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Újabb projektek valósulhatnak meg
Királyegyházán

A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
által harmadszorra meghirdetett LAFARGE
Közösségi Érték Program pályázati cik-
lusa eredményesen zárult: ezúttal 15, helyi
kezdeményezésű projektötlet magvaló-
sulásához járulnak hozzá a 2019-es év
második felében.
A Királyegyházi Cementgyár – a cég
szellemiségének megfelelően – a program
által elsősorban a fenntartható, fejlesztő
célú közösségi tevékenységek megvalósu-
lását kívánja támogatni. Ennek megfelelően
a szervezők olyan helyi közösségek
igényeire alapuló építő programokat
vártak, amelyek a településen élők
összetartozását, együttműködését erősítik.
Továbbá kiemelt szempont volt, hogy a
pályázat az alábbi tématerületek valame-
lyike mentén valósuljon meg:
- oktatás, képességfejlesztés,
- egészségmegőrzés,
- helyi közösségi élet előmozdítása,
- környezetvédelem,
- helyi közösségeket támogató infrastruktúra
fejlesztése.
A pályázatok értékelése során előnyben
részesültek a közösség fejlesztésére irá-
nyuló, hosszabb távon fennmaradó hatású
tevékenységek. A megvalósítani kívánt ötlet

kapcsán elvárás volt a bírálóktól, hogy a
helyi közösség tagjaival együtt került
megtervezésre valamint együtt gondoskod-
nak a projekt végrehajtásáról.
A tavaszi pályázati időszakban összesen
21 érvényes projektet nyújtottak be a
környező települések civil szervezetei. A
LAFARGE Közösségi Érték Program
Társadalmi Tanácsa a szakmai bírálók
értékelését figyelembe véve tizenöt projekt-
ötletet választott ki, amelyek megvalósítása
négy települést érint. Ezek megvalósulását
összesen több mint 4 millió forint értékben
támogatják a szervezők.
A nyertes pályázatok közül három király-
egyházai projekt, amelyek az elnyerhető
támogatási összeg több mint egy harmadát
teszik ki. A Társadalmi Tanács döntése
értelmében Királyegyházán az év második
felében ismételten a gyerekek fejlődését,
jólétét szolgáló fejlesztések valósulhatnak
meg. Ennek keretében valósulhat meg a
nyári tábor, az ősszel biztosított lesz a helyi
iskolában a birkózó szakkör, valamint a
hagyományos jótékonysági futóverseny is
támogatást kapott. 
Királyegyháza civil szervezetei korábban is
sikeresen pályáztak. A Mozdulj Magadért
Egyesület is a LAFARGE Közösségi Érték

Programon nyert támogatást, amely segít-
ségével a tavasszal egy biciklitárolót alakí-
tott ki a Királyegyházai Általános Iskolá-
ban.
A Királyegyházi Cementgyár célja, hogy
hosszú távon együtt tudjon működni a
közvetlen környezetében élőkkel, segítse a
helyi kezdeményezések megvalósulását.
Ennek érdekében 2019 őszén ismételten
kiírja a LAFARGE Közösségi Érték
Program pályázatát, amelyre olyan pro-
jektötleteket várnak, amelyek a 2020-as év
során fognak megvalósulni. A pályázati fel-
hívás várhatóan 2019. október elején lesz
közzétéve a www.lafarge.hu honlapon.

Konyári Tímea

Közösségi érték a LAFARGE segítségével

Már idén április óta használják a királyegyházi iskolások a fedett bicilkitárolót
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Mozgalmas napok 
a LAFARGE Bükkösdi Kőbányájában

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a
tavalyi nagy érdeklődést követően idén is
megrendezte hagyományos Nyílt Napját a
Bükkösdi Kőbányájában. A program ke-
retei között egy innovatív vízgazdálkodási
beruházást is bejelentettek.  
A LAFARGE az előző évek visszajelzései
alapján idén két külön időpontot hirdetett:
június 7-én családok, munkahelyi csopor-
tok, baráti társaságok pillanthattak be a
kulisszák mögé, míg június 12-én az iskolás
csoportok járhatták be a Bükkösdi Kőbá-
nya területét.  A program sikerességét bizo-
nyítja, hogy az érdeklődők rekordidő alatt
feltöltötték a szabad helyeket. Az idén
közel 200 fő látogató testközelből
ismerhette meg a mészkő kitermelésének
izgalmas folyamatát és még a hatalmas
munkagépekre is „felmászhattak” a kicsik

és nagyok.  
A szervezők a Nyílt Nap kapcsán az
általuk fontosnak tartott értékekre is felhívták
a látogatók figyelmét úgy, mint a jövő gene-
rációjának támogatása, az egészséges
életmódra való törekvés, valamint a
környezet védelme. 
A LafargeHolcim Csoport víziójában
kiemelt helyet foglal el a tudatos
vízgazdálkodás, a víz újrahasznosítása.
Ennek kapcsán több vízzel kapcsolatos
projekt is szerepel célkitűzéseikben, mint
például az ellenőrzőgátak és a mikro-
öntözési rendszerek kiépítése, valamint a
közösségi ivóvízellátás fejlesztése. A
Csoport magyarországi tagja, a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. a fenn-
tarthatóság valamint a tudatos vízfelhasz-
nálás jegyében a napokban kezdte meg a

Bükkösdi Kőbánya ivóvíz ellátásának meg-
valósítását. „A LAFARGE Bükkösdi Kőbá-
nyájának vezetékes ivóvízellátása amiatt is
kiemelt projekt az idei évben számunkra,
mert a bánya tíz évvel korábbi, teljes
felújítása óta ekkora mértékű beruházás ott
még nem valósult meg.” – nyilatkozta
Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója. 
A tervek szerint a bányát a hetvehelyi
ivóvízhálózatra csatlakoztatják rá, amely-
hez közel 400 méternyi csövet fektetnek le
a földbe. Az innováció célja az ivóvíz
minőségének javítása, egyúttal a kőbá-
nyában dolgozók komfortérzetének növe-
lése. A 15 millió forintos beruházás június
közepén indul és a tervek szerint a hónap
végén befejeződik. 

Konyári Tímea

Június 12-én az iskolás csoportok járhatták be 
a Bükkösdi Kőbánya területét

Az idén közel 200 fő látogató élt a nyílt nap adta
lehetőséggel

A hatalmas munkagépekre is „felmászhattak” 
a kicsik és nagyok

A látogatók megismerhették a mészkő
kitermelésének izgalmas folyamatát
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Nagy sikere volt a tűzoltóautónak is
A nyugdíjas nénik most is finom palacsintával

várták a csapatokat

A kötélpályán minden csapat megmutatta
ügyességét

Az akadályversenyen együtt, egymásért kellett
küzdeni

Minden gyermek nagy kedvence: a labda Az óvodások is beültek a rendőrautóba

Gyermeknap
A sok rossz idő után, még nap is kisütött a
május 31-én tartott gyermeknapi rendezvé-
nyünk örömére, ahol a szülők, a helyi civil
szervezetek tagjai, a volt tanítványaink és
az iskola pedagógusai mind-mind azon
dolgoztak, hogy tartalmasan és vidáman
szórakozzanak a Királyegyházai Általános
Iskola tanulói. Köszönjük az óvodapeda-
gógusoknak, hogy ők is csatlakoztak hoz-
zánk az óvodás gyerekekkel együtt! A na-
pot Szentgyörgyvári Balázs, azaz Zum-
Bazsi indította ébresztőként egy alapos át-
mozgatással, majd a Szigetvári Birkózó
Egyesületben sportoló tanítványaink tartot-
tak bemutató edzést Bagó Norbert irányí-
tásával az iskola udvarán. Ezután indult a

szokásos gyermeknapi akadályverseny,
mely minden évben tartogat valami kis új-
donságot, érdekességet, és amelyben ha-
gyományosan minden csapat nyertesként
végez, élményekkel és új tapasztalatokkal
gazdagodva.
Ez alkalommal is több helyi civil szervezet
fogott össze az iskolai diákönkormányzat-
tal, a szülői közösséggel és a nevelőtestü-
lettel a gyermekek örömére. A Királyegyhá-
zai Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjai nagy sikert arattak a tűzoltóautóval,
amit alaposan megvizsgáltak a gyerekek.
Nem is lenne már igazi a gyermeknap a
Nyugdíjas Klub tagjai által sütött sok-sok
finom palacsinta nélkül, amit mindig nagyon

várnak a gyerekek. Az iskolarendőrünk
nemcsak kedves ajándékokat hozott, de a
gyerekek kíváncsiságát is igyekezett kielé-
gíteni azzal, hogy kitárta előttük a rendőr-
autó ajtaját.
A kötélpálya, a biciklis és a többi akadály
leküzdése során bebizonyíthatták a gye-
rekek ügyességüket és együttműködési ké-
pességeiket is. 
A programokon kívül az iskolai szülői kö-
zösség és a Királyegyháza Felvirágoztatá-
sáért Közalapítvány Kuratóriuma minden
gyermeket megajándékozott egy jégkrém-
mel, egy labdával és még egy kis egész-
séges édességgel is.

Konyári Tímea
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Mindig búcsúzunk … 
Ismét elmúlt egy tanév, minden gyermek
megérdemli a nyári pihenést: szükségük is
lesz rá, hiszen a következő tanévben is új
feladatok várnak rájuk. Kollégáim és én
idén is mindent megtettünk, hogy valameny-
nyi tanulónk egységes, de mégis személyre
szóló ellátásban részesüljön, ennek is kö-
szönhető intézményünk családias légköre,
befogadó attitűdje, magas színvonalú okta-
tó-nevelő munkája, amelynek köszönhetően
tanulólétszámunk – más iskolák csökkenő
gyermeklétszámával szemben – folyama-
tosan emelkedik.
Úgy gondolom, bármely iskolának a leg-
jobb reklámja az elégedett gyermek és az
elégedett szülő. Örülök annak, hogy Önök
is így gondolják, hiszen közösen gondol-
kodva, együttműködve szinte minden prob-
léma megoldható.
A 2018/19-es tanév – szokás szerint –
eseményekben gazdag volt. A programok
mindegyike, mint ezt megszokhatták, külön-
böző pályázatok és támogatók segítségé-
nek köszönhetően teljesen ingyen állt tanu-
lóink rendelkezésére.
Most az értékelés ideje jött el. Jól teljesítő
tanulóinktól azt kérjük, hogy ne hagyják
abba a szorgalmas munkát, hiszen az
eredményeket csak kitartó munkával lehet
megőrizni, továbbfejleszteni. Akik most
gyengébb eredményt értek el, kérem, szed-
jék össze magukat, és a következő tanév-

ben bizonyítsák be nekünk és önmaguknak,
hogy ennél sokkal többre képesek.
Mint minden évben, idén is szóbeli dicsé-
retben és könyvjutalomban részesítettük a
kiváló teljesítményű tanulókat. Balogh
Tamara végzős diákunk nyolc éven keresz-
tül, minden évben kitűnő tanulmányi ere-d-
ményt ért el, az ő kiemelkedő teljesítmé-nyét
díszoklevéllel és „Az iskola kiváló diákja”
kitüntetéssel ismertük el. Édesanyja és
édesapja is a mi diákunk volt, tőlük tanulta
a becsületesen elvégzett munka örömét, a
szorgalom, a kitartás és a tehetség sikerét,
gratulálok gyermekükhöz!
A nyári szünetben az intézményben szer-
vezeti és személyi változások is lesznek.
Iskolánk intézményi átszervezés keretében
kiválik a Szentlőrinci Általános Iskolából,
visszakapja önállóságát, szeptembertől
ismét önálló iskolaként fog működni, Király-
egyházai Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola néven. Ezzel egy sokéves
folyamat zárul le: köszönöm az intézmény
valamennyi közösségének, elsősorban az
iskola dolgozóinak, a szülői közösségnek
és a tanulóközösségnek, hogy támogatták
kiválási szándékunkat. Ez mindannyiunk
közös sikere.
Ennek a régi-új intézménynek azonban már
nem én leszek a vezetője, vezetői megbí-
zásom idén július 31-én lejár, a következő
öt éves ciklusra már nem adtam be

pályázatot. Munkámat a vezetői székben
kiváló munkatársam és kiváló feleségem,
Konyári Tímea Eszter fogja folytatni. Azt
hiszem, nem kell őt bemutatnom, hiszen
évtizedek óta tanít iskolánkban, ő a leg-
jobb pedagógus, akit valaha is ismertem.
Nyugodt szívvel adom át a vezetői felada-
tokat neki, az intézmény a lehető legjobb
kezekbe kerül. Kívánok neki munkájához
sok sikert, kitartást, hogy neki is ugyanolyan
élmény legyen vezetni ezt az iskolát, mint
nekem volt.
Egy kollégánk távozik a nyár folyamán a
nevelőtestületből: Pintér Tibor testnevelőnk
döntését elfogadtam, hiszen 13 éven át
naponta több mint száz kilométert autózott.
Elhivatott munkája, gyermekszeretete, nyílt,
őszinte személyisége, jókedélyű munkavég-
zése nagyon fog hiányozni az intézmény
közösségének. 
Királyegyháza község képviselő-testülete,
folytatva az évek óta fennálló hagyományt,
ebben a tanévben is emlékplakettel aján-
dékozta meg végzős diákjait. Kívánom a
most elballagott diákoknak, hogy állják
meg a helyüket választott iskolájukban, si-
keresek legyenek az életben, és legyenek
hálásak szüleiknek, akik erejüket megfe-
szítve dolgoznak azért, hogy a gyerekek
gondtalanok lehessenek. 

Palkó Ottó 
igazgató

Kedves búcsúzú Diákok, soha ne felejtsétek el, hogy a Királyegyházai Általános Iskola diákjai voltatok!

Ballagás és tanévzáró a Királyegyházai Általános Iskolában
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Kulturális órák, páratlan élmények óvodásoknak
Királyegyháza és Sumony Község is jelen-
tős mértékű segítséget nyújt egy-egy euró-
pai uniós pályázat segítségével Királyegy-
házán a köznevelési intézményekben a
gyermekek személyiségének és ismeretei-
nek hatékonyabb és élményekben dúsabb
fejlesztéséhez. A két pályázat egymást kie-
gészítve íródott, így egymással összehan-
golva működtethető. A pályázati kiírás első-
sorban az iskolákra vonatkozott, de lehe-
tőség volt egy óvoda bevonására, mellyel
a pályázat írója természetesen a helyi
óvodát kívánta megtámogatni. Mivel mi is
láttuk a projektben rejlő pozitívumokat,
örömmel fogadtuk a pályázat kiaknázás-
nak lehetőségét, ráadásul eldönthettük,

hogy milyen programot szeretnénk kapni.
Királyegyháza projektjéből az óvodások
és az iskolások is kapnak lovas terápiát és
úszásoktatást, az iskolások továbbá kör-
nyezetvédelmi témahét, kézműves szakkör,
kiscsoportos felzárkóztató foglalkozás, er-
dei iskola programban is részesülnek. Su-
mony Község pályázatából az óvodások
és az iskolások is kapnak természetvédelmi
programot a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület tagjaival együtt-
működve, valamint az iskolások további
kiscsoportos felzárkóztató foglalkozásokat,
lovas terápiát, az óvodások pedig kulturális
órák címmel változatos kirándulási lehe-
tőségeket, foglalkozásokat. 

A pályázat keretében olyan páratlan lehe-
tőségeket próbálhattunk ki, amikre azelőtt
nem volt lehetőségünk. „A múzeum unal-
mas” - mondják nekem – „hogy bírják óvo-
dások”? Örömmel jelenthetem, hogy
kiválóan.  
Ebben a nevelési évben három alkalommal
vettünk részt múzeumpedagógus által kísért
foglalkozáson. 
Ezek az élmények úgy hiszem, sokáig
elkísérik a gyerekeket, hatásukra talán még
felnőtt korukban is megmarad bennük,
hogy érdemes minél jobban megismerni a
világot.

Rendszeres látogatói lettünk 
a Bóbita Bábszínháznak

Előadás után megnézhettük a színpadot,
a színészeket

A zenei foglalkozásokon megismerkedtünk többek
között a hegedűvel is

Új dalokat tanultunk és együtt énekeltünk
különböző hangszerekkel

Lenyűgöző élmény volt a Pécsi Székesegyházban
tett látogatás

Elemlámpákkal kerestünk állatokat 
az oszlopokon, domborműveken
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Kulturális órák, páratlan élmények óvodásoknak
A Pécsi Székesegyházban elemlámpákkal
kerestünk állatokat az oszlopokon, dom-
borműveken és közben rengeteg bibliai
történetet, találós kérdést hallottunk. Aztán
felmehettünk 133 lépcsőn az egyik torony-
ba, majd festettünk címereket.  Nagyon
különleges élmény volt.
A Természettudományi Múzeumban mamu-
tok csontjairól, a Mecsek környékén talált
ősállatokról és a csontjaikról láttunk kiál-
lítást, hallottunk történeteket. Mindenki kis
képek alapján megkereste a kiállításon azt
a csontot, tárgyat, amit kapott, régész-
kedtünk homokban, csontokat ástunk, ecset-
tel söpörgettünk. Kirakóztunk nagyméretű
kockákkal, készítettünk mamutot. És nem

utolsó sorban megtanultuk, hogy kell visel-
kedni a múzeumban, hogy kell udvariasan
kérdezni.
A Sopianae Múzeumban a régészek mun-
káját láttuk kicsinyített terepasztalon, ősem-
ber szerszámait, eszközeit, a házak építé-
sét, a ruhák készítését ismerhettük meg, lát-
hattuk. Aztán szőttünk.
A zenei foglalkozásokon az igazi hangsze-
res játékokat élvezhettük, énekelhettünk, da-
lokat kellett felismernünk, új dalokat tanul-
tunk, hangszerrel együtt énekeltünk, hege-
dűvel, furulyával, kavallal, citerával. Megis-
mertük a hangszer részeit, és hogy, melyik
miből készült. Táncházat is rendeztek
nekünk a zenészek, táncoltunk, vigadtunk.

A kísérletek során a fizika világának mulat-
ságos helyzeteit is megláthattuk, nevethet-
tünk, csodálkozhattunk és ismereteket sze-
reztünk, a levegőről, az elektromosságról.
A Bóbita Bábszínházban nagyon szép elő-
adásokat láthattunk, izgulhattunk, tapsolhat-
tunk. Előadás után megmozgathattuk a
bábokat, megnézhettük a színpadot, a
színészeket. A bábmúzeumban megismer-
hettük a különböző bábokat.
A Pécsi Planetáriumban a sötét égbolton a
csillagokat, a bolygókat láttuk, a régi
mondák történetét hallottuk. Megismertük
az okokat, mit miért látunk, az évszakok
napszakok változását.

Grimné Hunyadvári Éva

Múzeumpedagógus segítette a látottak, hallottak
megértését

Kíváncsian figyelték a gyerekek az ősember
szerszámait, eszközeit

A Sopianae Múzeumban a régészekkel találkoztunk
A gyerekek mindenhol nagyon érdeklődőek

voltak

A kísérletek során ismereteket szereztünk
a levegőről és az elektromosságról

A játékos ismeretterjesztés során vidáman telt 
az idő



8

HELyzEt – KIRÁLyEgyHÁzA ÖNKoRMÁNyzAtÁNAK LAPJA

Megjelenik havonta, a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány és az Önkormányzat anyagi támogatásával. | 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: 2019. 06. 24.

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.

BARANYA-VÍZ ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA
SZENNYVÍZBEKÖTÉSI ELJÁRÁSRÓL

1. Szennyvízbekötési kérelmet a BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Ügyfélszolgálatán kell leadni (7900 Szigetvár,
Széchenyi u. 42.) ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 7:30-15:00
Kedd: 7:30-11:00

Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 7:30-15:00

Péntek: 7:30-11:00
2. Szennyvízbekötési kérelmet a BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Ügyfélszolgálatán kell leadni (7900 Szigetvár,
Széchenyi u. 42.) ügyfélfogadási időben:
Amennyiben az érintett ingatlan telekhatárán belül már ki van alakítva csatlakozási pont csak a kitöltött, Önkormányzat által aláírt
kérelmet kell leadni. Meglévő csatlakozási pont hiányában tervdokumentáció leadása is szükséges. A szennyvízbekötési kérelem
formanyomtatvány letölthető a www.baranyaviz.hu oldalról (Letölthető dokumentumok), valamint rendelkezésre áll ügyfélszolgálati
irodánkban.
3. A kérelem leadását követően a BARANYA-VÍZ Zrt. kiadja a Szennyvízbekötési engedélyt, melyen megtalálható az érintett
területvezető elérhetősége.
4. A szennyvízbekötés elkészültét a 06-73/311-111 központi telefonszámon kell bejelenteni. A bejelentés során Társaságunk kéri az
érintett ingatlan címét, valamint a Felhasználó telefonos elérhetőségét, a szennyvízbekötés átvételi időpontjának egyeztetése céljából.
5. Az érintett területvezető a helyszínen ellenőrzi az elkészült szennyvízbekötést,  majd megkötésre kerül a Közszolgáltatási szerződés.
A szennyvízbekötés átvételének előfeltétele, annak műszaki ellenőrzése, mely lakossági felhasználók részére bruttó 9.450,- Ft., közületi
felhasználók részére 14.550,- Ft költséget jelent, melyet ügyfélszolgálati irodában  kell kiegyenlíteni.

Álláslehetőség Királyegyházán
Királyegyháza Községi Önkormányzata az EFOP-4.1.3-16 Biztos Kezdet Gyerekház című projektre
szakmai vezetőt keres, akit munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében kíván alkalmazni az alábbiak szerint.
A szakmai vezető egyben a Gyerekház vezetője, akinek rendelkeznie kell a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott alábbi képesítések valamelyikével:
a) felsőfokú pedagógiai végzettség,
b) felsőfokú egészségügyi végzettség,
c) pszichológusi végzettség,
d) szociálpedagógiai végzettség,
e) a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2.B) és 2.C) pontjá-
ban az önálló bölcsőde, a bölcsőde magasabb vezetőjére meghatározott képesítési előírások valame-
lyike,
f) egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai
tapasztalat.
Jelentkezés módja: szakmai önéletrajz és motivációs levél küldése a timea.konyari@gmail.com címre
(érdeklődés, információ kérése ugyanezen a címen lehetséges)
Jelentkezési határidő: 2019. július 15.


