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ISMÉT CSÚCSOT DÖNTÖTT
A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR  

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a
2016-os évhez képest jelentős mértékben
tudta növelni tavaly a magyar piacokon érté-
kesített cementmennyiségét, ami elsősorban
a kedvező hazai építőipari helyzetnek

köszönhető. ”A növekvő állami és uniós for-
rások bevonása már tavaly is érződött, de az
iparági előrejelzések szerint ez a tendencia
tovább fog erősödni a következő években. A
2017-es évet tekintve kiemelt beruházásnak

a Puskás Ferenc Stadion, valamint az M44
autópálya építése számított, míg a magán-
szektorban a kormányzati intézkedések kö-
vetkeztében a növekvő lakásépítési kedv is
kedvezően hatott árbevételünk gyarapodá-
sára.” – számolt be Hoffmann Tamás, Értéke-
sítési igazgató.
A nagy volumenű – elsősorban Budapest és
vonzáskörzetében koncentrálódó – piaci
igények kielégítése nemcsak a termelésnek
jelentett kihívást, hanem a cementgyár logisz-
tikai kapacitásának bővítését is szükségessé
tette. A cégnek immár országosan több mint
500 szállítási címre kell eljuttatnia a kiváló
minőségű termékeit. 
A Királyegyházi Cementgyár versenyképes-
ségének növekedését mutatja az is, hogy a
belföldi értékesítés mellett a LafargeHolcim
nemzetközi hálózatának szerves részeként
alapanyag szállításokkal járult hozzá a kör-
nyező cementgyárak működéséhez, amely
jelentős export árbevételt jelentett a cég szá-
mára – szinte duplájára nőtt a külföldön érté-

kesített termékek mennyisége.
A megsokszorozódott feladatok a lokális
munkaerőpiacra is jótékony hatással voltak: a
LAFARGE több mint 15 %-kal tudta növelni

munkavállalóinak számát Királyegyházán.
A cementgyár működésének sikerét tovább
erősíti a 2017-es évben elnyert rangos elis-
merések sora, amelyek közül is kiemelendő
az Andorrában átvett nemzetközi ingatlan-
fejlesztési nívódíj, amit szakmai körökben
építészeti Oscar-díjként emlegetnek. 

A 2017-es év ugyan az elmúlt időszak egyik leghidegebb telével indult, ami az építőiparban dolgozók mindennapjait is megne-
hezítette, mégis a Királyegyházi Cementgyár az eddigi legjobb évét zárta.

folytatás a 2. oldalon

Az eddigi legsikeresebb évet zárta 2017-ben a cementgyár

Hoffmann Tamás
Értékesítési igazgató

Magyar Termék Nagydíjjal 
és Klímabarát különdíjjal ismerték el 
a Királyegyházi Cementgyár cement

termékcsaládját Budapesten, 
2017. szeptember 5-én
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ISMÉT CSÚCSOT DÖNTÖTT
A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR

A Királyegyházán előállított cement hazánk
egyik legrangosabb minősítő pályázatán is e-
redményesen szerepelt: a magas minősége és
megbízhatósága, a fogyasztóknak kínált elő-
nyök és kreatív ötletei miatt elnyerte a Magyar
Termék Nagydíjat és Klímabarát különdíjat.

A megyei eredményeket tekintve megemlíten-
dő, hogy a LAFARGE a 2016-os forgalma
alapján decemberben a Baranya Megyei top
100-as lista előkelő kilencedik helyét szerezte
meg. A gyártás mellett a LAFARGE számára a
közösség is fontos része küldetésének: az el-
múlt évben 30 önkéntes programja keretében
49 munkatárs segítségével 750 munkaórát
fordított közösségi kezdeményezések meg-

valósítására. A számos falunap, vetélkedő, e-
gyéb program szervezésében való közremű-
ködése közül kiemelendő az ősszel elültetett
több száz őshonos fa a gyár környékén.
„Növényeket szerető emberként büszke va-
gyok kollégáim faültetési akciójára, amely-
lyel hozzájárulhattunk a fentarthatósági am-
bíciónkhoz, a környezeti terhelés csökkenté-
séhez. A környezetért felelős cementgyártó-
ként 2030-ra tonnánként 40 %-kal kívánjuk
a nettó szén-dioxid kibocsátást csökkenteni.
Az egészség- és munkavédelem terén több
munkavédelmi intézkedést és beruházást is
sikerült foganatosítani, hogy ezzel is
csökkentsük a mun-
kahelyi balesetek
kockázatát a gyár-
ban illetve gép-
járművezetés köz-
ben. Az idei évben
további növekedés-
re számítunk. Ugyan
az építőipari fellen-
dülésnek tavaly ve-
lejárója volt az a-

lapanyag, a szakemberek, sofőrök hiánya
is, ez úgy gondolom nem fog változni a
2018-as évben sem.
Helyi vonatkozásokkal pedig nagy remé-
nyekkel nézünk a pécsi Modern Városok
program elé, nemcsak mint alapanyag be-
szállító, hanem reményeink szerint a beru-
házások hozadékaként szorosabbra tudjuk
fűzni a szálakat a Pécsi Tudományegyetem-
mel a kutatás-fejlesztések terén is. Bízom
benne, hogy tovább tudjuk növelni az
elégedett ügyfeleink számát." – tette hozzá
Hoffmann Tamás, Értékesítési igazgató.

Konyári Timea

A Nemzetközi Ingatlanszövetség (FIABCI) ipari létesítmények
kategóriában Nemzetközi Ingatlanfejlesztési arany fokozatú

nívódíjjal ismerte el a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Királyegyházi Cementgyárát 2017. május 26-án, Andorrában

Az Országos Mentőszolgálatot is
támogatta a Királyegyházi Cementgyár

folytatás a 1. oldalról

Együtt gyermekeinkért!
Karácsonyi ajándékként érkeztek azok a
sportszerek, melyeket az Együtt gyermekein-
kért jótékonysági futóverseny bevételéből vá-
sároltak a szervezők. Harmadik alkalommal
került megrendezésre a futóverseny Királyegy-
háza és Szentlőrinc Önkormányzata, a Király-
egyházai Cementgyár, valamint a szervezés-
ben a kezdetektől közreműködő Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kura-
tóriuma együttműködésével.  A 2017 szeptem-
berében megrendezett versenyen több mint
300-an futottunk, hogy a nevezési díjakból tá-

mogatni tudjuk a királyegyházai és a szent-
lőrinci általános iskolások számára a sport-
szervásárlást. A befolyt összegből az iskolai-
gazgatók által kért eszközöket vásárolták
meg a szervezők, így a királyegyházi iskolá-
ban is az így beszerzett ajándékokat adta át
a gyerekeknek 2017. december 21-én déle-
lőtt Zadravecz Zsófia, a Lafarge Cement Ma-
gyarország Kft. marketing és kommunikációs
vezetője, Grím Ferenc, Királyegyháza pol-
gármestere és Szemelyácz-Storcz Mónika, aki
Szentlőrinc Önkormányzatát képviselte ezen

az eseményen. 
Amint azt Zadravecz Zsófia elmondta, a jóté-
konysági rendezvény elsődleges célja az e-
gészséges életmód igényének terjesztése,
melyben minden érintett iskolaigazgató is teljes
mértékben egyetért, és azért éppen sportsze-
reket adományoznak, mert azok „fogyóesz-
közök”, a használat során elkopnak, az isko-
lák beszerzési lehetőségi pedig limitáltak. 

Konyári Timea

A gyerekek nagyon örültek a sok színes labdánakKarácsonyra hozták el az ajándékokat a szervezők
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Babaköszöntés Királyegyházán 
Immár harmadik éve köszöntjük Királyegy-
házán oklevéllel, virággal és szerény aján-
dékkal az újszülötteket és a gyermeket vál-
laló kedves szülőket. Ezzel a gesztussal
szeretnénk kifejezni, hogy mennyire nagyra
becsüljük azokat a helyi fiatalokat, akik
bátran belevágnak a családalapításba,
gyermeket vállalnak, felvállalják a gyermek
születésével és nevelésével járó minden
szépség és öröm mellett, annak minden
nehézségét és felelősségét. Mert bizony
komoly döntés a gyermekáldás elfo-
gadása, hiszen egyetlen gyermek sem

kérte az életét. Az új kis élet sorsának
alakulása iránti önkéntes és tudatos
felelősségvállalás természetéből eredően a
szeretetből táplálkozik, és aki igazán
szereti a saját gyerekét, ösztönösen
törekszik arra, hogy mindig az ő javát szol-
gálja, még akkor is, ha ez önmegtagadás-
sal vagy önuralommal jár. Ez a csodálatos
érzés nem a születéssel, hanem a fogan-
tatással kezdődik, abban a pillanatban,
amikor kimondjuk a születendő gyerme-
künkre az igent, azonnal élethosszig tartó
kötelezettséggel járó, felelősségteljes szülő-

vé kell válnunk. 
Fata Gáborné, a Királyegyháza Felvirá-
goztatásáért Közalapítvány Kuratóriumá-
nak elnöke Grím Ferenc polgármesterrel
együtt oklevéllel, vásárlási utalvánnyal,
virágcsokorral és ezzel az – ismeretlen
szerzőtől való – idézettel köszöntötte a
babákat és családjaikat: „Azért mert
szerettek jöttem a világra, S lettem új fény,
csillag, szülők boldogsága. Szeressetek
engem igaz szeretettel, A kincsetek
vagyok, pici kincs, de Ember.” 

Konyári Tímea

Fenyő Dávid és édesanyja Lajtmann Evelin
Borza Fanni és szülei: 

Vincze Míra és Borza Benjámin

Az ünnepelteket Fata Gáborné, 
a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke köszöntötteHárom fiú és egy kislány születését ünnepeltük

Gyenis Barnabás és szülei: 
Takács Enikő és Gyenis István

Horváth Tamás és szülei: 
Tóth Szilvia és Horváth Zsolt
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Karácsonyi ünnepség Királyegyházán
Hagyományosan a karácsony előtti héten
ünnepi programokkal, műsorokkal igyekez-
tünk ráhangolódni az ünnepre. Az iskolá-
ban karácsonyi játszóházat és vásárt is ren-
deztünk. Köszönjük, a Királyegyháza Felvi-
rágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriuma
Tagjainak, hogy a játszóház megvalósítá-
sát támogatásukkal lehetővé tették!
Az utolsó tanítási héten az egyik délután
Szentdénesen, másik nap Sumonyban, har-
madik nap pedig Királyegyházán szerepel-
tek tanítványaink nemcsak iskolatársaik,
hanem a szülők és az érdeklődő helyi
lakosok előtt. A felkészülés során a tanító
nénik igyekeztek egymás között és a gye-
rekek között úgy megosztani a feladatokat

és a szereplőket, hogy minden faluban
elsősorban a helyi gyerekek álljanak szín-
padra. 
Királyegyházán, december 21-én délután
került sor a Gyimesiné Fekete Tünde által
szerkesztett ünnepi műsor előadására,
melyhez méltó helyszín volt a Szabó Zsófi
által szépen dekorált kultúrház. 
A meghitt pillanatokat szerző gyermekhan-
gokon először karácsonyi verseket hallhat-
tunk, majd bemutatkoztak a zeneiskolások
a korosztályuknak megfelelő kisebb-na-
gyobb zenei betétekkel. Felkészítő tanáruk
Felnagy József volt, zongorán Szeiler
Viktória kísérte őket. A negyedik osztályos
tanulók Gyimesiné Fekete Tünde tanítónő

irányításával Fekete István Roráte című
művét jelenítették meg egy prezentációban.
A műsorban a versek között két jelenetet is
láthattunk, „A négy gyertya” jelenetét alsó
tagozatos gyerekek, Lev Tolsztoj Panov
apó című népmese-feldolgozását pedig az
ötödik osztályos tanulók adták elő.
Színesítette a produkciót Tóth Réka tanárnő
által betanított tánc, és a Borzáné Petró
Krisztina, Szeiler Viktória, Tóth Réka és
Vinczen Ágnes által előadott énekszó. 
Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelte a
szereplőket azzal, hogy eljött megnézni a
műsort, és velünk együtt ünnepelt!

Konyári Tímea

Az angyalok is izgatottan készültek a színpadra

Meghitt hangulatot teremtettek a gyermekhangok

Fehér Dávid osztatlan sikert aratott
a furulyajátékával

Lehetőségük volt a legkisebbeknek is 
a bemutatkozásra

Borzáné Petró Krisztina, Tóth Réka, Szeiler Viktória
és Vinczen Ágnes énekszóval emelte 

a műsor színvonalát A közös ének a közönséget is magával ragadta
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Szülők bálja 2018
Minden évben nagy várakozás előzi meg
az Iskolai Szülői Közösség által szervezett
jótékonysági rendezvényt, a Szülők Bálját,
melyen az idén, január 20-án ismét nagyon
jól szórakozhattunk. Szokás szerint – a felú-
jításnak köszönhetően immár évek óta tá-
gas – földszinti aulában volt a „táncpar-
kett”, a tantermekben pedig a szépen meg-
terített asztaloknál, kellemes körülmények
között tudtuk elfogyasztani az otthonról ho-
zott harapnivalót, valamint a frissítő és han-
gulatjavító innivalókat. A szervezőket dicsé-
ri, hogy nagy érdeklődés mutatkozott a ren-
dezvény iránt: minden teremben, minden
hely elkelt, nagy örömünkre egyre többen

jönnek el a kulturált szórakozásra vágyó
volt tanítványaink közül, és idén Királyegy-
házán kívül nemcsak Sumonyból, de Szent-
dénesről is sokan megtiszteltek minket jelen-
létükkel. 
A bált Kozmáné Varga Veronika, az Iskolai
Szülői Közösség elnöke nyitotta meg, aki
természetesen segítőivel együtt már hetek-
kel előbb kezdte az előkészítő tevékenysé-
geket, a szervező munkát és a szükséges
beszerzéseket. A bál résztvevői nemcsak a
belépőjegyek megvásárlásával, de a tom-
bolavásárlással és az ajándékok felaján-
lásával is hozzájárultak a Szülői Közösség
bevételének gazdagításához. A Szülők

pedig minden évben a bál bevételéből vá-
sárolják meg az iskolás gyermekek részére
a karácsonyi ajándékokat, és szintén ebből
az összegből járulnak hozzá a gyermek-
napi programok színvonalas megrendezé-
séhez is. 
Köszönjük a szervezőknek, a színvonalas
rendezést, hogy ismét nagyon gondtalanul,
vidáman szórakozhattunk jó társaságban,
oldott hangulatban! A bál megrendezését
– mint minden évben – idén is jelentős ösz-
szeggel támogatja a Királyegyháza Felvi-
rágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriuma,
köszönet érte!

Konyári Tímea

A volt tanítványok, a fiatal szülők is együtt
szórakozhattak

A bál első perceiben máris táncra perdült
a közönség

Jó volt találkozni a régebbi szülői közösségek 
tagjaival is

Nagyon örülünk, hogy a bejáró tanulók szülei is
eljöttek

Izgatottan várta a közönség a tombolasorsolást
Nagyon jó hangulatban roptuk a táncot egész

éjszaka
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Szentdénesi karácsony 
Első ízben szerepeltek tanítványaink Szent-
dénesen a kultúrházban, ahol december
19-én a helyi óvodásokkal együtt álltunk
színpadra egy közös karácsonyi ünnepi
műsor erejéig. Először az iskolások adták
elő verseiket és A négy gyertya jelenetét,
majd az óvodások érkeztek, akik a óvó-
nőkkel együtt énekeltek és egy nagyon ked-
ves kis jelenetet is bemutattak. 
Nagyon köszönjük a kedves fogadtatást,
örömmel töltött el bennünket, hogy a
helyiek közül sokan eljöttek, hogy a szülők
megtisztelték gyermekeiket azzal, hogy
megnézték, meghallgatták és megtapsolták
az előadásukat. 

Konyári Tímea

Jó érzés volt, hogy szeretettel fogadtak minket

A szentdénesi műsort Fuksz Veronika tanító néni tanította be az iskolásoknak

Szívhez szóló volt az óvodások énekhangja

Zenés irodalomóra 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából zenés irodalomórát tartottunk a Királyegyházai Általános Iskola felső tagozatos tanulói számára.
A Híres Pannónia Régizenei Együttest láttuk vendégül ezen a napon. Az együttes magyar költők, köztük Mentovics Éva, Buda Ferenc,
Szőts Géza megzenésített verseit adták elő. A műsorban sort kerítettek arra is, hogy bemutassák a hangszereiket, hiszen nagyon sokféle
hangszeren játszottak, többek között szerepet kapott az érdekes „letört nyakú” koboz, de volt itt kürt, gitár, cselló, trombita és citera is. 
Az alsó tagozatos gyerekek rajzos műábrázolásokból készítettek kiállítást, így hívták fel a figyelmet a magyar kultúra értékeinek őrzésére. 

Konyári Tímea

Az együttes tagjai között van tanár, egyetemi
hallgató és hangszerkészítő mester is

Sok érdekes hangszerrel ismerkedhettünk meg
ezen a napon
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Karácsonyi műsor Sumonyban
A hagyományokhoz hűen, 2017 decem-
berében is felkészültek, és az utolsó tanítási
hét egyik délutánján, december 20-án,
szerdán a királyegyházi iskolások kará-
csonyi ünnepi műsort adtak Sumonyban. Az
ünnepség kezdetére teljesen megtelt a
kultúrház az ünneplő közönséggel, de
nemcsak a jelenlévők számából derült ki,
hanem szépen feldíszített terem és fenyőfa
is mutatta, hogy a helyiek sok munkával,
nagy odaadással készültek az ünnepre. 
A Sumonyba szánt műsort Vinczen Ágnes
tanító néni tanította be az iskolásoknak,
akik nagy izgalommal és szorgalommal ké-
szültek erre a napra. Itt is vetítésre került az
a prezentáció, melyben a negyedik osztá-

lyos tanulók Gyimesiné Fekete Tünde
tanítónő irányításával Fekete István Roráte
című művét jelenítették meg. A kisebbek ver-
sei között Gayer Zsolt és Széll Barbara
előadásában meghallgathattuk a felső
tagozatos gyerekek gondolatait a kará-
csonyról, vagyis arról, hogy milyen is lenne
szerintük a legszebb karácsony, illetve
hogyan tehetnék ők maguk szebbé az
ünnepet. A gyerekek gondolatait hallgatva,
nagyon megindító volt, hogy a legtöbben
nem a drága ajándékoktól, hanem sokkal
inkább a családi együttléttől remélik a
boldogságot. Nagyon megható volt látni,
hogy a gyerekek előadását nézve, bizony
könny szökött a fiatal anyukák szemébe,

olyannyira megérintette őket gyermekük
verse, szereplése.
Az ünnepség után a helyi elöljáróság:
Sumony Önkormányzata, valamint a
Sumony Roma Nemzetiségi Önkormányzat
tagsága közösen osztotta ki a gyerekeknek
szánt karácsonyi ajándékokat: a csoma-
gokban jelentős mennyiségű gyümölcs és
édesség is volt. 
Orsós József polgármester elmondta, hogy
külön köszönik a „Közös az út” Alapítvány
egész éves támogatását, akiktől játék-,
cipő- és ruhaadomány is érkezett Sumony-
ba.

Konyári Tímea

A négy gyertya jelenete nem maradhat el 
advent idején

Zsúfolásig megtelt a kultúrház 
az ünneplő közönséggel

Két is óvodás is verssel köszöntötte az ünnepet

A sumonyi gyerekeket Vinczen Ágnes tanítónő
készítette fel a szereplésre

Gayer Zsolt és Széll Barbara tolmácsolta 
a gyermekek gondolatait

Minden gyermek gazdag ajándékcsomaggal
távozott a rendezvényről a helyi elöljáróknak

köszönhetően
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Hir de té se i ket húsz szó ig in gyen meg je len tet jük.
Le adás: sze mé lye sen Konyári Tí me á nál, il let ve

a 06-30-9522987-es te le fon szá mon.
Vár juk ész re vé te le i ket és hoz zá szó lá sa i kat is.

Jóga 
Kedves Királyegyházaiak!

Hétfőnként 16:45- től királyegyházai kultúrházban 
frissítő, egészségmegőrző/javító jógaórát tartok 

felnőtteknek.
A jóga egy kellemes kikapcsolódás, feltöltődés testnek, 

szellemnek, léleknek egyaránt. 
Nyújtja, erősíti a testet, lenyugtatja az idegrendszert, 

vitalizál, energetikusabbá tesz.
Várom az érdeklődőket sok szeretettel!

Részvétel ingyenes,a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány által támogatott.

A foglalkozást vezeti: Térné Somogyi Ivett - jógaoktató

Mocorgó
Kedves anyukák!

Hétfőnként a királyegyházai kultúrházban, 
15.45 órakor Mackó Mocorgó babafoglalkozást tartok 

6 hótól 3-4 éves korú piciknek.
A sok vidám dalocska, mondóka, közös ölbeli játék, zene,

hangszerek és mozgásos játékok fejlesztőleg hatnak 
a picik egész személyiségére: érzelmi- értelmi és mozgás

fejlődésére, segítik a szocializálódást.
Gyertek hétfőnként egy jót mocorgózni!

Részvétel ingyenes, a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány által támogatott.

A foglalkozást vezeti: Térné Somogyi Ivett - óvónő

Névadói pályázat 
A királyegyházai kultúrház elnevezésére hívom fel a kreatív helyi lakosokat.

Olyan névvel szeretnénk elkeresztelni a kultúrházat, amely név utal a helyszínen megvalósuló: közösségi létre, sportfoglalkozásokra,
gyógyító foglalkozásokra, szórakozási lehetőségekre (bálok stb ..), ünnepekre, kézműves és játszóházakra, kulturális programokra, a

különböző korosztályokra.
Természetesen a név feleljen meg a magyar nyelvhelyességnek, legyen kulturált és lehetőleg figyelemfelkeltő.

A beérkezett pályázatokat Királyegyháza Képviselő-testülete fogja elbírálni.
A pályázatot leadhatja személyesen az iskolában, illetve elküldheti e-mailben: timea.konyari@gmail.com címre. 

Kérem a tárgyban megjelölni: NÉVADÓI PÁLYÁZAT
A nyertes névadó jutalma lesz a „keresztszülői” dicsőség és esetleg szerény tárgyjutalom, melyre még szponzor kerestetik.

Konyári Tímea


