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Újabb elismerést érdemelt ki a LAFARGE Cement Magyarország Kft.

Üzleti Etikai Díjat kapott
a Királyegyházi Cementgyár

Immár 19. alkalommal ítélték oda az Üzleti Etikai Díjat Budapesten. Az 54 jelölt
közül idén tíz új díjazottat ismertek el,
köztük a LAFARGE Cement Magyarország Kft-t, a fenntartható körkörös gazdaságért és a helyi közösségekért tett erőfeszítéseiért.
Az Üzleti Etikai Díj 2000 óta az üzleti élet
rangos elismerésévé vált. A díjat László
Ervin professzor, a Budapest Klub alapító
elnöke, világhírű filozófus, író, számos
akadémia tagja, és Demcsák Mária, a
Piac & Profit üzleti magazin alapító
főszerkesztője hozták létre. Céljuk az volt,
hogy a magyar társadalom figyelmének
középpontjába kerüljenek azok a hazai
vállalkozások, amelyek felelős tevékenységükkel, gondolkodásukkal, a környezet
és a társadalom érdekeivel összehangolt

fejlesztéseikkel példát mutatnak. Az üzleti
életben sikeres jelenlétükkel bizonyítékul
szolgálnak, hogy a profit érdekei összeegyeztethetők a bolygó, az emberiség, a
fenntartható fejlődés érdekeivel.
2018-ban a zsűri négy kisvállalatnak, két
középvállalatnak, két nagyvállalatnak és
két multinacionális vállalatnak ítélte oda az
elismerést, amelyet ünnepélyes díjátadó
gálán vehettek át a díjazottak Budapesten. A zsűri a díjjal a LafargeHolcim Cégcsoport globális célrendszerével összhangban álló körkörös gazdaság helyi
megvalósítását, ezen belül a zéró széndioxid kibocsátásra irányuló törekvését, a
helyi közösségekért tett erőeszítéseit
értékelte.
„A Királyegyházi Cementgyár napi működésében ugyanolyan meghatározó szere-

Hoffmann Tamás Ügyvezető igazgató vette át
a díjat

pe van az etikus üzleti magatartási
kódexünknek, mint bármely más iparági
szabványnak. Ezért különösen értékes számunkra ez a díj, hiszen a magas minőségű
termékeink mellett üzleti magatartásunkat
is elismerték, amely mindennapjaink szerves részét képezi.” - mondta a díjátadón
Hoffmann Tamás a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója.
A multinacionális kategóriában díjazott
Királyegyházi Cementgyár a nemzetközi
LafargeHolcim Csoport tagjaként szigorú,
saját előírásokat követ az üzleti etika
területén. Ez nemcsak partnerei felé jelent
szabályozott és etikus magatartást, hanem
a környezet megóvása, helyi közösség
fejlesztése érdekében tett erőfeszítést is.
folytatás a 2. oldalon

Az idén 54 jelölt közül tíz céget ismert el a zsűri

Üzleti Etikai Díjat kapott
a Királyegyházi Cementgyár

Újabb elismerést érdemelt ki a LAFARGE Cement Magyarország Kft.

A cégcsoport világszerte és Királyegyházán is elérhető felelős hulladékgazdálkodási kezdeményezése, a Geocycle, a
körkörös gazdaság egyik kiváló gyakorlati
példája. A másodlagos tüzelőanyagok
2014. évi bevezetése óta több mint húsz
százalékkal csökkent a Királyegyházi
Cementgyár szén-dioxid kibocsátása, és
energiafogyasztása.
Az elérhető legmodernebb technológia
melletti elköteleződés, a folyamatos fejlesztések mellett olyan projekteket is megvalósítanak, amelyekkel a helyben élő közösségek életében válnak aktív szereplővé. A
cementgyár a körkörös gazdasághoz kapcsolódó egyik nagyszabású önkéntes projektje volt az elmúlt évben a 200 őshonos
fa telepítése, amelyek élettartamuk során
akár 550 tonna szén-dioxidot is megköthetnek.

Folytatás az 1. oldalról

Üzleti Etikai Díj

„A cementgyártás, a magas minőségű szolgáltatásnyújtás mellett kiemelt figyelmet
fordítunk a helyi közösségek fejlesztésére,
támogatására. Ennek érdekében indítottuk
el az idei évben a LAFARGE Közösségi

FELHÍVÁS

Érték Programunkat, amely lehetőséget
teremt a helyi civil szervezetek saját fenntarthatósági programjainak megvalósítására. Kiemelendő idei önkéntes tevékenységeink közül még az „Ami neked természetes, az másnak ajándék” című programunk, amelynek keretében a dolgozói juttatásként biztosított napi gyümölcsadagot
szeptemberben a munkavállalóink a helyi
óvodásoknak, iskolásoknak ajánlották fel. A
program keretében közel 350.000 Ft értékben több mint 1000 gyerek jutott gyümölcshöz. A kampány folytatásaként novemberben a kávéról mondtak le munkavállalóink,
amelynek beszerzési értékét jótékonysági
főzésre, valamint a helyi közösség megsegítésére fordítunk.” – számol be társadalmi felelősségvállalási programjukról
Hoffmann Tamás.
Konyári Tímea

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Királyegyháza, Gyöngyfa, és Sumony községi Önkormányzatok szociális tűzifa támogatást
igényeltek.
A kedvező döntésnek köszönhetően az önkormányzatok - egyedi kérelemre - tűzifa támogatásban részesíthetik a lakosságot.
Királyegyháza és Sumony települések esetében:
Támogatásban részesíthető az a kérelmező – háztartásonként egy fő –
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz
57.000 Ft-ot,
b) egyedül élő kérelmező esetén annak 250%-át, azaz 71.250 Ft-ot nem haladja meg.
Gyöngyfa település esetében:
Támogatásban részesíthető az a kérelmező – háztartásonként egy fő –
c) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, azaz
99.750 Ft-ot,
d) egyedül élő kérelmező esetén annak 400%-át, azaz 114.000 Ft-ot nem haladja meg.
A kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
A kérelem nyomtatvány igényelhető: Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a falugondnokoktól.
A kérelemhez csatolni kell a család előző havi jövedelméről szóló igazolásokat.
A kérelmet a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani.
Benyújtási határidő: 2018. december 12. (szerda)
Beák Laura
jegyző
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Főiskolai hallgatókat fogadtunk
Királyegyházán

Módszertani partneriskolai szerepben a Királyegyházai Általános Iskola

Országosan 150 általános iskola vesz
részt az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.7-162016-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projektjében, közülük
30 iskola – közöttük a királyegyházi is –
felkészítést kap módszertani partneriskolai
szerepre a pedagógusképző egyetemekkel együttműködve. A fejlesztés a
2017/18-as tanévben kezdődött és 2020.
szeptember 30-ig tart. Ez idő alatt külső
szakemberek – gyógypedagógus és pszichológus – támogatását is igénybe tudjuk
venni, akik ezúttal nem a diákokkal találkoznak, hanem a nevelőtestület tagjait segítik mindennapi szakmai tevékenységeik
végzésében. A múlt tanévben még egy
mentálhigiénés szakember is érkezett intézményünkbe, aki a „Tabuk nélkül” alprogram
keretében csoportfoglalkozásokat tartott az
osztályokban a tabutémák területein, úgymint online függőség, kábítószer- és drogprevenció. A projekt keretében a
nevelőtestület a projektben közreműködő
támogató szakértők: Kaczor Péter és
Konyári Tímea Eszter irányításával intézményfejlesztési tervet készített, melynek
eredményeként célul tűztük ki az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztését, az intézményünk hétrénykompenzáló képességének fejlesztését, a tanítványaink életkezdési és munkaerőpiaci
esélyeinek növelését. Az Oktatási Hivatal
iskolánk magasan képzett nevelőtestületét,
módszertani kultúránk gazdagságát és
sokszínűségét elismerve, alkalmasnak tartott

minket arra, hogy a felsőoktatási intézményekből hozzánk jöjjenek hospitálni
azon hallgatók, akik a pedagóguspályára
készülnek.

milyen szempontok, célok alapján
készülünk fel a tanítási órákra, milyen
eszközöket, módszereket alkalmazunk, és
miért éppen azokat. A hallgatók nagy

Az első osztályban matematikaórát tartott Fuksz Vronika

November 20-án a Kaposvári Egyetem
Tanítóképző Szakának 31 hallgatója
érkezett hozzánk Bencéné Dr. Fekete
Andrea oktatási dékánhelyettes, egyetemi
docens vezetésével. Vendégeink digitális
prezentációval támogatott előadás során
ismerkedhettek először az iskolánk programjaival, módszereivel, majd hat különböző tanítási órát ajánlottunk fel hospitálásra: Fuksz Veronika, Hollósi B. Mercédesz,
Vinczen Ágnes és Borzáné Petró Krisztina
tanítónők, valamint Balázs Gabriella és
Konyári Tímea Eszter tanárnők közreműködésével. A hallgatók a bemutatóórákat
tartó pedagógusokkal az órák előtt és után
is szakmai megbeszéléseken vehettek részt,
melyek során igyekeztünk beavatni őket a
kulisszatitkokba, azaz elmondtuk, hogyan,

A negyedik osztályban környezetismeretet tanított
Borzáné Petró Krsiztina

érdeklődést mutattak, külön köszönték a
kezükbe adott óraterveket, és örömmel
konstatálták, hogy nagyon mozgalmas,
élmény alapú tanítási-tanulási folyamatokat
láthattak, melyekből sokat fejlődhettek.
Délután elkísértem a csoportot a bükkösdi
Lovarda Light Egyesülethez, ahol megnézhették hogyan részesülnek diákjaink a
lovas oktatásban.
A jövőben rendszeressé válnak majd a
hasonló csoportos vagy egyéni hospitálások iskolánkban, és a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Szakáról is fognak érkezni hozzánk hallgatók gyakorlati
tapasztalatszerzés céljából.
Konyári Tímea

Az egyetemisták csoportja a lovardában

3

Egészséges életvezetésre nevelünk

Pályaorientációs és „Menő menza” témanap a királyegyházi iskolában
A Királyegyházi Általános Iskolában évek
óta különböző eszközökkel igyekszünk a
tanulókat az egészséges életmódra nevelni, ebben nagy segítséget nyújt számunkra
a Menő menza projektünk, melyet a Tudásalapú Társadalomért Alapítvánnyal együttműködésben valósítunk meg. Az egészség
alatt természetesen nemcsak a fizikai értelemben vett állapotot értjük, hanem arra törekszünk, hogy a szükséges szellemi táplálékkal is felkészítsük a gyerekeket arra,
hogy majdan boldog és elégedett felnőttekké váljanak, amely folyamatnak elengedhetetlen része a személyre szabottan
megfelelő pályaválasztás. A két fontos
téma összefüggéseit szerettük volna
megvilágítani november 10-én, amikor
tanítás nélküli munkanap keretében igyekeztünk minél több információt adni a
pályaválasztási lehetőségekről, az egészséges étkezésről, sportos életmódról és
mindezeket a tanulási eredmények összefüggéseiben is vizsgálni.
Céljaink megvalósításához sok segítséget
kaptunk vendégeinktől, akik személységükkel, eredményeikkel, információkkal és nagyon kedves megjelenésükkel egyaránt felkeltették tanítványaink érdeklődését. Vendégünk volt ezen a napon Muszka Gréta a
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Iskolánkba érkezett a Magyarok
Világszépe 2018

Magyarok Világszépe
2018, aki nemcsak
szépségével, de közvetlen, barátságos stílusával is gyorsan belopta magát a kislányok
szívébe. Gréta elmondta
magáról, hogy jelenleg
egyetemista, sokat kell
tanulnia, és tapasztalataival támasztotta alá,
milyen nagyon fontos a

mai világban az idegen nyelvek minél alaposabb elsajátítása, erre biztatta a tanulókat is. Gréta öccse, Muszka Tamás
„youtuber” is nagy sikert aratott a gyerekek
körében, legnépszerűbb volt a drónfelvételek készítése, melynek eredményeként született látványos videó immár
a világhálón is megtekinthető.
Schiller László gasztronómiai szaktanácsadó nem első ízben járt most nálunk, a gyerekek már ismerősként üdvözölték. Ezúttal
az egészséges és változatos tízórai
készítésére tanított minket, melynek során
ízesített vajkrémeket és csírákat kóstolhattunk.
Konyári Tímea

A Királynő szívesen fotózkodott mindenkivel

Muszka Tamás drónnal rögzítette az élőképet,
mellyel köszöntöttük vendégeinket

Schiller László és segítője, Kovács Tünde ízletes
és egészséges tízórait hozott nekünk

A gyerekek szívesen ismerkedtek az új ízekkel

Az alsó tagozatos osztályokban is tartottunk
önismerete fejlesztő foglalkozásokat

Egészséges életvezetésre nevelünk

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs munkatársai önismereti és pályaorientációs foglalkozást tartottak a hetedik és nyolcadik osztályban,
valamint fogadóórát a szülőknek. Az első
hat évfolyamon az osztályfőnökök tartottak
önismereti foglalkozásokat, majd workshop
keretében ismerkedtek az osztályok a hozzánk érkezett két vállalattal és a középiskolákkal. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a LAFARGE Cement Magyarország Kft.-t képviselő három segítőnk
között az Ügyvezető Igazgatót, Hoffmann
Tamást is köszönthettük. A játékos foglalkozások keretében a gyerekek ismerked-

hettek a cementgyártás folyamataival, és a
gyár környezettudatos szemléletével is. A
HAUNI Gépgyár képviselőit első ízben
köszönthettük Királyegyházán, bízunk
benne, hogy egy hosszú, tartalmas kapcsolat küszöbét léptük át ezzel a találkozóval.
A vállalatokon kívül az Agrárkamara és
több középiskola is képviselte magát a rendezvényünkön, így megismerkedhettünk
számos továbbtanulási lehetőséggel, szakmákkal, kedvezményekkel, az ösztöndíjak
rendszerével és a szakképzési rendszer
átjárhatóságaival. Vendégünk volt a Pécsi
Szakképzési Centrumból a Radnóti Miklós
Közgazdasági Szakközépiskola, a

Zsolnay Vilmos Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Zipernowsky Károly
Műszaki Szakgimnázium és a II. Béla
Szakközépiskola. Az Agrárkamarával
együtt érkezett a Sellyei Mezôgazdasági
Szakképzô Iskola és Kollégium, és nagy
örömünkre eljöttek hozzánk a PTE Szociális
és Egészségügyi Szakképző Iskola
munkatársai.
Bízom benne, hogy vendégeink is kellemes
élményként élték meg ezt az együtt eltöltött
napot, és jó szívvel térnek vissza hozzánk a
következő tanévek során is.
Konyári Tímea

Hoffmann Tamás Ügyvezető igazgató
és Garai Gergely HR vezető mutatták be
a Királyegyházi Cementgyárat

A HAUNI Gépgyár munkatársai Pál Ágnes
Szakképzési referens közreműködésével érkeztek
hozzánk

Nagy sikere volt a Zipernowsky Károly Műszaki
Szakgimnázium interaktív bemutatójának

A Zsolnay Vilmos Szakgimnázium és
Szakközépiskola a vendéglátást, a kereskedelmet
és a turizmust is bemutatta

A II. Béla Szakközépiskola a belügyi és rendészeti
tagozatot népszerűsítette

A Radnóti Miklós Közgazdasági
Szakközépiskolából volt tanítványaink is
visszalátogattak hozzánk
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INNOVATÍV, KETTŐ AZ EGYBEN
SZIGETELŐANYAG

Szendvicspanelekben akár építőanyagként
is használható, teljes mértékben ásványianyag tartalmú, sokoldalú szigetelőanyagot
fejlesztett ki a LafargeHolcim Csoport. A természetes fehérjéből készülő Airiumot a hazai piaci bevezetése előtt a Királyegyházi
Cementgyár támogatásával az idei Hello
Wood tábor résztvevői próbálhatták ki.
Már az ősember is szerette a biztonságot,
megóvva magát a természet sokszor kiszámíthatatlan erőitől. A szigetelés mindig is
kardinális kérdés volt az építkezésekkor, a
21. században pedig egyre nagyobb
igény mutatkozik az energiahatékonyságra, és közben tudatosan kezdjük szem előtt
tartani a természetes anyagok használatát
is. A LafargeHolcim Csoport Lyon melletti
Kutatóközpontjában fejlesztett ki nemrégiben, egy teljes mértékben ásványianyag
tartalmú, természetes szigetelőanyagot,
amely könnyen telepíthető, igen variábilis
és a szigetelés mellett tényleges építőanyagként szolgál. Az Airium nevű új anyag

„Az Airium természetes fehérjéből készül, amit felhabosítunk, ezért sok
levegőbuborékot tartalmaz…” - Ebenschweiger Anja

tók a tervezőasztal mellől felállva, konkrét
fizikai tudást és tapasztalatot szerezhettek,
így a Cabin Feaver („Kabinláz”) nevet viselő idei tematika mentén megtanulhattak
olyan mozgatható, egyedi fakunyhókat
felépíteni, amelyek könnyen, lényegében
bárhol felállíthatóak, telepíthetőek és az
alapvető komfortszintet képesek nyújtani.
„A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
elkötelezett a fiatal generáció edukálása,

A hozzáadott cementiszap mennyiségével szabályozható az anyag sűrűsége

sokoldalú felhasználhatóságát különböző
pilot projekteken tesztelték már: szigetelőbeton blokkok kialakítására Franciaországban és Ausztriában, a tetőteraszokra terítve
Marokkóban, valamint a padlásokon alkalmazva Franciaországban.
A Királyegyházi Cementgyár támogatásával hazánkban a Hello Wood innovatív
nyári egyetem résztvevői a piacra való
bevezetés egyik első lépéseként ismerhették meg és használhatták az Airiumot. A
világ minden tájáról érkező építészhallga6

valamint az iránt, hogy a jövő építészei
gyakorlatias tapasztalatokat szerezhessenek. Külön öröm számunkra, hogy a Hello
Wood tábor résztvevői nem csak hazai, de
a világon egyedülállónak számító ásványi
hőszigetelő anyagunkkal ismerkedhettek
meg, annak felhasználhatóságát testközelből tapasztalhatták meg.” – számolt be
Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Értékesítési és marketing igazgatója.
A Hello Wood résztvevői a „Ziggurat

Delivery” fantázianevű faház szigeteléséhez próbálhatták ki az Airiumot, amelyet a
gyártó szakemberei mutattak be és biztatták őket a sokoldalú felhasználásra. „Az
Airium természetes fehérjéből készül, amit
felhabosítunk, ezért sok levegőbuborékot
tartalmaz, majd cementiszappal keverjük
össze attól függően, hogy milyen sűrűségű
anyagot szeretnénk készíteni” – beszélt az
anyag
legfőbb
tulajdonságairól
Ebenschweiger Anja, a LafargeHolcim
Csoport közép-európai Építési szegmensének vezetője.
Az Airium lehet nagyon könnyű, akár ötven
kilogramm/köbméteres sűrűségű, vagy
ennek tízszeresére sűrűsítve már jóval
nehezebb anyagot lehet belőle előállítani,
és ez még így is lényegesen alacsonyabb
a beton 2400 kilogramm/köbméteres
sűrűségétől. A hőszigetelő értékét tekintve
az alacsony sűrűségű anyag hasonlít a
polisztirol szigetelőanyagokhoz, a nagyobb szigetelési tulajdonságok eléréséhez
pedig vastagabb felületet kell képezni.
A különböző sűrűségű anyagot igény
szerint más-más területen lehet használni,
eltérő szilárdságban kerül a padlások,
tetőterek szigetelésére, meghatározó az is,
hogy a felületnek járhatónak kell lennie
vagy sem. A Hello Wood résztvevői
Ebenschweiger Anja segítségével talán a
legizgalmasabb felhasználását próbálhatták ki, amikor a szigetelőanyagot különböző formák kitöltésével lényegében
építőanyagként használták fel.
folytatás a 7. oldalon

INNOVATÍV, KETTŐ AZ EGYBEN
SZIGETELŐANYAG
A
kabinház megtervezésénél és
megépítésénél az innovatív anyag
beépítése mellett az is szempont volt, hogy
a fából készült ház mozgatható legyen –
azt könnyen lehessen egyik helyszínről a
másikra áttelepíteni.
Az ilyen eljárással, de betonkeretekkel

Folytatás az 6. oldalról
magas szinten hőszigetelő Airiummal
kitöltött betonhéjakból különböző méretű
paneleket állítanak elő, majd ezeket az elemeket az építkezés helyszínére szállítják, és
azokat ott szerelik össze. Ugyanakkor az
anyag önmagában kamionban is szállítható, amit ötven méteres magasságig is

Ezzel a szimulátorral a hegesztési képességeket lehetett tesztelni Budapesten

készülő, előre gyártott szendvicspaneleket
használnak
már
Ausztriában
és
Franciaországban. Az üzemekben a

fel lehet pumpálni, s akár egyenetlen felszínen is egyenletes felület nyerhető vele.
Az anyag hőszigetelő képessége mellett

Az Építészfórum által alapított Média Építészeti Díjat idén a Művészetek Palotájában adták át. A vezető magyar sajtóorgánumok (Index, Forbes, 24.hu, HVG, Magyar Hang, Mandiner, Magyar Konyha)
újságíróiból álló médiazsűri a díjat a megvalósult épületek közül a Győr-Gönyű
Országos Közforgalmú Kikötőnek, a tervek
közül az Öreg-tó malma tájlabor és ökoturisztikai központnak ítélte oda. A zsűri a
helyszínen spontán mód alapított különdíjat
is kiosztott, mert úgy érezték, hogy a Gyer-

gyócsomafalván fiatal építészek és helyi
lakosok által kalákában épített hidat nem
hagyhatják elismerés nélkül.
A közönség is véleményt formált, a helyszínen leadott szavazataik alapján ítélték oda
a közönségdíjakat. A közönség tetszését a
megvalósult épületek közül a zsűri által
különdíjjal is elismert gyergyócsomafalvi
fahíd nyerte el, a díjat a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. adta át. „Immár több
éve izgalmasan várjuk azt a pillanatot,
amikor kiderül, hogy a közönség melyik

érdemes megemlíteni annak kiváló tűzálló
képességét is. Akárcsak más ásványi
megoldás, ez sem fog elégni még a
legnagyobb tűzvészben sem. Emellett jól
ellenáll a rágcsálóknak és a hangyáknak is,
így az anyag a teljes élettartama alatt sem
változik meg. „Az Airium mint ásványi
anyag fenntartható, teljes mértékben újrahasznosítható és nem tartalmaz kőolaj
alapú összetevőt.” – emeli ki az anyag minimális ökológiai lábnyomát és környezetre
gyakorolt pozitív hatását Zadravecz
Zsófia, a LAFARGE Cement Magyarország
Kft. Értékesítési és marketing igazgatója.
Az Airium felhasználását bemutató összefoglaló video a LAFARGE Magyarország
online videómegosztó (Youtube) oldalán
érhető el.
Konyári Tímea

Átadták a 14. Média Építészeti Díját

projektet szavazta meg a közönségdíj
kategóriában. Hiszünk abban, hogy az
építészeknek felelősségük, hogy mintát
adjanak a jövő nemzedékének. A díjazott
projekt kapcsán külön kiemelendő, hogy a
fiatal építészek a helyi közösséggel összefogva valósították meg a projektet.” – tette
hozzá Hoffmann Tamás a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. Ügyvezető
igazgatója.
Konyári Tímea

A 14. MÉD díjazottjai és a díjak átadói, közöttük Hoffmann Tamás,
a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁSOTT ÉS FÚRT KUTAK
JEGYZŐI ENGEDÉLYEZTETÉSÉRE
VONATKOZÓ ELJÁRÁSRÓL

Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy a novemberi számban az ásott és fúrt kutak engedélyeztetéséről szóló tájékoztatást tekintsék tárgytalannak addig, amíg további, az engedélyezésre vonatkozó információkkal nem jelentkezünk.
Beák Laura - jegyző

Tájékoztatás közműfejlesztési hozzájárulás
megfizetéséről

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a királyegyházai szennyvízberuházásakor vállalt 100 havi részletben történő közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének futamideje hamarosan lejár. Kérem, hogy aktuális egyenlegről szíveskedjenek érdeklődni a Királyegyházai Közös
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, Ráczné Csekő Lívia pénzügyi főelőadónál, az esetleges túlfizetések elkerülése
érdekében.
Beák Laura - jegyző

Sok szeretettel várunk
minden
Királyegyházai gyermeket
2018. 12. 04-én
16.00-kor
a Kultúrházba
Mikulásváró ünnepségre.

Csorba Győző Könyvtár
Királyegyháza Község
Önkormányzata
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány

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.: 06-30-952-2987, 06-73-340-045,
e-mail: kozalapitvany.kiralyegyhaza@gmail.com | Lapzárta: 2018. 11. 25.
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A Királyi Lovas Klub szervezésében
Királyegyháza Község
Önkormányzata
és
Királyegyháza Felvirágoztatásért
Közalapítvány támogatásával
2018.december 5-én 16 órakor
Lovas mikulás indul
Királyegyháza Felsőről.
A Mikulás a következő állomásokon
szeretettel várja a gyermekeket:
Királyegyháza Felső faluvég
Felső buszmegálló
Kultúrház
Kocsma
Gyöngyfa felőli faluvég
Régi temető
Csullag kanyar
Kozma Ferencék előtt
Önkormányzat
Varga József Dodóék előtt
Grim Jenőék előtt
Ős Joli Néniék előtt
Vincze Imréék előtt
Hirdetéseiket húsz szóig ingyen megjelentetjük.
Leadás: személyesen Konyári Tímeánál, illetve
a 06-30-9522987-es telefonszámon.
Várjuk észrevételeiket és hozzászólásaikat is.

