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ELSŐ A BIZTONSÁG!
Vészhelyzetet szimulálva kiürítették a
Királyegyházi Cementgyár épületét, zuha-
násgátló tréninget és VR szemüveges szimu-
lációt szerveztek az idei Egészség- és Mun-
kavédelmi Napokon. 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
számára a minőségi magyar cement gyár-
tása mellett a legfontosabb érték a bizton-
ságos munkakörnyezet, munkavégzés felté-
teleinek kialakítása. „Büszkék vagyunk arra,
hogy több mint 1100 napja nem volt mun-
kaidő kieséssel járó baleset a Királyegy-
házi Cementgyárban és a Bükkösdi Kőbá-
nyában. Annak érdekében, hogy a „Zéró
Ambíció” célunkat, azaz a teljes baleset-
mentességet elérjük, folyamatos fejlesz-
téseket hajtunk végre. A helyi vezetőség
mellett természetesen a LafargeHolcim
Csoport részéről is támogatást, segítséget
kapunk. Tavasszal például a LafargeHol-
cim Csoport világszintű Egészség- és
Munkavédelmi vezetője Anderson Magali
látogatott el hozzánk, aki tapasztalatával
és további ötletekkel segítette munkánkat.”
– nyilatkozta Hoffmann Tamás, a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. Ügyvezető
igazgatója. 
A LAFARGE elköteleződését a munka-
védelem iránt szimbolizálja az évről-évre

megrendezésre kerülő Egészség- és
Munkavédelmi Napok rendezvénysorozat
is. A kéthetes időszak alatt mindig egy
központi, munkavédelmet elősegítő téma
mentén szervezi a programokat, ami idén a
„Minimum Munkavédelmi Viselkedés” volt.
Azaz, olyan viselkedési normákra hívja fel
a Királyegyházi Cementgyár és Bükkösdi
Kőbánya üzemterületén munkát végzők
figyelmét, amelyek a munka elvégzése
során a minimum, elvárt követelmények.
Ilyen például az egyéni védőeszközök
használata, a munkavégzésre alkalmas
állapotban és megfelelő munkaengedélyek
megléte mellett történő munkavégzés, a
gyártósorok biztonságos leállításához
kapcsolódó energia-kizárás folyamata.
Ugyanakkor ide sorolható a mobilgépek
megfelelő üzemeltetése, a biztonsági öv
használata vagy a balesetek jelentése is. 
A LafargeHolcim Csoportnál globálisan je-
lentkező probléma, hogy a halálos kime-
netelű balesetek jellemzően a logisztikai
tevékenységhez kapcsolódnak. Az Egész-
ség- és Munkavédelem területén tett fejlesz-
téseknek köszönhetően az ilyen balesetek
száma évről-évre csökken, 2018-ban mint-
egy felére esett vissza a közúti balesetek
száma az azt megelőző évhez képest. A

Királyegyházi Cementgyár éppen ezért a
munkavállalói mellett a közúti árufuvarozást
végző alvállalkozói részére is külön prog-
ramot szervezett. Az „Együtt a bizton-
ságért” rendezvénysorozat keretében
ezúttal a tehergépjárművek ellenőrzésére,
a közúti árufuvarozás során felmerülő koc-
kázatok kezelésére hívta fel a figyelmet.
„A megfelelő munkavédelmi ismereteken
kívül munkavállalóink biztonságához tar-
tozik az is, hogy tudják, mi a teendő egy
nem várt vészhelyzet esetén. Ezért az idei
évben egy nem mindennapi tűzvédelmi
gyakorlatot is szerveztünk a Királyegyházi
Cementgyárban, ami programsorozatunk
talán legizgalmasabb eseménye volt.” –
nyilatkozta Hoffmann Tamás. 
A LAFARGE munkavállalói és alvállalkozói
testközelből tapasztalhatták meg, hogy
milyen, amikor a teljes épületet ellepi a füst,
amitől a látóhatár alig pár centire rövidül,
ezzel ellehetetlenítve a tájékozódást. A
tűzvédelmi gyakorlatban a Szigetvári
Tűzoltóság hivatásos tűzoltói működtek
közre, akik az Irodaépület kiürítése mellett
még egy mentést is szimuláltak.

Konyári Tímea

A tűzoltók a kiürítés mellett 
egy mentést is szimuláltak

Idén a „Minimum Munkavédelmi Viselkedés” volt 
a központi témája a rendezvénynek

KIRÁLYEGYHÁZA - LAFARGE CEMENTGYÁR
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Majális Kupa
A minden évben elmaradhatatlan Majális
Kupa az idén április 27-én volt a királyegy-
házai futballpályán. Ezúttal is sok csapat
jelentkezett a barátságos meccsekre Király-
egyházáról, a közvetlen szomszédsága-
inkból és kicsit távolabbról is. A csapatok
közül néhányan egészen érdekes fan-
tázianevet választottak: Király Pub, Brazi-
lok, Selta Vigo, Sumony, Mag, Rizgrimm,
Magyarmecske, Gyöngyfa, Vitathatatlan,
Dream team, Joker. Két pályán folytak a
mérkőzések egész nap során, míg végül az
alábbi eredmény született: 
1.  Dream team, 2. Király Pub, 3.
Vitathatatlan. Gólkirály lett Csomós László,

a Kiraly Pub játékosa. A legjobb kapusnak
járó címet Benked Roland, a Dream team
játékosa nyerte el. 
A szervezők azonban gondoltak a futball-
kedvelők családtagjaira és azokra is, akik
nem a foci kedvéért szerettek volna kimenni
kicsit a szabadba majálisozni. A legkiseb-
bek részére a légvár, a nagyobbacskák-
nak a kisvonat volt leginkább kedvükre va-
ló. A résztvevőket a helyszínen bográcsban
főtt ebéddel látták vendégül, a vendégek a
szomjukat is olthatták a pálya melletti büfé-
ben. 
Az időjárás nem fogadott a kegyeibe min-
ket ezen a szombaton, de legalább már

nem esett és nem volt vihar, így a hűvös idő
ellenére sokan kimerészkedtek családi-
vagy baráti körben eltölteni a napot. A ki-
sebb-nagyobb közösségek jól elbeszélget-
tek, a gyerekekkel játszottak, vagy nézték a
meccseket és szurkoltak a csapataiknak.
A Majális Kupát ebben az évben is Fata
Gábor, a Királyegyháza SE elnöke szer-
vezte. A rendezvényt támogatta, a ven-
déglátást biztosította Királyegyháza Köz-
ség Önkormányzata és a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány. A gyer-
mekeknek szóló programokat, játékokat a
Közalapítvány Kuratóriuma szervezte. 

Konyári Tímea

Szép lányok őrizték a kupákat és adminisztrálták
az eseményeket

Amíg a gyerekek jól szórakoztak, a szülők
elbeszélgettek egymással

A legkisebbek a légvárban érezték magukat 
legjobban Egész nap folyt a megunhatatlan foci

Az eredményeshirdetésre felsorakozott csapatok A kisvonat volt a gyerekek egyik kedvence
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Élménybeszámoló
Erdei iskolában voltunk

A királyegyházi iskolából mi hetedikesek a
nyolcadik és hatodik osztályosokkal együtt
április 30-án, kedden mentünk Orfűre, a
táborba. Indulás előtt az iskolában megreg-
geliztünk és 10 órakor elindultunk. Nem a
szállásra mentünk először, hanem a Med-
vehagymaházba. Nagyon jó volt, lehetett
palackból teknőst csinálni. Voltak interaktív
játékok, madárhangokat lehetett hallgatni,
és elmesélték a kövek történetét. Egy kisebb
csoportban elmentünk sétálni a tó körül. 14
órakor elindultuk a szállásra, volt, aki gya-
log, volt, aki busszal ment. 
Odaértünk, lepakoltunk a buszról és szobá-
kat osztottak, felhúztuk az ágyneműket ki-
pakoltunk és rögtön foglalkozáson vettünk
részt. A hetedik osztály Réka nénivel volt,
átbeszéltük a London témakört. Este hat óra
körül vacsoráztunk, gulyáslevest és nagyon
finom palacsintát kaptunk. Mindenki elment

a szobájába. Nem sokkal később a fiúk
átjöttek, játszottunk beszélgettünk. Este
kilenckor elindultunk az éjszakai túrára, ami
elég izgalmas volt. A talaj sáros, csúszós,
gallyas volt, és egy helyen egy kisebb va-
dat is elriasztottunk a nagy zajjal. Amikor
hazaértünk, lefürödtünk, beszélgettünk kicsit
és aludtunk. 
Másnap reggel hétkor felkeltünk, elké-
szültünk és mentünk reggelizni. Reggeli után
kicsit pihenhettünk még. Kilenc órától foglal-
kozások voltak, mi az egyik foglalkozáson
Endre bácsival egy plakátot készítettünk a
szelektív hulladékgyűjtésről. Pihentünk kicsit,
ebédeltünk és körülbelül egy órát sétálhat-
tunk, mire odaértünk a malomhoz. Papírt le-
hetett meríteni, nagyon izgalmas volt. Meg-
volt a papírmerítés, és ismét gyalogoltunk a

szállásig. Hazaértünk, pihentünk, majd is-
mét finom vacsorát kaptunk. Vacsora után
ország-várost játszottunk, nagyon izgalmas
és szórakoztató volt. Amikor vége lett a
játéknak, mindenki elment a saját szobájá-
ba, letusoltunk és aludtunk. Másnap ismét

hétkor elmentünk egy finomat reggelizni. A
reggeli mindig svédasztalos volt, így min-
denki válogathatott kedvére, és annyit et-
tünk, amennyit csak akartunk, volt, aki na-
gyon sokat evett. Délelőtt Cili nénivel tár-

sasjátékot játszottunk, Timi nénivel meg
olvastunk, nagyon kellemes és jó volt a sza-
badban, a napon olvasni. Délelőtt 11 óra-
kor elindultunk gyalog sárkányhajózni, bár
először kicsit félreinformáltak minket, végül
mégis odaértünk. Nagyon jó volt a vízen
lenni, és az is kiderült, hogy nem könnyű
egyszerre evezni. Utána hazasétáltunk.
Miután hazaértünk, hosszabb pihenőidő
volt, átmentünk egymás szobájába, játszot-
tunk, beszélgettünk. Elmentünk vacsorázni
és utána a „Fele sem igaz” nevű játékkal
játszottunk közösen, izgalmas és vicces
volt. Az a része tetszett, mikor annyira buta-
ságot kellett olvasni, hogy a tanárok annyi-
ra nevettek, hogy már sírtak. Vége lett a
játéknak, letusoltunk és aludtunk. 
Utolsó nap kicsit mi a lányokkal elaludtunk.
Elmentünk reggelizni, elkészültünk, összesö-
pörtünk, bepakoltunk a bőröndökbe, utazó-
táskákba és elindultunk haza. Szerintem
senki nem akart hazamenni, annyira jó volt.
Remélem, jövőre is megyünk!

Vida Nikolett - 7. osztályos tanuló

A csoport egyik fele a tábor udvarán

A csoport másik fele hazautazás előtti pillanatokban 

Az olvasás is jobban haladt a napsütéses délelőttön
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Királyegyháza és Sumony a köznevelésért
A Királyegyházi Általános Iskolában
egymással párhuzamosan négy európai
uniós projektet valósítunk meg a nevelő-
testület aktív közreműködésével. A négy
közül egy Királyegyháza, egy pedig Su-
mony Önkormányzatának nyertes pályáza-
ta, melyek segítségével „A köznevelés
eredményességéért és a szociokulturális
esélyegyenlőségért” számos tanítási órán
kívüli programot tudunk megvalósítani,
többek között – a teljesség igénye nélkül –
felzárkóztató kiscsoportos foglalkozásokat,
témanapokat, témahetet, lovaglást, úszást,
valamint az egyik leghatékonyabb és
legnagyobb volumenű eseményt: az erdei
iskolai programot. Ebben a tanévben az

első félévben a második, a harmadik, a
negyedik és az ötödik, a második félévben
pedig a hatodik, a hetedik és a nyolcadik
osztályosok részesültek ebben a lehető-
ségben. Az erdei iskolai táborozást Orfűn,
a Mecseki Diákszálláson valósítottuk meg,
immár harmadik alkalommal. A táborban a
rendhagyó formájú tanítási órákon túl
módunk van a tanulók környezettudatos és
egészségtudatos életmódját is hatékonyab-
ban fejleszteni, a közös és közösségi él-
mények során jobban megismerjük őket, fel-
fedezzük rejtett tulajdonságaikat és nehéz-
ségeiket. A tábor a családok számára in-
gyenes, minden költséget a projektekből
fizetünk. Az ismétlődő programok során azt

tapasztaljuk, hogy a gyerekek látványosan
sokat fejlődnek az alkalmazkodás, az
együttműködés, a rugalmasság terén. Az
önállóságra nevelésnek is kiváló színtere a
tábor, erre az egyik legszemléletesebb
példa az ágynemű felhúzása, ami igazi
kihívás szokott lenni első alkalommal. Az
egyik legjellemzőbb pozitív élményünk,
hogy a táborozás második napján már
egyik gyermek sem agresszív, a harmadik
napon elvétve hallunk csak trágár szavakat
és a tábor már nyomokban sem tartalmaz
konfliktusokat.

Konyári Tímea

Éjszakai túra után pótvacsoráznak az éhezők A szabadidő is aktívan telt

Az angolóra hangulata is más a szabadban Vízreszállás előtti oktatás a sárkányhajózáson

Interaktív foglalkozás a Medvehagymaházban A társasjátékokra is van idő az erdei iskolákban
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Várjuk az újabb jelentkezőket!

Szakkörök Királyegyházán
Az EFOP-3.7.3 Ismeretterjesztés és kompe-
tenciafejlesztés a Királyegyházai körjegy-
zőségi területén elnevezésű projekt 2018
júliusában indult el Királyegyházán. A pá-
lyázat segítségével nyolc szakkört indítot-
tunk Királyegyházán és egyet Szentdé-
nesen. A Királyegyházán megvalósult szak-
körök: sport szakkör, ismeretbővítés az
egészséges életmódról tanfolyam, infor-
matikai ismeretek tanfolyam, tánc szakkör,
kézműves és barkács szakkör, hagyo-
mányőrző főző szakkör, kultúr szakkör,
környezetismereti és energetikai ismeretek
tanfolyam. Szentdénes településen valósult
meg a dráma és önismereti műhelyfog-
lalkozás. Szintén a pályázat keretein belül
kerül megrendezésre júniusban a Szabad-
egyetem a helyi értékeinkről című program,
amit Királyegyháza történetéről, a közös-
ségünkről, az összetartozásról és a fejlő-
désről szóló előadásokkal és színes prog-
ramokkal valósítunk meg a helyi civilekkel.
A Királyegyházai Polgárőr és Önkéntes Tű-
zoltó Egyesület tagjai szintén e projekt kere-
tein belül utaznak Zalakarosra egy 5
napos személyes és szociális kompetencia-
fejlesztő táborba, ahol csoportfoglalkozá-
sokon vesznek részt.
A projekt megvalósítása két éven át 2018
júliusától 2020 júniusáig tart. A két év két
részre oszlik, az első egy év 2019 júniusá-
ban véget ér, viszont folytatódik is tovább
júliustól. Ezért keressük az újabb jelent-
kezőket és résztvevőket, akik szívesen vál-

lalnának aktív szerepet a közösségi élet-
ben. Kedvcsinálóként pár sorban bemu-
tatjuk a szakkörök néhány alkalmát.

Sport Szakkör
A sport szakkör középpontjában a mozgás
áll. Továbbá fontos a különböző sportok
megismertetése, az étkezés fontossága, az
egészségmegőrzés. Az alkalmakra készült
kis ismertető, mindig a programhoz kap-
csolódó anyag pl. a sportok szabályairól,
szaunázásról is szól.
A sport szakkör keretein belül kétszer meg-
látogattuk a szentlőrinci Power Freetime
Centert, ahol egyik alkalommal bowlingoz-
tunk, máskor pedig fallabdáztunk. A téli
hidegben a Pécsi Városi Műjégpályán
korcsolyáztunk, jártunk a pécsi Mecsextrém
parkban, ahol falat másztunk, végigmász-
tunk egy hosszú kötélpályát, és csúsztunk
az alpesi csúszópályán. Egyik alkalommal
vizes programon is részt vettünk a
Kaposvári Virágfürdőben. A királyegyházai
konditeremnél is többször rendeztünk alkal-
makat, amikor teszteket töltöttünk, különbö-
ző fehérje shake-et kóstoltunk, fehérjedús
ételt készítettünk, és átadásra került egy-egy
Király Gym-es póló a tagok között, aminek
mindenki nagyon örült. Márciusban részt
vettünk a Mohácsi Fitness Day-en, ahol
Béres Alexandrával is fotózkodtunk. A szak-
kör szíve-lelke, a tematika megalkotója:
Mészáros Dániel, a Király Gym edzője és
vezetője, aki egybentartja a csapatot.

ISmeretbővítéS az egéSzSégeS
életmódról tanfolyam

A szakkör célja, hogy népszerűsítse az
egészséges életmódot, kiemeli a mozgás
fontosságát és az egészséges, tápláló
ételek megismerését. Ötleteket ad nassolni
valók helyettesítésére, a szezonális gyümöl-
csök és zöldségek felhasználásának elő-
nyeiről, betegségek elkerülésének lehető-
ségeiről az éltmód tekintetében. Két alka-
lommal dietetikus előadása segítette a
szakköri tagok ismeretének bővítését. A
mozgás népszerűsítésére egy alkalommal
a szakkör résztvevői a Malomvölgyi-tónál
túráztak, másik alkalommal bowlingozni
mentek. Sokan először próbálták ezt a
mozgásformát és nagyon élvezték. Jártunk

a Szigetvári Gyógyfürdőben, ahol a gyó-
gytornán is részt vettek a tagok. A további-
akban is hasonló tematika szerint tervezzük
a tanfolyam folytatását. Kóstolók, ismeret-
bővítő előadások és anyagok, mozgásos
tevékenységek és a közös szórakoztató
tevékenységek űzésével.

(folytatás a 7. oldalon)

A Mohácsi Fitness Day-en Béres Alexandrával fotózkodtunk

Az egészséges életmód jegyében a
Szigetvári gyógyfürdőben gyógy-

tornán vettünk részt

Várjuk az újabb
jelentkezőket 

és résztvevőket, 
akik szívesen vállalná-

nak aktív szerepet 
a közösségi életben.
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Szakkörök Királyegyházán
kézműveS Szakkör

A kézműves szakkört minden hónapban
egy alkalommal rendeztük meg a Király-
egyházai Kultúrházban. A szakkör foglal-
kozásain különböző kézműves technikák-
kal ismerkedtük meg. Igyekeztünk mindig a

naptári ünnepeknek vagy az időszaki ün-
nepeknek megfelelő kézműves dekoráció-
kat készíteni. Megismerkedtünk többek
között a gipszöntés technikájával. Gipsz-
figurákat készítettünk, melyekből hűtőmág-
nest csináltunk. Készítettünk különböző
növények felhasználásával – mint például
levendula, kamilla citromfű – illatpárnákat.
Hallottak napjához közeledve a szakköri
tagok kegyeleti díszeket, koszorúkat készí-
tettek, az adventi időszakban különféle
karácsonyi, ünnepváró díszek készültek.
Húsvéti időszakban készültek, asztaldíszek,
tojások. Megismerkedtünk a dekupázstech-
nikával. Az utolsó két alkalommal a kerti
dekorációé lesz a főszerep.

főző klub
A főző klub alkalmaival hagyományőrző,
illetve modern recepteket készítettek a
tagok. A főző klub célja különböző

receptek ismertetése: a hagyományos mel-
lett a gasztronómiai újdonságokról is szót
ejtettünk. A szakkör tagjai az első évben a
nyugdíjas klub tagjai voltak. Tervezzük,
hogy a következő ciklusban is ők főznek,
de szívesen várják az érdeklődőket.

Nagyon sokféle étel készült el az alkalmak
során, többek között töltött káposzta, gyros,
különféle sütemények, levesek, pogácsák.

A főző klub koordinátora Dr. Máthé
Győzőné és Nincsevics Éva a nyugdíjas
klub tagjai.

kultúr Szakkör
A kultúr szakkör tevékenységei is havi egy
alkalommal kerültek megrendezésre. A
szakkör résztvevői különböző kulturális ren-
dezvényeken, programokon vesznek részt.
Többször jártak Pécsett moziban, szín-
házban, legutóbb A muzsika hangai című
előadást nézték meg.  Továbbá részt vettek
könnyűzenei koncerteken is, mint a Retro

fesztivál, Delta koncert, illetve felolvasó
esteket is rendeztek a Királyegyházai Kul-
túrházban.  Különböző kiállításokat is meg-
látogattak például a Rózsaszín Kiállítást a
Zsolnay negyedben A szakkör vezetője
Fata Gáborné, aki a tagokat a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
buszával szállítja a rendezvények hely-
színére.

Szabó Zsófia

Várjuk az újabb jelentkezőket!

folytatás a 6. oldalról)

A kézműves szakkör tagjai szívesen próbálnak ki új technikákat

A főző klub tagjai hagyományos és
modern receptekkel is kísérleteznek

A kultúrszakkörösök legutóbb A
muzsika hangai című előadást

nézték meg

a képviselő testület döntése alapján a rászoruló lakók részére egyéni kérelem
alapján az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a havi egy alkalommal történő
fűnyírást. az írásbeli kérelmet plaki Jánosnénak kell benyújtani. 

palkó ottó alpolgármester
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Tájékoztató
a tavaszi 

lomtalanításról 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. ez évben is
megrendezi  Királyegyháza, Sumony,

Gyöngyfa területén a lakosság részére
térítésmentes tavaszi lomtalanítási akcióját. 

A lomok elszállítását az alábbi
időpontban végzi a településeken:

királyegyháza, Sumony, gyöngyfa:
2019. június 4. - kedd

A hulladékot az adott napon reggel 6
óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára
úgy, hogy a tisztaság megóvása érde-
kében a szóródó anyagok gyűjtődobo-
zokba vagy zsákokba kerüljenek. 
Az akció során nem helyezhetők ki a
következő anyagok: építési törmelék, állati
tetemek, zöldhulladék, veszélyes hulladék
(akkumulátor, gumiabroncs, növényvédő-
szeres és festékes dobozok, stb.),
elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény,
stb.)

királyegyházai közös önkormányzati
Hivatal

90. születésnapi ünneplés
Csorbics Jánosnét köszöntöttük

Jeles alkalomból köszöntötte április 26-án
Palkó Ottó alpolgármester özv. Csorbics
Jánosné Erzsi nénit. Erzsi néni április 28-án
ünnepelte 90. születésnapját. Lányával,
Csorbics Erzsébettel 2015. évben Pécsről
költözött Királyegyházára. Egy olyan tele-
pülésre szerettek volna költözni, ahol csend
és nyugalom van, elmondásuk szerint Ki-
rályegyházán megtalálták, amit keresnek.
Csendesen és szorgosan töltik mindennap-
jaikat. Erzsi néni még 90 évesen is tevé-
keny: süt, főz, mosogat és a kertben is szor-
goskodik, ha egészsége úgy engedi. A kö-
szöntés napjára is készült kétféle sütemény-
nyel, elmesélte, hogy születésnapi tortája is
készülőben van, hogy vendégül láthassa a

köszöntésére érkező csa-
ládtagjait. Nagy család-
ban nőtt fel, összesen tí-
zen voltak testvérek. 12
éves kora óta dolgozott,
többek között a Bőrgyár-
ban és a Közútnál portás-
ként. Három gyermeket
nevelt fel, öt unokával és
két dédunokával büszkél-
kedhet. A dédunokái 12
és 24 évesek.
Isten éltesse sokáig erő-
ben, egészségben, hosz-
szú boldog életet kívánunk ezúton is Erzsi
néninek és családjának!

Laczovics Éva

Palkó Ottó alpolgármester a jókívánságok mellett
virágcsokrot és emléklapot adott át az ünnepeltnek


