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EGYÜTT A GYEREKEK SPORTOS ÉLETMÓDJÁÉRT 

Szentlőrinc és Királyegyháza települések
önkormányzatai, valamint az idén ötödik szü-

letésnapját ünneplő Királyegyházi Cement-
gyár 2016. szeptember 16-án második alka-
lommal szervezték meg közösen az Együtt
Gyermekeinkért Jótékonysági futóversenyt. A
kezdeményezés tavaly indult útjára azzal a
céllal, hogy, hogy felhívja a gyerekek és a
környező lakosság figyelmét az egészséges
életmód, valamint a mozgás fontosságára. A
szervezők ezen felül szerettek volna a két te-
lepülés iskolásainak sportos életmódjához is
kézzelfogható segítséget nyújtani, sportesz-
közöket vásárolni a diákok számára. A futó-
verseny bevételéből vásárolt labdákat, tol-
laslabda készleteket, ugróköteleket a Király-
egyházai Általános Iskola, a Szentlőrinci
Általános Iskola és annak Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézményének
tanulói vehették át. 

„A közösségek összefogása, a szervezés-
hez felajánlott rengeteg önkéntes munka

meghozta a gyümöl-
csét. Idén még a tava-
lyinál is többen jöttek el
futni, így a nevezési
díjakból származó ösz-
szeg is megnőtt,
160.000 Ft-ot fordíthat-
tunk sportszervásárlás-
ra. Hálásak vagyunk a
szervezőknek, a közre-
működőknek és a ver-
senyzőknek is. Szeret-
nénk, ha ez a kezde-

ményezés tovább növekedne, és a jövőben
is hozzájárulhatna az iskolák fejlesztéséhez
és az egészséges életmód népszerűsítésé-
hez.” – foglalta össze Koltai Péter, a főszer-
vező Szentlőrinc Város polgármestere. 
„Idén már közel 340
részvevővel startolt el
két távon a II. Együtt
Gyermekeinkért Szent-
lőrinc-Királyegyháza Jó-
tékonysági futóverseny
a Királyegyházi Ce-
mentgyár parkolójából.
Külön öröm, hogy nem
csak egy rendkívül szín-
vonalas tömegsport
programon vehettek
részt a környező telepü-

lések iskolásai, hanem az iskolák sport-
szervásárlását is támogathattuk.” – tette
hozzá Grim Ferenc, Királyegyháza Község
polgármestere. 
„A kezdeményezés sikerét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a tavalyi összeg két és fél-
szerese folyt be nevezési díjakból, amit teljes
egészében sportszerekre fordíthattunk, me-
lyeket a héten át is adhattunk az iskoláknak.
További sikerként értékeljük magát az együtt-
működést is, hiszen a Királyegyházi Cement-
gyár, Szentlőrinc és Királyegyháza önkor-
mányzatai mellett a régió számos gazdasági
szereplője állt a projekt mellé felajánlásokkal
a gyerekek sportszeretetre nevelése
érdekében.” – értékelte a programot
Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Marketing
kommunikációs vezetője.

Konyári Tímea

Több mint 600 iskolás egészséges életmódjához járultak hozzá az Együtt gyermekeinkért jótékonysági futóverseny szervezői
azokkal a sportszerekkel, melyeket november 21-én adtak át Szentlőrinc és Királyegyháza iskoláiban. A két település önkor-
mányzata és a LAFARGE Cement Magyarország Kft. szervezésében megrendezett sportprogram nevezési díjaiból befolyt összeget
fordították sporteszközök vásárlására. 

November 21-én vittük el az ajándékokat az iskolákba

A gyerekek örömmel fogadták a sportszereket



2

Megnyílt a 2 millió dollár összdíjazású 
fenntartható építészeti pályázat

A LafargeHolcim Awards a fenntartható
építészet legjelentősebb világversenye.
A szakemberek legkiemelkedőbb projek-
tjeit keresi, valamint a Jövő Generáció-
jának újító ötleteit, amelyek a fenntart-
ható építési megoldásokat az építészeti
kiválósággal ötvözik. A LafargeHolcim
Fenntartható Építésért Alapítványa szer-
vezésében megvalósuló versenypályá-
zat azokat a projekteket választja ki,
melyek a legnagyobb potenciállal ren-
delkeznek korunk növekvő urbanizációs
kihívásainak megválaszolására, vala-
mint az életminőség javításának vonat-
kozásában. A 2017. március 21-én zá-
ruló, 2 millió dollár összdíjazású megmé-
rettetésre online nevezhetőek projektek
és tervek az építészet, tájépítészet, vá-
rosrendezés, tervezés, technológia, épí-
tőmérnöki és anyagvizsgálati területek-
ről.
A verseny fő kategóriája nyitott az építé-
szek, tervezők, mérnökök, kapcsolódó
tudományágak hallgatói, projektgazdák,
építő és kivitelező cégek számára, akik
napjaink építészetének és építőiparának
technológiai, környezeti, társadalmi, gaz-
dasági és kulturális kérdéseire mutatnak be
fenntartható megoldásokat. A projektekkel
szemben elvárás, hogy a tervezés
előrehaladott fázisában legyenek, megva-
lósulásuk nagy valószínűséggel bekövet-

kezzen, de kivitelezésük nem kezdődhetett
meg 2016. július 4. előtt.
A 30 év alatti pályázók projekt koncep-
ciókat, elképzeléseket, újító ötleteket is
benyújthatnak, függetlenül azok megvalósí-

tásának valószínűségétől, illetve a projekt
kivitelezés aktuális fázisától: a Jövő Gene-
rációja kategória kifejezetten a hallgatók
és pályakezdők ambiciózus, kreatív és kon-
vencióktól mentes ötleteit keresi.
A verseny öt földrajzi régióra osztott – min-
degyik saját, elismert szakértőkből álló
zsűrijével. A projekteket abban a régióban
értékelik, ahol megvalósulnak, és a fenn-
tartható építés öt célterülete alapján méret-
tetnek meg, melyek a projektet átfogó látás-

móddal elemzik, és a teljes élettartamot
veszik figyelembe. A kritériumok között
szerepelnek az innovativitás és a máshol
való alkalmazhatóság, az etikai normák és
társadalmi elfogadás, az erőforrásokkal

való gazdálkodás és környezeti teljesít-
mény, gazdasági életképesség és kompati-
bilitás, valamint a környezetbe való
illeszkedés és esztétikai hatás. A
zsűrielnökök Harry Gugger (Európa), Ray
Cole (Észak-Amerika), Angelo Bucci (Latin-
Amerika), Nagwa Sherif (Közép-Kelet
Afrika) és Donald Bates (Ázsia - Csendes-
óceán).
A győzteseket öt egymást követő Díjátadó
ünnepségen hirdetik ki 2017 második
félévében. A győztesek automatikusan
jelöltté válnak a világszintű megméret-
tetésre 2018-ban. A versenypályázatra
való nevezés ingyenes és angol nyelven
történik egy online felületen, a szerzői
jogokra vonatkozó információ megadásá-
val, projekt-összefoglaló benyújtásával,
technikai részletek megadásával, valamint
projekt képek és illusztrációk feltöltésével.
Átfogó útmutató ismerteti részletesen az
értékelési szempontokat, és nyújt segítséget
a nevezés elkészítéséhez a www.lafarge-
holcim-awards.org felületen.

Konyári Tímea

Az 5. Nemzetközi LafargeHolcim Awards a városok és az épített környezet okos megoldásait díjazza
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INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJJAL
ISMERTÉK EL A KIRÁLYEGYHÁZI

CEMENTGYÁRAT 
A legnagyobb nemzetközi ingatlanszak-
mai szövetség, a FIABCI Magyar
Tagozata Ingatlanfejlesztési Nívódíj
pályázatán különdíjjal ismerte el a
Királyegyházi Cementgyárat. 
Budapesten adták át november 25-én a
nemzetközi ingatlanfejlesztési szö-
vetség, a FIABCI hazai tagozatá-
nak ingatlanfejlesztési nívódíjait. A
FIABCI Magyar Tagozata 1997-
ben rendezte meg először a Ma-
gyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj
Pályázatot azzal a céllal, hogy
elismerje a magyarországi ingat-
lanfejlesztők kiváló teljesítményét,
megismertesse a hazai szakmai és
a szélesebb közönséggel a fej-
lesztők által létrehozott épületeket.
A Magyar Ingatlanfejlesztési Pá-
lyázat kiírása és lebonyolítása iga-
zodik a nemzetközi pályázat kritériumaihoz
és menetrendjéhez. 
2016-ban, 13 kategóriában adhatták le a
nevezők pályázataikat. Az értékelés során
olyan szempontokat vettek figyelembe, mint
az ingatlanok tervezésekor és kivitelezé-
sekor követett környezettudatosság, az
energiafelhasználás korszerűsége, vagy az
egészséges környezet és az egyedi

megoldások. 
A pályázaton a Magyar Ingatlanszövetség
Különdíjával ismerték el a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. Királyegyházi
Cementgyárát. Az évi 1 millió tonna cement
és 750 ezer tonna klinker előállítására al-

kalmas gyár építészeti megoldásaiban is
kivételes. Rendkívül környezetbarát, mo-
dern technológiát felvonultató ipari létesít-
mény, a környező mezőgazdasági terüle-
tekből kompaktságával a lehető legkisebb
területet veszi el. Külső megjelenése túlmu-
tat egy szokványos cementgyáron, hangsú-
lyozza a beruházó elkötelezettségét a
minőség és az innováció mellett, a tech-

nológiai beltartalom és az épületek külse-
jének összhangja révén. 
Az ingatlan hasznosítása során a Lafarge-
Holcim Csoport fenntarthatósági stratégi-
áját követve keresi és alkalmazza a
legjobb elérhető technológiákat a körkörös

gazdaság megvalósítása, a
környezetre nézve semleges
működés érdekében. Így kezdte
meg 2014-ben másodlagos
tüzelőanyagok alkalmazását is. 
A gyár vezetése az ISO 14001
Környezetirányítási rendszerével
összhangban büszke arra, hogy a
meghatározott környezeti célokat
sikeresen eléri, példát mutatva az
iparág szereplőinek. Előremutató
megoldásokat fejleszt ki és műkö-
dési gyakorlatában meghatározó
az ipari ökológia gondolatisága. 

Az elismerés azért is jelentős, mert a
pályázat nyertesei jogosultak hazánkat
képviselni a FIABCI WORLD PRIX
D`EXCELLENCE nemzetközi ingatlanfe-
jlesztési nívódíj pályázaton. A kiíró minden
támogatást megad a magyarországi
pályázóknak a nemzetközi pályázaton
való részvételhez.

Konyári Tímea

A XVIII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat díjazottjai és kiírói

A díjat átvették (balról jobbra) Zadravecz Zsófia, 
a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Marketing

kommunikációs vezetője, Pereira da Silva Joao Paulo, 
a LafargeHolcim Közép-Európa Kelet Értékesítési igazgatója,

és Perl Tamás, a tervező M Mérnöki Iroda Kft. Ügyvezetője
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Tökfaragás és rétessütés a kultúrházban 
November 5-én, szombaton a kultúrház-
ban került megrendezésre egy kis őszi jó-
kedvcsináló program, tökfaragás és rétes-
sütés. Reggel kilenc órától vártuk a gyereke-
ket, a tökfaragáson kívül lehetett festeni, raj-
zolni és a Márton napi felvonuláshoz mé-
csestartó üvegeket dekorálni. Az érdeklő-
dők teával és sütőtökkel lettek megvendé-
gelve. Sokan eljöttek, hangulatosra sikerült
a nap, nagyon jól összhangban volt a
színes, kinti hideggel szemben a benti me-
leg és a rétes illata. Egész nap szárnyalt a
kreativitás. A kisebbek rajzoltak, festettek és
színeztek. Akik már elbírtak a tökökkel, a-
zok faragtak, némelyik már egészen ijesz-

tőre sikerült. Hogy bírják erővel a kicsik és
nagyok, folyamatosan sült a sütőtök a
sütőben, mindenki csipegethetett addig,
amíg el nem készült a finom rétes. A meleg
tea szintén jól esett mindenkinek. 
A nyugdíjas- és a főzőklub tagjai sokat dol-
goztak azért, hogy mindenkinek jusson a
finom süteményből. Külön látványosság
volt, ahogy készítették, nem hiába, nagyon
ügyesek és rutinosak. Már ahogyan ké-
szült, látszott rajta, hogy finom lesz és ez a
nap végére be is bizonyosodott. Pedig
nagy munka a rétes készítése, a tészta álla-
gának eltalálása és a nyújtása sem egy-
szerű. A kultúrházi körülmények kissé meg is

nehezítették ezt a műveletet, de sikerült fe-
lülkerekedni ezen a problémán. Azért,
hogy mindenkinek a kedvére tegyenek,
készült többféle is, többek között túrós,
mákos, grízes is. Egész délelőtt ezzel
foglalkoztak az asszonyok, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni nekik.
Amikor frissen sütve visszakerültek az önkor-
mányzati konyháról a rétesek, még valami
vissza volt, megszórni porcukorral őket.
Mindenki nagyon várta, hogy ez az utolsó
mozzanat befejeződjön és kóstolhasson.
Tökéletes lezárása volt ez a napnak, min-
denki jól érezte magát.

Laczovics Éva

Dolgoznak az ügyes kezek

Egész délelőtt nagy volt a sürgés-forgás

A tökfaragás volt az egyik fő mutatvány

Festeni, rajzolni és színezni is lehetett

Utolsó simítások a rétes elkészüléséhez Mindenkinek jól esett a finom rétes.
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Karácsonyra hangolódva 
A kultúrház egy újabb, nagyszerű prog-
ramnak adott helyet, november 26-án
szombaton, amikor adventi kézműves fog-
lalkozást tartottunk. Nagy örömünkre sokan
eljöttek, nagy volt a nyüzsgés egész dé-
lelőtt. Egészen pici gyerekek is voltak, ők is
kivették a részüket, amit tudtak, segítettek,
így lettek igazán szépek az alkotások, ami-
ket együtt készítettek a családtagjaikkal.
Többek között a nyugdíjas klub tagjai, isko-
lások, családok jöttek el a programra. So-
kan már a színpadon kezdtek bele a mun-
kába, ugyanis minden hely foglalt volt. De
így is sikerült szebbnél szebb adventi ko-
szorúkat, ajtó- és ablakdíszeket, gipszfor-

mákat készíteni. A sok apróságnak, tobo-
zoknak, díszes szalagoknak és színes
gyertyáknak köszönhetően egyedi dekorá-
ciókat alkothatott mindenki. Nehezebb
feladatok is voltak, úgymint a vesszőko-
szorú ablak- vagy ajtódísz alapját elké-
szíteni, vagy odafigyelni a sok kérésre,
hogy mindenkinek tudjanak segíteni, ha va-
lakinek bármilyen problémája akadt. A
kisebbek, akik még nem bántak olyan jól a
ragasztópisztollyal, készíthettek gipsz-
figurákat különböző sablonokból, a közel-
gő ünnepekre tekintettel hóembert, Mikulást
és karácsonyfát is. Ezeket ki lehetett festeni,
nagyon aranyos ajándékötlet, vagy akár a

fenyőfát is lehet vele díszíteni.
Igazi karácsonyi hangulat volt, szólt az
ünnepi zene, meleg teával, kaláccsal és
pogácsával lettek megvendégelve a
résztvevők. Nemcsak bent, de a kultúrház
előtt is szorgoskodtak. Feldíszítették a kinti
fenyőfát és elkészült a nagy adventi koszo-
rú is. A kicsi gyerekeknek talán ez tetszett a
legjobban. Másnap, advent első vasár-
napján meg is lehetett gyújtani az első gyer-
tyát. Így, karácsonyt várva, nem is lehetett
volna jobb programot kitalálni, köszönjük a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közala-
pítványnak a lehetőséget!

Laczovics Éva

Finom teával és kaláccsal lettek megvendégelve 
a részvevők

Mindenki nagy munkában volt

A kisebbek is nagyon ügyesek és kreatívak voltak

Gipszből is készültek díszek a nap folyamán

Sorra készültek az adventi koszorúk
Borzáné Petró Krisztina 

és Hollósi Mercédesz mindenkinek segített
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Kedves alsós gyermeküket nevelő Szülők! 

Szülők Jótékonysági Batyus bálja
a Királyegyházai Általános

Iskolában

Rendhagyó színházi beszámoló

A gyermekek a „Mi történt ma az iskolá-
ban?” kérdésre sokszor azt a feleletet adj-
ák: „Semmi különös!”, esetleg a „Minden
rendben volt!” válasszal akarnak mihama-
rabb véget vetni a beszélgetésnek. Ebben
a cikkünkben elsősorban azokhoz a Szü-
lőkhöz szólunk, akik csemetéjüktől nem kap-
tak megfelelően árnyalt képet a színházlá-
togatás napjáról. Mivel Önök nem élhették
át gyermekükkel együtt ezt az eseményt,
szeretnénk érzékeltetni, hogy milyen varázs-
latos élmény részesei voltak a tanulóink.
A hétköznapok megszokott menetét novem-
ber 9-én megszakítottuk és a délután, illet-
ve az este folyamán ellátogattunk a Pécsi
Nemzeti Színházba. A 3-4. osztály a
Dzsungel könyve című musicalt, az 1-2.
osztály pedig a Kamaraszínházban, egy
különleges, egyszemélyes előadásban A

Sötétben Látó Tündér mesebeszédet tekin-
tette meg. 
Életünk során sok első alkalom van, az első-
ket pedig mindig izgalom kíséri. Tanulóink
közül mindenki most volt először a PNSZ
falai közt, természetesen végig velük volt az
a bizonyos izgalom is. A belépés pillanatá-
ban lenyűgözte őket a pompa, a fény, amit
az ottlétünk alatt végig érzékelni lehetett raj-
tuk. Ámulattal nézték a hosszú, vörös sző-
nyeget, a finoman kidolgozott dombormű
díszítéseket, a nézőtér kupolás tág terét.
Ezek a hatások kellően megalapozták az
előadás befogadásának sikerességét. Az
első pillanattól kezdve beszippantotta a
történet a gyermekeket. Megszűnt körülöt-
tük minden, csak a színpadot látták. Az
arcuk és testtartásuk a szereplők érzelmeit,
mozdulatait tükrözték vissza. Még a tap-

solásuk is tele volt örömmel és lelkesedés-
sel. Mindezeken felül a 100. előadásnak
köszönhetően olyan szerencse érte a
Dzsungel könyve nézőit, hogy a musical
végeztével, a rendező konferálásával újból
meghallgathattuk a legnépszerűbb zenés-
táncos részeket. A késői időpont ellenére
fáradhatatlan szereplői voltak tanulóink az
ünneplésnek, mely az aláhulló arany kon-
fetti csíkokkal, a 100-ast formázó
tűzijátékkal megkoronázta a nap végét.
A színházlátogatás sikerének egyértelmű
bizonyítéka a gyermekek azon kérése,
hogy szeretnék újból megtekinteni az
előadást.

Alsós osztályfőnökök
Királyegyházai Általános Iskola

Helyszíne: az iskola aulája
Időpontja: 2017. 01. 14. 20 óra

Zene: Flipper

Jegyek elővételben megvásárolhatók:
Farkas Réka - 30/700-7064

Gájerné Vass Mónika - 70/272-5541
Kozmáné Varga Veronika - 20/774-7832

Pászlerné Gosztola Mónika - 30/627-2639
Vincze Imre - 30/249-2499
Jegyek ára: 1.500 Ft/fő

Támogatói jegyek is vásárolhatók.

A díszlet és a színészi játék mindenkit magával ragadottIzgatottan gyülekeztek az iskolások a színház előtt



7

Kulturális vetélkedő a MAG szervezésében

Játékos délelőtt a Kultúrházban 
A Mozdulj Magadért Egyesület vezetője,
Hollósi Richárd - hűen a közösség nevéhez
- újra és újra új ötlettel áll elő és szervez já-
tékos, vidám vetélkedőket. Májusban és
szeptemberben a gyermekek, november
12-én pedig a felnőttek voltak a célközön-
ség.
Az egyesület tagjaként az a megtiszteltetés
ért, hogy Hollósi János és Kaszás Viktória
társaságában én is zsűritag lehettem, így
végigizgulhattam a játékosokkal együtt az
egész délelőtt tartó vetélkedőt, ami egy-
részt igényesen, másrészt kellően viccesen
összeállított feladatsorával nagyon szóra-
koztatónak bizonyult. Szerepelt a kérdések
között több különböző műfajú zene- és

versfelismerés, az általános tájékozottsági
szint mérése: Forma 1-es információk és
híres emberek felismerése, memóriajáték és
activity. A legviccesebbek ezúttal is az
előre megadott össze nem illő tárgyak,
szereplők és helyszínek felhasználásával
megírt és előadott színpadi játékok voltak.
A fiúkból álló Sárga csapatnak például
labda, védősisak, asztalterítő és cigaretta
felhasználásával kellett szülést levezetni, és
nagyon derekasan helyt állva, szép kerek
fejű eredményt tudtak felmutatni.
A vetélkedő színvonalát emelte a főszer-
vező által kreált elektromos jelzőrendszer.
A különböző színű felvillanó lámpákról kap-
ták nevüket a csapatok, akik közül a na-

gyon szoros versenyt végül a Zöld csapat
nyerte. A többi csapat tagjai is nagyon jól
érezték magukat, hisz a cél, a jó szóra-
kozás, mindenki számára megvalósult.
Miután a csapatok kellően elfáradtak a
szellemi erőfeszítésekben, és már elég
sokat nevethettünk is, akkor megérkezett a
pizza, melyet jó étvággyal fogyasztottunk
el. Biztatok mindenkit, hogy a legközelebbi
lehetőséget kihasználva, csapatokba
szerveződve jelentkezzenek erre a
könnyed szórakozást jelentő vidám
vetélkedőre.

Konyári Tímea

A Fehér csapat: Kozma Ferenc, Kozma Ákos, Rácz Rafael
és Sóki Andor az egyik legviccesebb történetet produkálta

az általuk repülőgéppé varázsolt színpadon.

A legügyesebb csapat: Hollósi B. Mercédesz, 
Hollósi Tünde, Hollósi Jánosné, Kozmáné Varga Veronika 

és Kis Halas Titanilla

Épp hogy csak lemaradt az első helyezésről a nagyon
erős férfi mezőny, a Sárga csapat: Grim Jenő, Grim László,

Nagy András és Sztojka István

A Kék csapat: Fata Nóra, Gosztola Melinda, 
Hegyes M. Éva és Kaszás Zoltánné Zsuzsa 
a modern zene felismerésben brillírozott.

A Piros csapat: Kontra Sándorné Magdika, Klein Éva,
Lang Alexandra és Lang Tímea is átesett a tűzkeresztségen,

most először vettek részt a vetélkedőn.
Köszönet a szervezőknek, 

a Mozdulj Magadért Egyesület vezetőinek!
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