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A fenntartható jövőért és közösségért
Hamarosan új lehetőséget biztosít a
LAFARGE Cement Magyarország Kft. a
Királyegyházi Cementgyár és a Bük-
kösdi Kőbánya közvetlen környezeté-
ben, a helyi kezdeményezések megva-
lósításának segítése érdekében.
A Cementgyár – a cég szellemiségének
megfelelően – a fenntartható, fejlesztő cé-
lú közösségi tevékenységeket kívánja tá-
mogatni. Pályázni lehet majd olyan helyi
közösségek igényeire alapuló és részvéte-
lével megvalósuló, a településen élők ösz-
szetartozását, együttműködését erősítő és
építő programokra, amelyek célja
- oktatás, képességfejlesztés gyermekek,
fiatalok és felnőttek számára, közösségi
programokon keresztül;
- egészségmegőrzés, egészséges élet-
mód kialakítását célzó közösségi tevé-
kenységek;
- a helyi közösségi élet előmozdítására,
fejlesztésére irányuló kezdeményezések;

- környezetvédelmi, ezen belül elsősorban
a klímavédelemmel, körkörös gazdaság-
gal, valamint víz és természet megőrzé-
sével kapcsolatos közösségi programok;
- a helyi közösségeket támogató infrastruk-
túra fejlesztésével kapcsolatos kezde-
ményezések, beleértve a fenntartható
építészet témájában született projektek.
Előnyben részesülnek a közösség fejlesz-
tésére irányuló, hosszabb távú folyamatok
részeként végzett, fennmaradó hatású te-
vékenységek, amelyekben a megvalósíta-
ni kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség
tagjaival együtt végzett igényfelmérés tör-
tént, a projekt a helyi közösség tagjaival
együtt kerül megtervezésre és megva-
lósításra, valamint együtt gondoskodnak a
projekt fenntarthatóságáról. Pályázni
tudnak majd az önkéntes alapon szerve-
ződő, közcélú, nem haszonszerzés céljá-
ból alakult nonprofit civil szervezetek.
A Magyar Adományozói Fórum közremű-

ködésével megvalósuló pályázat június
elején nyílik meg, a pályázatokat online
pályázati adatlapot kitöltve lehet
benyújtani legkésőbb június 22-ig, a
kihirdetésben szereplő jogi formáknak
megfelelve, és a szükséges mellékletek
csatolásával.  
A rendelkezésre álló keret: 5.000.000
(ötmillió) forint, az egy pályázó által
elnyerhető összeg legfeljebb 500.000
(ötszázezer) Ft. A támogatást nyert projek-
teket 2018. december 31-ig kell meg-
valósítani.
A pályázati felhívás részletes leírása, a
pályázók köre, valamint a pályázati adat-
lap a LAFARGE Cement Magyarország
Kft. honlapján: http://www.lafarge.hu/ a
LAFARGE Közösségi Érték Program cím
alatt lesz elérhető június 4-től.

Konyári Tímea

A Királyegyházi Cementgyár új lehetőséggel támogatja a helyi kezdeményezéseket
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Ismét fókuszban az egészség- 
és munkavédelem

Egészség- és Munkavédelmi Napokat
rendeztek május 9-24. között a Király-
egyházi Cementgyárban, amelyen ez al-
kalommal a Magyar Autóklub is közre-
működött.
A LafargeHolcim cégcsoport alapértékei-
nek megfelelően világszerte egész évben
kiemelt figyelmet fordít munkavállalói és
partnerei egészség- és munkavédelmi isme-
reteire, és az ehhez kapcsolódó megelőző
tevékenységre. Ezt támogatva minden év-
ben, tavasszal, külön kampány keretében
több hetet szentelnek nemcsak az elméleti,
hanem a gyakorlati készségek további el-
mélyítésére.
„A LafargeHolcim cégcsoport célkitűzése,
hogy elérje a „Zéró állapotot”, avagy a tel-
jes balesetmentességet. Az idei évben meg-
szervezett közel húsz programmal célunk,
hogy az egészség- és munkavédelmi kul-
túrát egy magasabb szintre emeljük és to-
vábbfejlesszük. Az idei programsorozat 4
fő téma köré épül, amelyek lefedik egy biz-
tonságos gyár mindennapi tevékenységé-
nek fő veszélyforrásait. Ezek a mobil, moz-
gó gépek és az ezek okozta helyszíni for-
galom, a magasban végzett munka, a gyár-
tósorok biztonságos leállításához kapcso-
lódó energiakizárás folyamata, és a magas
kockázattal járó zárt térben végzett munka.

Az egyes témák köré bemutatókat, verse-
nyeket és gyakorlati tréningeket szervez-
tünk. Az egészség jegyében pedig napközi
tornát és masszázst is beiktattunk kollégáink
napirendjébe.” – számolt be az idei évi
programokról Hoffmann Tamás, Ügyvezető
igazgató.

A munkavédelmi napokhoz kapcsolódóan
a Királyegyházi Cementgyár „Együtt a biz-
tonságért” egész éves Logisztikai program-
sorozat májusi állomása is csatlakozik,
amelyen a Magyar Autóklub is közreműkö-
dik.
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. lo-
gisztikai tevékenységének nagyobb része
a közúti forgalomban történik, ezért is

kiemel-ten fontos
számára, hogy ne csak
munkavállalóikat, hanem
szállítmányozó part-
nereiket is képezzék. Az
új ismere-tek
alkalmazásával, idő-vel
készségszintre emel-
kedő tudás pedig elke-
rülhetővé teszi a közúti
ve szé l yhe l yze teke t ,
megelőzve a személyi
sérülést, anyagi kár
keletkezését.
„A rendezvénysorozat
záró napján a Magyar
Autóklub munkatársai-
nak bevonásával a

defenzív vezetéselmélet és EcoDrive
előadások után minden, az aznap a
gyárba érkező sofőr is kipróbálhatta az
alkoholos befolyásoltság követ-kezményeit
a részegszemüveg használatával. E mellett
átélhette a biztonsági öv szimulátor segít-
ségével egy esetleges baleset

körülményeit, illetve gyakorolhatta a bizton-
ságos vezetéshez elengedhetetlen holttér
figyelést is.” – tette hozzá Kocsis Mátyás,
Logisztikai vezető. 
A Magyar Autóklub közreműködésével
megvalósult program összefoglaló videója
a LAFARGE Cement Magyarország
facebook oldalán tekinthető meg.

Konyári Tímea

Nagy sikert aratott a sofőrök
körében „részegszemüveg”

kipróbálása
Az elsősegélynyújtási ismereteket is

évről évre frissítjük

A környezetvédelemért a
hulladékgyűjtéssel
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Álláspályázat Királyegyházán
A Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet 
igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető:
a www.kiralyegyhaza.hu vagy a www.kozigallas.hu weboldalon.

A pályázat begyújtásának határideje: 2018. június 22.

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 játékokfejlesztőleg
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

Közeledik a tanév vége
A tanév vége felé egyre sűrűsödő programokról számolhatunk be a Királyegyházai Általános Iskolában. Az
intézményünkben folyó európai uniós pályázati projekteknek köszönhetően tanulóinkat egyre nagyobb mértékben
tudjuk részesíteni az élmény alapú oktatásban. Királyegyháza és Sumony Községek pályázatából valósítjuk meg a
heti rendszerességű úszást, lovaglást, néptáncot, digitális fotóklubot, felzárkóztató kiscsoportos tevékenységet,
havonta tematikus kézműves foglalkozásokat szervezünk. Az elmúlt hetekben témahét és témanapok keretében való-
sultak meg a környezetvédelemre nevelés céljából tervezett programjaink. A felső tagozatos gyermekeinket négy-
napos erdei iskolába vittük Orfűre, és a Közalapítvány támogatásának köszönhetően minden osztály tehetett szín-
házlátogatást. 
A tanév rendjéről szóló EMMI rendeletnek megfelelően 2018. június 15-én lesz az utolsó tanítási nap, de utána is
lesznek még közös programjaink. Az utolsó tanítási héten minden osztály tanulmányi kirándulást tesz, melynek költ-
ségeihez szintén hozzájárul a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriuma. Az utolsó tanítási nap
utáni napon, június 16-án reggel 9 órakor tartjuk a tanévzáró és ballagási ünnepséget.
A következő héten egy pályázati forrásból 54 tanulónkat tudjuk nyári napközis táborba vinni Zsályaligetre június 18-
tól 23-ig, majd a következő héten egy másik pályázati forrásból az iskolában tartunk nyári napközit 20 tanuló
számára. 
Sajnálatos, hogy az idei nyárra Balatonmáriára tervezett nyaralást nem tudjuk megvalósítani, mert a tábor épületének
felújítása még nem fejeződött be. 

Palkó Ottó - tagintézményvezető
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Vendéglátásból jelesre vizsgázott Királyegyháza!
2018. április 28-30-ig a szlovákiai Somor-
ja város Tejfalu városrészének küldöttsége
vendégeskedett nálunk. Meghívásukat a
Királyegyháza SE kezdeményezte, viszonz-
va a tavaly októberi focikupán való rész-
vételre való tejfalusi felkérést. A 24 fős kül-
döttségben a Bikák öregfiú focicsapata
mellett képviseltette magát az ottani
Vöröskereszt, a CSEMADOK, a felvidéki
magyarság legnagyobb taglétszámú kul-
turális szervezete, az önkéntes tűzoltó
egyesület és a helyi magyar óvoda.
Vezetőjük Nagy József, Tejfalu városrész
elöljárója volt.
A képviselőtestület az alkalmat kapcso-
latépítésre, tapasztalatcserére is kihasznál-
ta. Beszélgetésünk során megismerkedtünk

Tejfalu múltjával, beszéltek nekünk a jelen-
legi helyzetükről, lehetőségeikről, törekvé-
seikről. A tárgyalás során sok jó ötlettel let-
tünk gazdagabbak. Mi büszkén mutattuk
meg községünk iskoláját, óvodáját, kultúr-
házát, gyógyszertárát, orvosi rendelőjét és
polgármesteri hivatalát. Elismerően nyilat-
koztak ezekről vendégeink. A tárgyalás so-
rán a helyi civil közösségek működéséről,
működtetéséről is szó esett. Nagyon pozitív
véleményt fogalmaztak meg arról a tényről,
hogy településünk lélekszámához képest
sok aktív szervezettel rendelkezünk. Talál-
tunk több kapcsolódási pontot is, melyet a
későbbiekben ki lehetne használni a foci-
csapathoz hasonlóan. Ennek elősegítésére
a Majális Kupát követő vacsorára a Király-

egyházán működő szervezetek vezetői,
képviselői is meghívást kaptak. Jókedv,
baráti hangulat és beszélgetés jellemezte
az estét.
Elutazásuk előtti estén köszönetüket fejez-
ték ki Grím Ferenc Polgármester Úrnak a
példaértékű vendéglátásért, törődésért,
szervezésért. Természetesen Királyegyhá-
za focicsapatát ismét meghívták az októbe-
ri kupára. 
A szervezők nevében szeretném megkö-
szönni mindenkinek a segítségét, munkáját,
aki hozzájárult a rendezvény sikeres
lebonyolításához!

Tóth Józsefné

Kirándulni vittük a vendégeinket

A somorjai Bikák öregfiú focicsapata is részt vett 
a Majális Kupán

Az iskolában fogadtuk Tejfalu városrész
küldöttségét a tapasztalatcserére

Nagy József, Tejfalu elöljárója a bírák mellett

A kultúrházban megrendezett vacsorán folytató-
dott a kapcsolatépítés A beszélgetést jó hangulatú szórakozás követte
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Majális Kupa 2018 
Az egyik legnépszerűbb hagyományos
rendezvényünk, a Majális Kupa idén április
29-én valósult meg tizenhárom csapat rész-
vételével. Nagyon sok csapat évek óta
rendszeresen, töretlen lelkesedéssel vesz
részt a barátságos megmérettetésen, de az
idei kupa nemcsak a sok csapatról volt hí-
res, hanem arról is, hogy részt vett rajta a
Szlovákiából, Somorjáról érkező Tejfalusi
Bikák csapata is. 
Ebben az évben a következő csapatok je-
lentek meg Királyegyházán:
Királyegyháza, Király Pub, MAG,
LAFARGE, Sumony, Gyöngyfa, Szent-
dénes, Lumier coffee, Újhelyi FC, Tejfalusi
Bikák, Grim will, Karvalyok, Spárta.
Az első helyezett a LAFARGE, a 2.
helyezett Gyöngyfa, 3. helyezett Lumier
coffee. 4. helyezett Sumony csapata lett. A
legjobb kapus díját idén Ács Viktor szerezte
meg, a gólkirály pedig Braun Tamás lett. A
Majális Kupa idén nem csak a fociról szólt:
a Királyegyházai Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, a Királyi Lovas Klub és a

helyi Mozdulj Magadért Egyesület is
gazdagította a programot az elsősorban
gyerekeknek szóló szórakozási lehető-
ségekkel, versenyekkel, lovaglással. A ren-

dezvényen mindenkit megvendégeltünk
egy meleg ebéddel és ásványvízzel. A
Királyegyháza Sportegyesület nevében
ezúton megköszönöm Királyegyháza
Önkormányzatának és Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítványnak a
támogatást, a közreműködő civil szerve-

zetek tagjainak a segítséget. Külön
szeretném megköszönni Fata Nóra és
Varga Viktória egész nap nyújtott önkéntes
munkáját. Királyegyháza Sportegyesülete

egy nagyszerű és sikeres napnak köszön-
hetően többszáz embernek adott lehe-
tőséget beszélgetésekre és ismerkedésre.
Jövőre is ugyanitt várunk mindenkit sok
szeretettel!

Fata Gábor SE elnök

Az önkéntes tűzoltóink is gazdagítot-
ták a nap programjait

A lányok, akik egész nap segít-
ségünkre voltak

A kupa győztese: a LAFARGE csapata
lett 

A lovaskocsikázás nagy sikert aratott

Tizenhárom csapat vett részt a kupán

A gyerekek is jól szórakozhattak

Töretlen népszerűségű sportrendezvény Királyegyházán
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Lázári és Sonkád önkormányzatiságával
ismerkedtünk

Királyegyháza Önkormányzata képvi-
selőtestületének, a Királyegyháza Felvirá-
goztatásáért Közalapítvány Kuratóriumá-
nak tagjaival május hónapban is tovább
folytattuk az ismerkedést más – hazai és ha-
tárainkon túli – települések önkormányza-
tiságával. Nemcsak a pályázati előírásnak
megfelelő érdeklődéssel, de személyes
kíváncsisággal kerestük fel ezúttal a romá-
niai magyarlakta települést, Lázárit és a
még hazánk területén fekvő, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Sonkádot, hogy
megnézzük, megkérdezzük, ők hogyan csi-
nálják a fejlesztéseket, hogyan valósítják
meg terveiket. 
Lázári Község – a magyar gyakorlattal el-
lentétben – négy településből áll, idetarto-
zik: Lázárin kívül még Nagypeleske,
Kispeleske és Szárazberek is. A Község
egy közös hivatallal rendelkezik, melyben
különböző szekciók vannak az egyes
feladatok ellátásra, mint például pénzügyi,
gazdasági, szociális és egyéb területek.
Lázáriban nagyon kedves fogadtatásban
részesültünk Béres Antal alpolgármester,
Tar Attila, a katasztrófavédelem irányítója

és Kovács Ottó állatorvos, több civil

szervezet vezetője által, akik megosztották
velünk tapasztalataikat. Érdekesség volt
számunkra, hogy Lázáriban az anya-
könyvvezető nemcsak összeadhatja, de el

is választhatja a házaspárokat, ha nincs
gyermekük és az anyagiakban meg tudnak
egyezni. 
Sonkádon Iszák Tibor polgármester ven-
dégszeretetét élvezhettük, aki polgár-
mesterként szintén adott már össze párokat,
de ezen kívül sok más egyéb gondjáról és
sikeréről is beszámolt. Megismerkedhettünk
a település szociális szövetkezetének
tevékenységével, melyben csodálatos
szőttesek, hímzések, különféle kézimunkák
kerülnek ki az asszonyok keze alól. 
Utunk során meglátogattuk és megcso-
dáltuk a Gödöllői Grassalkovich kastélyt és
parkját, Sonkád középkori kazettás temp-
lomát, és megmártóztunk a Demjéni bar-
langfürdő gyógyvizében. 
A más önkormányzatoktól eltanultakon kívül
kifejezetten hasznos hozadéka az utazá-
soknak, hogy az együtt eltöltött idő során
módunkban áll megosztani egymással is
terveinket, elképzeléseinket, gondjainkat,
és a megbeszéléssel meggyőződésem,
hogy mindig előbbre jutunk közös céljaink
érdekében.

Konyári Tímea

Tar Attila kíséretében városnézést tettünk
Szatmárnémetiben

Sonkádon a középkori kazettás
templom előtt

Először a nagypeleskei iskolát tekintettük meg
Lázári Községben

Nagyon kényelmes szállásunk volt a Túr-kisbukó
mellett 

Sonkád – Királyegyháza között is belevágtunk 
a kapcsolatépítésbe

"Transznacionális együttműködések Dél-Baranyában" 
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Nyugdíjasok a Kopácsi réten 
A királyegyházai Nyugdíjas Klub tagjaival
május 24-én Horvátországba indultunk
kirándulni.
Első állomásunk Eszék volt. Nagyon szép
környezetbe érkeztünk, magával ragadó
látvány volt a Dráva szépsége, a partján
álló hatalmas vár maradványaival. Részben
már felújították, de most is dolgoznak még
rajta. Hosszú sétával jártuk be a területet.
aki bírta, megmászhatta a vár tetejét, és
gyönyörködhetett az elé táruló panorá-
mában.
Sok szép temploma van Eszéknek, de
sajnos, többnyire zárva találtuk őket,
szerencsére volt azért, amit belül is sikerült
megtekinteni.

A sok gyaloglás után jólesett egy kis
fagyizás. A kis pihenő után voltak, akik a
piacot derítették fel, mások pedig a város
egyéb nevezetességeit keresték fel. 
Eszékről Kopácsra vezetett utunk egy
hangulatos kis étterembe, ahol elfogyasz-
tottuk ebédünket, a méltán híres kopácsi
halászlét. Nagyon finom volt! Desszertként
egy különleges sárgarépás süteményt kap-
tunk. Az étterem egy hatalmas, a Duna és a
Dráva torkolatánál elhelyezkedő tájvédel-
mi területen van, amely Európa egyik
legjelentősebb vizes élőhelye. Mindenütt
kis tavak, kisebb faházak láthatók.
Különleges növények, virágok, csodálatos
madárvilág található itt, 70 féle madarat

tartanak nyilván a területen. Nagyon sok a
kormorán, amelyről tudjuk, hogy csak élő
hallal táplálkozik. Sétahajózáson is részt
vettünk, ami szintén nagyon kellemes és
szép volt. A tó környékén rengeteg madár,
a tóban sokfajta hal van. 
A táj szépsége lenyűgözött bennünket, min-
denki nagyon jól érezte magát. Sajnos,
utunk véget ért, és hazaindultunk. 
Köszönjük ezt a szép napot a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
vezetőjének, Fata Gábornénak. 
Köszönöm Szabó Zsófiának a sok admi-
nisztrációt és a lelkes ügyintézést!

Dr. Máthé Győzőné
a nyugdíjas klub vezetője

Megkóstolhattuk a híres kopácsi halászlét

A csoport a hajóállomáson

Mediterrán hangulatú tereken, utcákon jártunk

Eszéken szívesen nézegettük a templomokat

A hajókiránduláson gyönyörködtünk 
a táj szépségében Csodálatos növény- és madárvilág tárult elénk
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A Bogdán család köszönetnyilvánítása
Köszönetet szeretnénk mondani Sumony
Önkormányzatának és mindazoknak, akik
segítettek, hogy otthonunkat újra lakhatóvá
a tudtuk tenni! Köszönjük a segítséget
Orsós József Polgármester Úrnak, a
képviselőtestület tagjainak, Balatoni
Erikának, Gayer Zsoltnak, a testvéremnek,
Budai Károlynénak és férjének, valamint
Berta Rolandnak, aki a tetőt javította!
Sajnos, további segítséget is szeretnénk
még kérni, szívesen elfogadnánk, mivel
idáig csak a fél lakást tudtuk megcsinálni, a
konyha és a nappali meg romokban van.
Szükségünk lenne konyhabútorra és nap-
palibútorra. De bármilyen segítséget
köszönettel elfogadunk!

Bogdán család

Március elején történt Sumonyban a
tűzeset, melyben a családnak – a
nagyszülők éltek itt két gyámságukra bízott
unokájukkal - mindene odaveszett.
Szerencsére személyi sérülés nem történt. A
sellyei és a szigetvári tűzoltók gyors és
szakszerű beavatkozásának köszönhetően
a tűz a szomszédos épületeket nem veszé-
lyeztette, de a család otthona akkor
életveszélyessé vált. A nagymama csak a
gyógyszereit tudta kihozni a tűzoltók segít-
ségével. 

/szerk., forrás: rtl.hu/

Leégett a házuk, a helyiek segítettek

Receptverseny korhatár nélkül 
(EFOP-1.8.5-17-2017-00243; 

Az egészség mindenek előtt – 
Az egészséges életmód népszerűsítése a királyegyházai iskolában)

Receptversenyt hirdetünk, melyre korra és nemre való tekintet nélkül, 
mindenki jelentkezését szeretettel várjuk.

Olyan étel receptjét várjuk, mely nem szerepel szakácskönyvekben
- családi örökségként él, vagy
- egyéni kreativitást jelenít meg, vagy
- kifejezetten az egészséges életmódot segíti, vagy
- mintát ad a só- és cukorfogyasztás mértéktartásából
- több különböző fűszert tartalmaz, vagy
- helyi specialitás, vagy
- valamely más szempontból egyedi
A recepteket várjuk a timea.konyari@gmail.com címre RECEPTVERSENY tárgymegjelöléssel,

vagy papír alapon személyesen Kiss Katalin, 
vagy Konyári Tímea részére a királyegyházai iskolában és óvodában.

A beküldési határidő: 2018. június 20.
Eredményhirdetés: 2018. június 30.

Díjak: értékes konyhai eszközök, kisgépek.
Különdíjban részesítjük azokat a pályázókat, akik fotódokumentációt is mellékelnek a

recepthez az étel elkészítésének folyamatáról, legalább öt darab fotóval.


