentőt is, de saját felelősségére
nem ment kórházba, mivel jól érezte magát.
Majd elérkezett az est, zenés vacsora kicsiknek, nagyoknak! A szomszédos étterem
jóvoltából este tűzijátékot is láthattunk.
Másnap egy közös reggeli után az

üdülőtelepen tettünk egy nagy sétát.
Délután többen ismét elmentünk fürdőzni,
de most már csak a lubickolást élvezhettük,
minden esemény nélkül. Sajnos, nagyon
hamar elmúlt ez a két nap, örülünk annak,
hogy Egyesületünk ilyen lehetőséget kapott,
így polgárőreink ismét érezhették, hogy
munkájuk nem hiábavaló. Köszönetet szeretnénk mondani Konyári Tímeának, a kuratórium tagjainak, Grim Ferenc Polgármester
Úrnak és a Képviselőknek, hogy lehetővé
tették számunkra ezt az élményt!
Varga József
Királyegyházai Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke

Csapatunk egy részének hangulatos szállása

Kis pihenés és beszélgetés a társalgóban

Fürdőzés a szeptemberi napsütésben

Este finom vacsorával vendégelték meg a csapatot

Az aktív pihenés része a táncolás

A kicsik is jól érezték magukat
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A nyugdíjas klub fellépései

A nyugdíjas klub énekkara meghívást kapott a
Bükkösdi Nyugdíjas Klubtól az augusztus 30án megrendezésre került „Szépkorúak
találkozójára” a Bükkösdi Ökoparkba.
Baranyából több település képviseltette
magát a rendezvényen verssel, dallal, tánccal, jelenetekkel. A program jó hangulatban
telt. A műsorszámok után egy közös ebéden
vettünk részt a Galagonya étteremben.

Gyönyörködhettünk a táj szépségében,
megtekinthettük a lovakat, szarvasokat és
egyéb vadállatokat a park területén.
A Szederkényi Nyugdíjas Klub képviselője itt
nyújtott át egy meghívót a Szederkényben
megrendezésre kerülő „Nyugdíjas Kórusok és
Szólóénekesek Megyei Találkozójára”
október 8-ára.
A meghívást elfogadtuk, és a szereplésünk itt

Az Ökopark igazán kellemes környezet volt
a programhoz

Az énekkar szereplése nagyon jól sikerült Bükkösdön

A Brunyai-pincében mindig családias a fogadtatás

Ingyenes szemvizsgálat

2016. november 7-én, hétfőn
14:00 órától 16:00 óráig a Kultúrházban
ingyenes computeres szemvizsgálatra lesz lehetőség.
Várunk minden kedves érdeklődőt!
Szabó Zsófi

J
ó
g
a

Jó hangulatban telt a délután

A nagy érdeklődésre való tekintettel
indul a Kultúrházban a jóga.
Az első alkalom november 25-én, pénteken
17:00 órakor kezdődik.
Az órák – a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítványnak köszönhetően –
a lakosság számára ingyenesek.
Szeretettel várunk minden sportolni vágyót!
Szabó Zsófi
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is jól sikerült, a találkozón 200 ember vett
részt. Délután a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány szervezésében a
siklósi szőlőhegyre kirándultunk egy finom
ebédre és megkóstoltuk a siklósi borokat. A
délután nagyon jó hangulatban telt.
Köszönjük a Közalapítványnak a támogatást
és a kellemes programot!
Dr. Máthé Győzőné

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

