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Fociban is erős a Királyegyházi Cementgyár
A Királyegyházi Cementgyár vezetősége
mindig is nagy hangsúlyt fektetett a helyi
civil közösségekkel való minél szorosabb
együttműködés kialakítására, a közösségek
támogatására és a közösségekben való
jelenlétre. A gyár dolgozói nem csak ön-
kéntes munkákat vállalnak, hanem aktívan
vesznek részt a térségi és a céges sportélet-
ben is, különösen, ha futballozásra van le-
hetőség. 
Ebben az évben már három alkalomról is
beszámolhatunk, amikor a Lafarge Cement
Magyarország Kft. focicsapata különböző
bajnokságokon ért el szép eredményeket. 
Április 28-án Királyegyházán, a Királyegy-
háza Sportegyesület által rendezett Majá-
lis Kupán a csoportmérkőzés hat meccsét

négy győzelemmel és két döntetlennel
zárva első helyezést ért el a Cementgyár
csapata. A torna gólkirálya a gyári kantin
vezetője, Braun Tamás lett 16 góllal.
Érdekesség még, hogy ezen a kupán a leg-
fiatalabb játékos, Varga Ádám volt, az
egyik cementgyári dolgozó kisfia, így több
szempontból is igen emlékezetes volt a
megmérettetés. 
A Mozdulj Magadért Egyesület által
szervezett Sportnapon, május 19-én, szin-
tén Királyegyházán, kispályás fociban har-
madik helyezett lett a Királyegyházai
Cementgyár csapata.
Június elején a Max Schmidheiny Foci-
kupán, a LafargeHolcim Csoport Európai
régiós országai részére szervezett

focikupán, nemzetközi terepen mérkőztek
meg a gyár focistái, és ismét
kupagyőztesek lettek. Németországban,
Höverben zajlott az 56. Max Schmidheiny
Focikupa, amelyen nyolc csapat mérkőzött
meg egymással, és végül első helyezést ért
el a LafargeHolcim Közép-Európa Klaszter
csapata, melynek tagjai voltak a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. képvise-
letében: Kutas Gábor, Tóth Gergely, Tokay
Szabolcs, Varga László. A döntő mérkőzést
a Holcim Dél-Németországi csapatával ját-
szották. 

Konyári Tímea

A Mozdulj Magadért Egyesület által szervezett Sportnapon

A Majális Kupa legfiatalabb játékosa, Varga Ádám volt

Az első helyezett LafargeHolcim Közép-Európa Klaszter csapata
a Max Schmidheiny Focikupán
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Gyermekek és szakemberek is látogatják a
Királyegyházi Cementgyárat

A Királyegyházi Cementgyár iránt
továbbra is nagy az érdeklődés, iskolás
csoportok és külföldi szakemberek is
szívesen ismerkednek a cementgyártás
folyamataival.
Amióta megkezdődött a vakáció, több
iskolás csoport is járt már a cementgyár-
ban, mert a nyári napköziket szervező
pedagógusok különböző oktatási, nevelési,
ismeretterjesztési célú lehetőségeket fe-
deztek fel a gyárlátogatásokban. A
szentlőrinci iskolások elsősorban a cement-
gyár környezetvédelmi céljaival és az
alternatív hulladékhasznosítási tevékenysé-
gükkel (Geocycle) ismerkedhettek meg az
iskola által szervezett környezetvédelmi

tábor keretében. Ezzel szemben kozármis-
lenyi iskola táborában résztvevő diákok
számára a digitális megoldások, a jövő
technológiájának megismerése vált
központi témává. A gyerekek kedvence ter-
mészetesen Walter lett, a laborban
"dolgozó" mintavevő gép, aki különösen
nagy szerepet kapott, mint a robottech-
nológia alkalmazása a cementgyártás
során.
Júniusban külföldi szakemberek is nagy
érdeklődést mutattak mind a Királyegyházi
Cementgyár, mind a Bükkösdi Kőbánya
iránt. A KŐKA Kft. szervezésében
Csehországból, Ausztriából, Németország-
ból és Szlovákiából érkeztek hozzánk, akik

megismerhették a kitermelés és a cement-
gyártás folyamatait, valamint az ezekhez
alkalmazott modern technológiát. 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
osztrák kollégáinak partnerei egy dél-ma-
gyarországi túra keretében látogattak el a
Királyegyházi Cementgyár modern, ingat-
lanfejlesztési nívó díjjal is jutalmazott
létesítményébe, ahol érdeklődéssel nézték
végig a magyar technológiai megoldá-
sokat. 

Konyári Tímea

A Bükkösdi Kőbányát is meglátogatták 
a STRABAG alapanyaggyártás vezetői

A gyermekeknek foglalkozásokat is tartottak a gyár dolgozói

Külföldi szakemberek a Királyegyházi Cementgyárban
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Égig érő tanteremben
Több mint tíz esztendeje annak, hogy elő-
ször hírt adhattunk az erdei iskolában tör-
ténő tanulásszervezésről a Királyegyházai
Általános Iskolában. Az első erdei isko-
lánkat az ideihez hasonlóan, szintén Orfűn
szerveztük meg, de egy másik helyszínen, a
szentlőrinci tulajdonban lévő táborban.
Sajnos, azóta csak néhány alkalommal,
nem minden tanévben sikerült megvalósí-
tanunk az alsó és felső tagozatra is részle-
tesen kidolgozott, a Pedagógiai Progra-
munkban is szereplő erdei iskolát. Az idei
tanévben azonban a Királyegyháza és
Sumony Községek által is elnyert EFOP
3.3.2 számú, „a köznevelés eredményes-

ségéért és a szociokulturális esélyegyen-
lőségért” folyó programoknak köszönhe-
tően a teljes felső tagozatot el tudtuk vinni
négy napra Orfűre, a Mecseki diákszállá-
son megvalósított erdei iskolába. 
Az erdei iskolában a tanítási-tanulási folya-
matok rendhagyó módon, ezért a megszo-
kottakhoz képest a gyermekek számára
érdekesebben zajlanak. A természetközeli
közegben a tantervi tananyagot kötetle-
nebb formában, a szabadban - vagy féltető
alatt - mozgásos tevékenységek közepette
sajátítják el a tanulók. A jó levegőn, a -
szokatlan helyszínen a gyermekek motivált-
abbak, szívesebben vesznek részt a tan-

ulásban, jobban figyelnek és aktívabban
dolgoznak. 
A táborozás a tananyag elsajátíttatásán túl
jó lehetőséget biztosít a szociális képes-
ségek, a személyi higiéné, az együttműkö-
dési és kommunikációs képességek fejlesz-
tésére, azaz a gyermekek nevelésére.
Mivel napokig együtt lakunk, együtt élünk a
tanítványainkkal, közösen kialakított és elfo-
gadott szabályokat kell betartaniuk annak
érdekében, hogy működni tudjon a napiren-
dünk, gördülékenyen pörögjenek a megter-
vezett programok.

Konyári Tímea

Saját kezűleg rakták vízre a hajókat a gyerekek

Első állomásunkon a malommúzeumban 
sokat tanultunk a malmok működéséről

A közös étkezések erősítették
a közösség alakulását

A környezet adta lehetőségeket kihasználtuk
a sportoláshoz is

A vízre szállás előtt mentőmellényt kellett felvenni
A legnagyobb újdonság a sárkányhajózás volt

mindannyiunk számára
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Égig érő tanteremben
A környezet adta lehetőségeket kihasznál-
va, esténként közös összejöveteleket tartot-
tunk, kvízjátékkal szórakoztattuk a gyerme-
keket és szalonnát is sütöttünk. Természe-
tesen ki is mozdultunk a táborból, megnéz-
tük a malommúzeumot, túráztunk Abali-
getre, és meglátogattuk az Abaligeti
Cseppkőbarlangot is. A pedagógusok
kíséretében a gyerekek sokat sétáltak és
bicikliztek a tó körül, de a legnagyobb
újdonságot a sárkányhajózás jelentette min-
dannyiunk számára. 
Nagy Zsófia 6. osztályos tanuló: Alig vár-
tam már, hogy végre elinduljunk az orfűi
táborba. Amikor már odaértünk, megkap-

tuk a szobákat és nagyon örültem, mert egy
négyesbe kerültem, ami nem csak rendezett
és szép volt, hanem egy külön fürdővel és
vécével is rendelkezett. Még aznap délután
elmentünk egy malommúzeumba, és este
vacsora után egy kis vetélkedőt is rendeztek
nekünk a tanárok.
Pázmándi Szabolcs 7. osztályos tanuló: A
kvízjáték vicces volt, este tíz óra körül lett
vége. Utána elmentünk fürödni, bementünk
a szobánkba, de éjjel szerintem legalább
fél háromig fent volt mindenki.
Vida Nikolett 6. osztályos tanuló: Orfűről
Abaligetre nagyon hosszú volt az út, de
megérte, hisz láthattuk a csodás cseppkő-

barlangot. Megnéztük, nagyon szép volt,
bár jó hideg volt odabent. Aztán sétáltunk
vissza, amikor pedig hazaértünk, mindenki
befeküdt az ágyába és kicsit pihentünk.
Másnap voltak megint órák, nagyon ér-
dekes volt hogy Endre bácsival érdekes
növényekről beszélgettünk. Megebédel-
tünk, és mentünk sárkányhajózni és bicikl-
izni. Fölváltva volt ez a két dolog, amig
húszan sárkányhajóztak, addig húszan
bicikliztek. Nagyon jó volt a sárkányha-
józás. Amikor visszasétáltunk, vacsorával
vártak minket és jöhetett a pihenés.

Konyári Tímea
és a tanulók

Együtt nemcsak játszani, de gondolkodni is könnyebb

A kellemes környezetben még a tanulás is jobban
megy

Jó hosszú túrát tettünk Abaligetre

Mindenkinek sikerélmény, amikor a tanítvány
győzedelmeskedik a mester felett

Elmélyült munkára is alkalmas volt a tábor A közös alkotás eredménye mindig nagy öröm
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Ballagás és tanévzáró
A 2017/18-as tanévben a Szentlőrinci Ál-
talános Iskola Királyegyházai Általános
Iskola Tagintézményében a tervezett fela-
datainkat elvégeztük, a kötelező progra-
mokon kívül intézményünk több pályázat-
ban is részt vett, illetve folyamatosan részt
vesz, amelyekből a tanulók számos olyan
tevékenységben részesülnek, amelyek gaz-
dagították, színesítették iskolánk pedagógi-
ai kínálatát. Ilyen pl. a Menő menza pályá-
zat (1.8.5), amelyben az egészséges étke-
zés alapjait tanulhatják meg diákjaink. A
Királyegyháza és Sumony Önkormányzata
által is elnyert és megvalósítási folyamatban
lévő pályázatok (EFOP 3.3.2) keretében a
lovaskultúra szakkör finanszírozását tudtuk
szinten tartani, az úszásoktatást tudtuk elin-
dítani más évfolyamokra is. Felsős tanulóink
erdei iskolában vehettek részt, (ősszel az
alsósok mennek), különböző szakkörök,
érdeklődési csoportok indulhattak, az alsó-
sok környezetvédelmi témahét keretében
kaptak programokat és a témanapokon a
madarakkal, a természettel a környezetvé-
delemmel ismerkedhettek. Teljes körű intéz-
ményfejlesztésben is vagyunk egy másik
pályázatban (EFOP 3.1.7), ennek kereté-
ben pszichológus, gyógypedagógus is
segíti munkánkat. Egy pilot projektben
(EFOP 3.2.9) vállaltuk az iskolai szociális
segítő fogadását, egy olyan program elő-
készítését, mely szeptembertől országosan
kiterjesztve minden köznevelési intézmény-
ben elindul.  Egy tankerületi pályázatból
nyári napközis tábort szerveztünk az isko-
lában (EFOP 3.3.5), a Manna Alapítvány-
nyal együttműködve pedig a pogányi Zsá-

lyaligetben töltött 54 tanulónk egy hetet.  
Tanulóink legnagyobb része teljesítette a
tantervi követelményeket, így a nyarat jól
megérdemelt pihenéssel töltheti. Reméljük,
ez a pihenés minél teljesebb lesz, bízunk
benne, hogy a kedves szülők gyermekeiket
kirándulni, túrázni, strandra, tópartra viszik,
hiszen tudják: a legfontosabb családösz-
szetartó erő éppen az együttlét, a közös
programok, az együtt étkezés, a bográcso-
zás, de akár a szalonnasütés élménye is. 
Az én értelmezésemben ugyanis ez a való-
di közösség: a család, a barátok, isme-
rősök, akik nem virtuális, hanem valódi, hús-
vér emberek, akiket személyesen ismerünk,
együtt vagyunk velük jóban-rosszban, igazi
társaink a hétköznapokban.
Itt kell megemlítenem azt a – szinte kizá-
rólagosan a mi iskolánkban elérhető lehető-
séget is, - miszerint tanítványaink behozhat-
ják az iskolába, és ott szinte korlátozás
nélkül – használhatják mobiltelefonjaikat.
Ezt a döntést a nevelőtestület hagyta jóvá,
hiszen igyekeztünk felkészíteni tanítványain-
kat a XXI. század kihívásaira.
Nem gondoltuk azonban, hogy ezzel a
lehetőséggel sokan visszaélnek. Eredeti
szándékunk szerint az okostelefonok hasz-
nálatának engedélyezése a tanórai mun-
kát, az önálló adatgyűjtést, a források
megfelelő szintű ellenőrzését, szűrését
eredményezte volna. A tapasztalat ezzel
szemben azt mutatja, hogy az intézmény
által biztosított, korlátlan és jelszó által nem
védett internet hozzáférést tanulóink egy
része öncélúan, közösségi oldalakon való
megjelenésre, „önfényezésre” használja.

Különösen annak fényében zavaró ez,
hogy az ún. közösségi oldalak rengeteg
ártalmas információt továbbítanak az
azokat befogadni hajlamos célközönség
számára. Kezdhetném itt a dezodoros
önégetéssel, vagy a mosószerkapszula
fogyasztásával, vagy az egyéb „kihívások-
kal”, de a végeredmény egyértelmű lenne:
az a gyermek, aki otthon nem kap elegen-
dő figyelmet, megértést, szülői segítséget,
könnyen áldozatul esik ezeknek a – hason-
lóképpen szeretethiányos, vagy egyéb
miatt őrült – posztereknek.
Természetesen nem kérem azt, hogy gyer-
meküket örökre és véglegesen tiltsák le
ezekről a közösségi oldalakról (nem is
lehet); hiszen valamennyien tudjuk, a világ
és gyermekeink jövője valahol itt körvo-
nalazódik, csak azt kérem, ezek a kapcso-
latok ne helyettesítsék az önök interper-
szonális, személyes kapcsolatait.
Ennek a tanévnek a végén is el kell búcsúz-
nunk egy osztálynyi tanulótól, Örülök ennek
a nyolc együtt töltött évnek, úgy hiszem, sok
olyan dolgot tanultak meg nálunk a
tanítványaink, amelyeknek jelentőségét
majd csak későbbi életük folyamán fogják
megtapasztalni.
Kívánom, hogy mindannyian sikeresen
végezzék el a választott középiskolát, és ki-
ki képességei és akarata szerint felsőfokú
képesítést is szerezhessen.
Balesetmentes, pihentető és élményekben
bővelkedő nyári szünidőt kívánok
Mindenkinek!

Palkó Ottó
tagintézményvezető

Ünnepélyes keretek között búcsúztunk a nyolcadikosainktól
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Tanulni jó 
A transznacionális projektünk keretében
június utolsó hétvégéjét ismét utazással
töltötte Királyegyháza Képviselőtestülete,
Beák Laura jegyző, Fata Gáborné, a
Közalapítvány elnöke és Grimné
Hunyadvári Éva óvodavezetővel együtt.
Ezúttal nem egy konkrét települést látogat-
tunk meg, hanem elvonultunk egy olyan
szép természeti környezet ölébe, ahol két
napig térerőnk sem volt, és egy előző napi
viharnak köszönhetően még az internet
elérés is akadozott. Mindez nem akadályo-
zott meg minket abban, hogy megvalósítsuk
utunk célját, azaz tanulással, önfej-
lesztéssel töltsük a hétvégét. Külső tréner
segítségével igyekeztünk fejleszteni kommu-
nikációs képességeinket és technikánkat, és
a gyakorlatok során egyre jobban megis-

mertük önmagunkat, egymást, és a jó
társaságnak köszönhetően a komoly te-
vékenységek közepette gyakran kerültünk
vicces helyzetekbe, melyeken jót derülhet-
tünk. A kommunikációfejlesztésen túl bele-
merültünk a projekt fogalmának boncol-
gatásába, ismerkedtünk a projektek
jellemzőivel, gyakori nehézségeivel és
azok áthidalásának lehetőségeivel. Nagy
Attila személyében egy sikeres polgármes-
terrel ismerkedhettünk meg, akitől nagyon
sokat tanulhattunk az önkormányzatiság és
a település fejlesztésének lehetőségeiről.

A szellemi tevékenységet megelőzte egy jó
kis fürdés egy siófoki élményfürdőben, ahol
arra törekedtem, hogy a csapat lazuljon fel
a hétköznapi taposómalomból, hogy a
többi időben már tudjunk közösen gondol-
kodni, együtt tanulni. A tréning helyszínén,
Bakonybélben, a csodálatos természeti
környezetben nagy sétát tettünk, sokat
beszélgettünk. Vasárnap a hazafelé úton
beiktattuk a Zirci Apátság és Arborétum
meglátogatását, és lazításként megnéztük

még Székesfehérváron a romantikus
történetű Bory-várat is. Bízom benne, hogy

minden útitársam feltöltődve érkezett haza,
és újabb lendületet kapott a falunap előtti
sok-sok tevékenység elvégzéséhez.

Konyári Tímea

Bakonybélben ilyen 
szép környezetben töltöttük 

a hétvégét

A nagyon romantikus történetű
Bory-vár lépcsőjén

Tréningen vettek részt a Királyegyháza Község vezetői

A Zirci Apátság udvarán

A tréningen egymást váltogatták az elméleti és a gyakorlati feladatok
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Sportnap Királyegyházán
A Mozdulj Magadért Egyesület tagjaival
az idén május 19-én rendeztük meg
Királyegyházán a sportnapot. A fő sportág
a foci volt. A 11-13 évesek kategóriájában
öt, míg a felnőttek hat csapattal vettek részt
az eseményen, ahol körmérkőzéseket ját-
szottak egymással. A csapatok meghívásos
alapon érkeztek, ebben és a lebonyolítás-
ban a segítségünkre volt Pintér Tibor, a helyi
általános iskola testnevelő tanára, valamint
id. Fata Gábor, a Királyegyháza Sport-
egyesület elnöke. A segítségüket ezúton is
köszönöm. Nagy élmény volt a buborékfo-
ci, amit kipróbálhattak a bátrak. Egy nagy
felfújt "buborékba" bújtak bele a játékosok,
és úgy kellett a foci szabályaival meg-
felelően játszani. Hát, akik bevállalták,
azok számára az élmény nem maradt el,

mindenki jól szórakozott, főleg a labda
megszerzése jelentette a kihívást. Kicsik,
nagyok kipróbálhatták a szituációs lövé-
szetet is, mely során airsoftos fegyverrel lő-
hettek célba. Nagy sikert aratott ismét a ki-
csik körében az arcfestés is, amit Hollósi
Mercédesznek köszönhettünk. Összes-
ségében mindenki jól szórakozott, és min-
denki egy kicsit elfáradt. 
Köszönjük a Királyegyházai Sportegyesü-
letnek a segítségét és a támogatását
valamint a Királyegyháza Felvirágozta-
tásáért Közalapítvány anyagi támogatását.
Nélkülük ez a nap nem jöhetett volna létre.

Hollósi Richárd
MAG elnök

Öt csapat nevezett a 11-13 évesek kategóriájában

Köszönjük a segítők munkáját

A buborékfocinak 
a legnagyobb sikere

Álláspályázat Királyegyházán
A Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet pályázati ügyintéző munkakör betöltésére.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető:

a www.kiralyegyhaza.hu vagy a www.kozigallas.hu weboldalon.
A pályázat begyújtásának határideje: 2018. július 9.


