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A legjobb épületeket díjazta 
a szakma és a média

Közlekedésbiztonsági felhívás 

Október 16-án ünnepélyes keretek között
adták át a legjobb magyar épületeknek és
terveknek járó díjakat a budapesti Uránia
Filmszínházban. A Média Építészeti Díja
2015-ös finalistáit, az építész szakma és a
magyar média képviselőiből álló zsűri nyil-
vánosan értékelte.

A rangos nemzetközi előzsűri összesen tizen-
egy magyar épületet és tervet választott ki az
év legjelentősebb kortárs építészeti esemé-
nyére, a 11. Média Építészeti Díj nyilvános
szavazására, amelyre október 16-án került
sor a budapesti Uránia Nemzeti Filmszín-
házban. A Média Építészeti Díjának célja,
hogy a magyar közéleti és kulturális nyilvá-
nosságot, a kommunikációs korlátok áttörésé-
vel az építész szakma felé közelítse. Az épü-
letek és tervek bírálásánál tehát, a társadalmi
és természeti kontextus is fontos szerepet ját-
szott. Az összesen 1,5 millió forint összdíja-

zású és értékes nyereményekkel kiegészített
eseményen a két fődíj és közönségdíj mellett
több különdíjat is kiosztottak.
A 2015-ös MÉD épület kategóriájának
közönségdíját a LAFARGE Cement Magyar-
ország Kft. támogatta, amelyet a Galyatető
kilátó nyert el. A projekt során - amely Kovács

Csaba és Vass-Eysen Áron munkáját dicséri -
a kilátó meglévő terméskő alapját modern,
vasbeton szerkezettel toldották meg. A
legjobb épületnek járó díjat szintén a
Galyatető kilátó nyerte el. A legjobb
építészeti tervnek az Athenaeum of Philadel-
phia könyvtárépületét, Palotai Dániel munkáját
választották, amely a természetes fényeket és
a közösségi tereket egyedi módon közelíti
meg. A közönség által megszavazott díjat terv
kategóriában Csaba Zita Zarándokszállása
kapta.
„Mint a beton legnagyobb arányú alapa-

nyagát gyártó cég fontosnak tartjuk, hogy min-
den alkalmat megragadjunk ennek népsze-
rűsítésére, és aktív szerepet vállaljunk az eset-
leges előítéletek megváltoztatásában. A
LafargeHolcim küldetésének tekinti az
építészeti kreativitás, az innovatív megoldások
és a fenntarthatóság támogatását, ezért öröm-
mel járult hozzá a közönség által legjobbnak
ítélt épület tervezői díjához. Külön öröm szá-
munkra, hogy olyan pályamunka nyerte el a
díjat, amelyben a beton kreatív alkalmazása is
jelen van.” – mondta el Zadravecz Zsófia a
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Marketing kommunikációs vezetője.

A Szigetvári Rendőrkapitányság az őszi-
téli átállással kapcsolatban néhány fontos
teendőre hívja fel a közlekedésben részt-
vevők figyelmét.
A gépjárműveket alaposan nézzük át, meg-
vizsgálva minden biztonsági berendezést
(akkumulátor, világítás, fékrendszer, abron-
csok) és tartozékot (ablaktörlő, jégkaparó,
jégoldó spray, megfelelő ablakmosó
folyadék).

Ebben az időszakban rosszabbak a látási vi-
szonyok, ezért nagyon fontos, hogy a világító
berendezések megfelelően működjenek. 
A biztonságos közlekedéshez téli gumira van
szükség. Akkor is téli abronccsal induljunk útra,
ha éppen nincs hó, mivel a nyári gumi már +7
fok alatt csúszik, fagypont körüli hőmérsék-
leten megmerevedik, így kisebb lesz a tapa-
dása. A téli gumikban a nyomás 0,2-0,3 bar-
ral legyen magasabb, mint a nyári gumikban.

A négyévszakos gumi ugyan nem helyettesíti
a téli gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári
abroncs.
Mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak
megfelelően vezessük gépjárműveinket, na-
gyobb követési távolságot tartva, próbáljunk
meg fokozatosan alkalmazkodni a ködös,
esős, havas időjáráshoz.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Szigetvári Rendőrkapitányság

A Legjobb Közönségdíjas Épületnek járó díjat Zadravecz Zsófia adta át
Kovács Csaba és Vass-Eysen Áron tervezőknek

A Galyatető kilátó nyerte 
a Legjobb Épületnek járó díjat
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Önkéntességgel a közösségi értékteremtésért
Október végén már az adventi időszakra
készülődve, a LafargeHolcim Királyegy-
házi Cementgyárának munkatársai önkén-
tes munkával töltötték munkaidejük egy
részét. Az akció keretében agyagból
készítettek karácsonyi díszeket a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági
kezdeményezéséhez.
A Királyegyházi Cementgyár 14 munkatársa
szánt munkaidejéből egy-egy órát önkéntes-
ségre, hogy a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat pécsi munkatársaival együtt karácsonyi
díszeket állítsanak elő agyagból. Az elkészült
elemeket a Csilla Gondviselés Házában,
égetőkemencében kiégetik, és szélcsengőket,
mécsestartókat, karácsonyfa-díszeket készíte-
nek belőle. Ezeket a Pécsi Advent keretében,
jótékonysági vásáron a szeretetszolgálatnak
adományozók kapják majd. Ezzel lehet meg-
alapozni többek között a hajléktalanok szá-
mára készített karácsonyi ebéd költségvetését. 
A Királyegyházi Cementgyár még 2013-ban
csatlakozott a Csoport önkéntességi program-
jához, melynek célkitűzése, hogy 2020-ig
összesen 1 millió munkaórával járuljanak hoz-
zá a világ különböző tájain dolgozó munka-
vállalók, a helyi közösségi kezdeménye-
zésekhez. „Az ambiciózus, de korántsem
megvalósíthatatlan célkitűzést évről évre
fokozatosan növekvő önkéntes óraszám

elérésével kívánjuk megvalósítani. A tavalyi
évben bebizonyosodott, hogy munkatársaink
partnerek ebben: az eredetileg elhatározott
532 óra önkéntességet sikerült túlszárnyalni,

2014-ben 548 órát szántak kollégáink a helyi
kezdeményezésekre. Idén az a célunk, hogy
832 órát szenteljünk ilyen jellegű közösségi
programokra, minél több munkatársunk
együttműködésével.”– mondta el Zadravecz
Zsófia, a LAFARGE Cement Magyarország
Kft. Marketingkommunikációs vezetője. 

Ennek érdekében az idei évben a Királyegy-
házi Cementgyár folytatta a korábban a
Nevetnikék Alapítvánnyal elindított kórházi
falfestési projektjét: két év alatt összesen négy

alkalommal, mintegy 300 óra ráfordításával
nyolc kórterem szépülhetett meg a
LafargeHolcim önkénteseinek köszönhetően.
De ezen kívül számos királyegyházi,
szentlőrinci és környéki közösségi program -
jótékonysági bálok, falunapok, iskolai
vetélkedők, sportesemények - szervezéséhez
és lebonyolításához csatlakoztak a cement-
gyár önkéntesei, valamint az idei évben a
Szentlőrincet Királyegyházával összekötő
kerékpárút mellett betonból készült biciklis
pihenő kialakításában is tevékenyen részt
vettek. 2015-ben új együttműködő partnerként
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Baranya
Megyei Csoportjával vették fel a kapcsolatot,
melynek eredményeként májusban hátrányos
helyzetű gyerekeknek szerveztek játékos
sportvetélkedőt gyereknap alkalmából. Ezen
kívül kapcsolódtak a szervezet adventi
jótékonysági akciójához is, egyrészt az
adományként felajánlott agyagdíszek
elkészítésével, valamint a decemberre
tervezett jótékonysági főzéssel és ételosztás-
sal.

A királyegyházi gyermeknapi vetélkedőn is segédkeztek 
a cementgyár munkatársai

Lafarge önkéntesek készítettek adventi díszeket 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal

Cél: 2020-ig egymillió önkéntes óra
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2015.10.10-én szombaton megren-
dezésre került a Királyi Lovas Klub
szervezésében a szüreti felvonulás. A
tornyos iskolánál volt a gyülekező,
ahol  csatlakozott a felvonulókhoz a
Gerdei Lovas Klub is. Miután szépen
feldíszítették a  lovas kocsikat és a hin-
tókat, elindultak a falu elejére, a felső
buszmegállónál csatlakoztunk mi tán-
cosok, s együtt indultunk a többi
helyszínre. Sajnos az időjárás nemi-
gen kedvezett, fújt a szél és
szemerkélt az eső. Népi táncos asz-
szonyok, lányok és fiúk csinos nép-

viseleti ruhába öltöztek, és úgy ültek a
kocsikra. A falu több pontján megáll-
tak, amíg a táncosok táncoltak, addig
a kisbíró és a bíró asszony kalácsot
és bort osztogatott a falu lakosainak.
Mivel személy szerint én is részese
lehettem a felvonulásnak, örömmel
vettük, hogy mosolyt csalhattunk az
érdeklődők az arcára. Igyekeztünk
az utolsó helyszínen is jókedvet csinál-
ni, majd siettünk vissza a Kultúrházba,
ahol a Nyugdíjas Klub tagjai egy
finom ebéddel vártak minket. Az ebéd
elfogyasztása után akinek volt kedve,

táncra perdülhetett. A Királyi Lovas
Klub minden résztvevőt egy tábla
csokival jutalmazott meg. Nagyon
örülök, hogy részese lehettem ennek
a szép összejövetelnek, nagyon jól
éreztem magam, és remélem, hogy
jövőre is lesz felvonulás. A programot
a Lafarge Cement Magyarország Kft.
és a Királyegyháza Felvirágoztatá-
sáért Közalapítvány támogatta.

Fata Nóra
8. osztályos tanuló

Kicsik és nagyok együtt ropták Hosszú tömött sorban…

A táncosok jó hangulatot teremtettek 
a tánccal, énekszóval

A Gerdei Lovas Klub tagjai is színesítették 
a felvonulók közösségét

A tornyos iskola udvarán volt a gyülekező Mihálovics Gábor olvasta fel a „kisbíró hirdetését”

Szüreti felvonulás
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A felvonulás már attól is izgalmas volt,
hogy a polgárőrök biciklikkel kísértek
minket. A táncosok biztosan nem
fáztak, mivel ők állandó mozgásban
voltak, kivéve, amikor hosszabb
távokon felszálltak a lovas kocsikra. A
nagy hidegben bort és kalácsot osz-
togattak a táncosok azoknak az
embereknek, akik voltak olyan kíván-
csiak ránk, hogy hajlandóak voltak
kimenni a házból megcsodálni a
menetet. A vonulás közben elmajszol-
gattunk egy-két kalácsot. A nyolc
fogat gyönyörűen végigment a falun,

balesetek nélkül, csak kisebb koc-
canások történtek, kivéve egy esetet,
amikor az egyik gerdei fogatban
megijedt az egyik ló, és átugrott a
kocsirúdon. De ezt a bajt is könnyen
elhárították a rúd eltávolításával. A
nyolc fogat mellett volt még két hátas
ló is, akik közül az egyiket én ültem
meg, a másikon, a Dodó nevű kis
pónin, egy gerdei lány lovagolt. A kis
póni eltörpült a nagy lovak között, de
azért tartotta a lépést. A falun
végigérve lefordultunk a legelőre,
ahol bevártunk mindenkit, és a

Felszabadulás utca felé vettük az
irányt, hogy ott is jó hangulatot teremt-
sünk. Elvittük a táncosokat a Kultúrház-
ba, hogy ne kelljen annyit gyalogol-
niuk.  Hazavittük a lovakat, majd autó-
val siettünk vissza, mert a Nyugdíjas
Klub tagjai már finom, meleg étellel
vártak minket. A késői ebéd után az
osztálytársaim zenét is szolgáltattak a
szórakoztatásunkra. 

Keczeli Balázs
8. osztályos tanuló

A hosszú menet után jól esett a finom ebéd
A kultúrházi eseményeket és az önkéntesek segítő

munkáját Szabó Zsófi koordinálta

A nyolc kocsi mellett két lovas is vonult A nyugdíjasok nemcsak főztek, de táncoltak is

A nyugdíjasok mindenhol ott vannak, 
sütnek-főznek, segítenek

Ezúttal is a polgárőrök ügyeltek a felvonulók 
biztonságára

Szüreti felvonulás
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Búcsúzunk Presits Viktóriától
Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy
Presits Viktória matematika-informatika szakos
tanárnő, a Királyegyházai Általános Iskola
dolgozója, november 3-án, életének 32.
évében örökre lecsukta szemeit. Fiatal
kolléganőnk pályakezdőként érkezett
intézményünkbe 2009-ben. Gyorsan
beilleszkedett a tantestületbe, sportos élet-
módjával, vidám természetével új színt hozott
közösségünkbe. Hamar belopta magát a
gyerekek szívébe is, akik példaképként tekin-
tettek rá, keresték a társaságát a tanítási
órákon kívül is, szerettek vele beszélgetni,
megosztották vele problémáikat, adtak a
véleményére, számítottak a segítségére. Az
Útravaló Ösztöndíjprogram keretében
mentorálta a hátrányos helyzetű gyerekeket,
és szívesen jött az osztályokkal kirándulni,
osztályfőnök helyettesként is számítani tudtunk
rá. Nekünk, felnőtteknek is példát adott a küz-
deni akarásból, az életszeretetből, a „soha fel
nem adás” művészetéből. 
Bánatos tanítványai így búcsúznak: „Szép
volt, okos volt, vidám volt: örültem, hogy élt!
Nagyon kedves volt, mindig segített nekem, és
ezt köszönöm! Ő volt a kedvenc tanárom,
miatta szerettem az iskolát, miatta szerettem a
matekot. Mindig vártuk vissza, imádkoztunk is
érte. Nem láthatjuk többé a boldogságot,
szeretetet, biztonságot árasztó mosolyát.
Mindig meghallgatott minket, sokat beszél-
getett velünk, nagyon sajnálom, hogy nem
tudtam elbúcsúzni! Nagyon szerettem a Viki

nénit, mert ő megértett minket. Sokat nevettünk
együtt, nagyon jó tanár volt. Köszönjük azt a
sok jót, amit értünk tett! Olyan volt, mint egy

modell, sportoló. Kedves, jószívű tanár volt. Ez
felfoghatatlan dolog. Mindig vidáman állt
hozzá mindenhez. Bár utoljára még egyszer
láthattunk volna! Mindig felvidítottál, Viki néni!

November harmadika a legrosszabb nap!
Nagyon kedves volt, mindig megvigasztalt,
sokat nevetett. Nagyon szeretett futni,

Balatonon is futott velünk. Nagyon szép volt,
sportos és csinos. Szeretett minket!”
Viki, emlékedet szívünkben őrizzük!

Konyári Tímea

Ön is támogathatja a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány tevékenységeit!

A befizetett SZJA 1%-áról rendelkezzen a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány javára!

Adószám: 18328356-1-02
Felhívom a kedves Olvasóink figyelmét, hogy 

a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítványt 
magánszemélyek is támogathatják készpénzes befizetéssel, 

valamint a következő bankszámlára történő befizetéssel, utalással:
OTP 11731135-20009685

További felvilágosítás a következő telefonszámon kapható: 30/952-2987

Elviselni az elfogadhatatlant…
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Őrizzük meg Kacsar Béla bácsi emlékét!
Halottak napján, amikor eszünkbe jutnak
elhunyt szeretteink, emlékezzünk meg Kacsar
Béla bácsiról, a falu első díszpolgáráról, akitől
idén augusztus 28-án vettünk végső búcsút a
királyegyházi temetőben.
A 2008-as falunap legszebb pillanata volt,
amikor Királyegyháza Község Önkormány-
zatának Képviselőtestülete köszöntötte a
település első díszpolgárát, az akkor 88 éves
Kacsar Béla bácsit. A Díszpolgári Oklevelet
és a vele járó, Királyegyháza címerét és temp-
lomát ábrázoló Soltra Elemér éremművész
által készített emlékplaketteket Grím Ferenc
polgármester adta át az ünnepeltnek. Béla
bácsi nagyon szerényen vonakodott megje-
lenni a rendezvényen, de a hatalmas taps
bizonyára meggyőzte őt arról, egy egész falu
közössége tartja őt érdemesnek erre a címre
az oklevél tartalma alapján: „Királyegyháza
település történetének feldolgozásáért, a
közösségért való kiemelkedő tevékenységé-
ért, köztiszteletet kiérdemlő életviteléért, a múlt
iránt tiszteletet ébresztő, fiatalokat tanító
előadásaiért, a község jó hírnevének öreg-
bítéséért, példamutató emberi maga-
tartásáért.”
Kacsar Béla Vásárosszentgálon született
1920. március 16-án. Vásárosszentgálon járt
iskolába ötödik osztályos koráig. Cserfes, éles
eszű gyermek volt, aki szeretett tanulni. Édes-
apja mindig kikérdezte leckéjét, fontosnak
tartotta a tudást. Az ő kezdeményezésére
hatodik osztályos korában cseregyerekként
Mecseknádasdra került német nyelvet tanulni.
A bölcs apa így indította el fiát: „Ahány nyel-
vet tudsz, annyi életed van!” 1936 őszén
megkezdte tanulmányait a Szentlőrinci
Gazdasági Iskolában. 1938-ban a végzősök
kiállításán első díjat nyert, és megkapta a
fődíjat, ami egy magasnyomású permetező-
gép volt. 1939. május 10-én megházasodott,
elvette Bakk Arankát. Gazdálkodott, gyümöl-
csöst telepített egy hold földön, ami sok mun-
kával járt, itt a permetezőnek nagy hasznát
vette. A háború kezdetével 1941. október 13-
án édesapjával együtt bevonult Pécsre. A
háborúban géppuskás szakaszvezetőnek
osztották be. 1942. november 2-án a
Donhoz vezényelték. Nyelvismeretének
köszönhetően életeket mentett, mivel ételt

tudott kérni magának és társainak. A mínusz
45 Celsius fokos hideg, az éhezés, a
nélkülözés miatt sokan haltak meg körülötte,
olyan barátok is, akik közel álltak szívéhez.

Apja utolsó jó tanácsa mindig a fülébe csen-
gett: „Tanulj meg oroszul!”. A fronton, amint
lehetősége adódott, megtanult oroszul, és
szótárt készített. 1943. január 12-én megsza-
kadt az összeköttetés a csapattal, és az orosz
parasztok beszédét megértve megtudta,
hogy a hadállásukat bekerítették. Elindult
csapatával. Egy céljuk volt, hogy ne kerül-
jenek fogságba, és ez egy orosz barátjának
köszönhetően sikerült is. Szinte végig gyalo-
golva 1943 karácsonya után jött haza, és
1944 nyaráig szabadságon volt itthon. A hite
sosem hagyta el. 1944 őszén az össze-
szedett leventékkel Pozsony alá kellett vonul-
nia. 1945-ben Bécsbe került kiképzésre.
1945. június 2-án orosz fogságba került, az
oroszok Jasiba vitték, mivel beszélt németül, a
német orvos mellé került. Betegeket ápolt így

kicsit jobb volt az ellátása, mint a többieké.
1945 őszén leszerelt, hazakerült lesoványod-
va és betegen. 1945. szeptember 8-án sze-
relt le végleg. Földjein gazdálkodott. 1955-

ben építették meg jelenlegi házukat. 1956.
január 1-jé-től Nyárády atya idején lett az
egyházközség jegyzője. Már a háború előtt
a helyi honismereti szakkör tagja volt. Pekori
Józseftől vette át a falu történetének írását.
Nagy hatással voltak rá Zsolt Zsigmond
falutörténeti írásai. 1960. január 20-án ter-
melőszövetkezeti tag, állattenyésztési brigád-
vezető lett. Dolgozott Gyöngyfán és Sumony-
ban. Királyegyházán a TSZ pénztárosa
volt,1980-ban nyugdíjba vonult. Ameddig
csak ereje engedte, naplót írt a faluban történt
eseményekről. Kedvenc mondása volt: „A szó
elszáll, az írás megmarad.” 
Béla bácsi nagy űrt hagyott maga után a mi
falunkban, nyugodjék békében, tisztelettel és
jó szívvel őrizzük emlékét.

Grímné Hunyadvári Éva
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Működik a Főzőklub
Október 6-án került megrendezésre a
Főzőklub első foglalkozása.  A legelső alka-

lommal 3 fajta krémlevest; brokkoli, alma,
hagyma és egy egyszerű, de nagyszerű

morzsás-őszibarackos süteményt készítettek el
a hölgyek.  A krémlevesek és a desszert na-
gyon hamar elkészültek, köszönhető a tapasz-
talt és nagyon ügyes kezeknek. Főzés közben
mindenki igyekezett odafigyelni, ellesni pár
trükköt, tippet, melyet a későbbiekben az
otthonában felhasználhat. A végeredmény
nagyon finom és laktató lett. Az alapa-

nyagokat az Önkormányzat és a
Közalapítvány biztosította, akiknek ezúton

szeretnénk köszönetet mondani.
A következő találkozáson, október 27-én
tésztaételek készültek. November 24-én
17.00 órakor kezdődő alkalommal krémeket
tervezünk készíteni, erre is szeretettel várjuk

azokat érdeklődőket, akik szeretnének csat-
lakozni a klubhoz. 

Szabó Zsófi
művelődésszervező

A morzsás-őszibarackos sütemény is
gyorsan elfogyott

Toplak Éva, a klub ötletgazdája és
háziasszonya

A krémlevesek ízletesre sikerültek

ZUMBA

Minden csütörtökön 
formáld a tested zumbával,

tüzes latin zenékre és élvezd,
hogyan fogysz észrevétlenül!

Királyegyházai Kultúrházban
18:00 órától 19:00 óráig

500Ft/alkalom/fő

Önkénteseket várunk
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriumának szer-
vezésében, vagy a Kuratórium, a Köz-
alapítvány támo-
gatásával megvaló-
suló közösségi prog-
ramokra hívjuk, vár-
juk az önkénteseket
kortól és nemtől
függetlenül! Ezúttal
szeretnénk kérni,
hogy csatlakozza-
nak hozzánk, le-
gyenek segítségünk-
re a rendezvények
megvalósításában, a helyszínek beren-
dezésében, a rendezvények utáni
elpakolásban, takarításban. Legköze-
lebbi programjaink: adventi kézműves

„játszóház”, ajándékkészítés, kará-
csonyi készülődés, dekorálás, adventi
karácsonyváró műsorok, programok

szervezése. Felhívom
a középiskolás diá-
kok figyelmét, hogy
tevékenységüket iga-
zolni tudjuk az
érettségire való jelent-
kezéshez szükséges
közösségért végzett
ötven önkéntes óra
teljesítésének része-
ként. Jelentkezni lehet
a kuratóriumi tagok-

nál személyesen, illetve a Kultúrházban
Szabó Zsófinál. 

Konyári Tímea

Együtt, egymásért: önmagunkért!


