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Egy estére feledtettük a gondokat

Szép hagyomány Királyegyházán, hogy
október hónapban mûsorral, vendéglá-
tással készülünk az Idõsek Világnapja al-
kalmából a település hatvan éven felüli
lakosainak köszöntésére. Évrõl évre
igyekszünk minél színvonalasabb rendez-
vénnyel megajándékozni, jókedvre derí-
teni vendégeinket. 
Idén október 22-én délután nagy örö-
münkre több mint nyolcvan fõ érkezett az
ünnepségre, így az óvoda terasza majd-
hogynem szûkösnek bizonyult. De a sok
jó ember kis helyen is elfért, és a terem-
ben a nagy létszám miatt nemcsak a hõ-
mérséklet, hanem a hangulat is egyre
emelkedett. Grím Ferenc polgármester
szívbõl köszöntötte a meghívottakat, jó
egészséget és jó szórakozást kívánt, majd

a falunapról már jól ismert Királyegyházi
Énekkar (tagjai sorában néhány ünne-
pelttel) népdalcsokrot ajándékozott a kö-
zönségnek. Az énekkar felkészülését és
elõadását ezúttal Szeiler Viktória, a Ki-
rályegyházi Általános Iskola ének-zene
szakos tanára segítette. A felnõttek után
a legkisebbek vették át a szót, és Kovács
Lászlóné, Ági néni valamint Farkas
Istvánné, Zsuzsa néni segítségével nagy
örömet szereztek a nagyszülõknek, déd-
szülõknek a kis óvodások a versekkel és
az énekszóval. Az iskolások lendületes
mûsorát Kis Halas Tiborné, Ari néni szer-
kesztette és tanította be. Láthatóan a gye-
rekek is élvezték a szereplést, a nagyma-
mák és nagypapák szeme pedig megtelt
könnyel a szép és okos unokák láttán.

Dani Csaba, a néptáncosaink vezetõje
kedves meglepetéssel készült, autentikus
magyar népdalokat énekelt a csoport
produkciója elõtt.  A táncos elõadás után
Borza Ferencné, Erzsike a néptáncosok
nevében szívbe markoló szavakkal kö-
szöntötte az ünnepelteket, és köszönetet
mondott a közalapítványnak a csoport
támogatásáért. A meghatódástól kigör-
dülõ könnycseppek hamar felszáradtak,
amikor a Tenkes Csárda Cigányzeneka-
ra a húrok közé csapott. Bízom benne,
hogy a Bedõ Istvánné, Márta irányításá-
val elkészített finom vacsora, a néhány
korty minõségi borocska és a kedvcsiná-
ló cigányzene mindenkivel feledtette egy
estére a gondokat, bajokat.
(további képek az eseményrõl az 5. oldalon)
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Nemzeti Gyásznap
Október 6-án egy nemzet emlékezik, em-
lékezett rájuk, a tizenhárom kivégzett tábor-
nokra. A százötvenöt évvel ezelõtt történt
esemény szomorúságra ad okot.
„Mit mondanának vitéz tisztjeim és katoná-
im, akiktõl a harctéren mindenkor megkí-
vántam, hogy vakon menjenek a halál tor-
kába, ha most én hagynám el õket?” - vé-
lekedett a legidõsebb tábornok Aulich La-
jos, ki kötelességének érezte bevárni a ne-
ki szánt jövõt. Ugyanígy vélekedett errõl
Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos, Vécsey
Károly és Knezics Károly is. 
Schweidl József, aki 1849 májusától Pest,
majd Szeged és Arad katonai parancsnoka
volt, az aradi börtönben a következõképp
gyónt: „...ártatlanul halok meg. Én a bécsi
fõhaditanács parancsából jöttem ide zász-
lóaljammal Olaszországból... õk paran-
csolták, hogy jöjjek Budára, hogy esküd-
jem hûséget a magyar kormánynak... s

azután, mint igaz magyar ember és hû ha-
zafi harcoltam az ügy mellett, eskümhöz és
nemzetemhez hû maradva.”
Hittek igazukban, esküjük szentségében,
szavaik tisztaságában, így nyílt tekintettel
várták a jövõt. S tudták jól, mire számíthat-
nak. Mind a tizenhárman meggyõzõdéssel
vallották, hogy az általuk szolgált ügy mél-
tó, igaz ügy, amelyért érdemes minden
kockázatot, áldozatot vállalni. Sokáig bíz-
tak abban, hogy a gyõztesek méltányosan
ítélik meg esküjük és tiszta lelkiismeretük
diktálta tetteiket. Levelek, naplórészletek bi-
zonyítják ezt.
Egészen az ítélet kihirdetésének órájáig
reménykedtek, de felkészültek a védeke-
zésre is. Amikor pedig eljött a végsõ óra,
olyan büszkén fogadták a halálos ítéletet,
mintha csupa dicséretet olvastak volna fel
elõttük.

Süli-Csontos Klaudia

Halloween és Mindenszentek
Halloween fõleg az angolszász országok-
ban a boszorkányok, kísértetek és egyéb
szellemek ünnepe. A töklámpás lett az
idõk folyamán a Halloween legfontosabb
jelképe. A történet szerint nevét egy Jack
nevû részegestõl kapta, aki az ördögtõl
olyan ígéretet csikart ki, hogy lelke nem
fog a pokolra kerülni. Jacket viszont a
mennyországba sem fogadták be. Az ör-
dög egy széndarabot adott Jacknek, amit
õ egy marharépába rakott lámpásnak. Az-
óta Jack lelke ennek a lámpácskának a fé-
nyénél keresi nyugvóhelyét. Amerikában
az eredeti marharépát a jóval látványo-
sabb tök váltotta fel. Halloweenkor az ajtó
elõtt jelmezbe öltözött gyerekek jelennek
meg, akik Trick or treat! szabadon fordítva:
„Cukrot vagy életet!” kiáltással szólítják fel
a lakókat állásfoglalásra. Elméletileg a
szerencsétlen ajtónyitónak van lehetõsége
„botot” választani – a következményekkel
együtt. Általában a gyerekek édességet
kapnak, a felnõttek pedig jót szórakoznak.

Amerikában baráti társaságban jelmezbált
rendezve ülik meg ezt az ünnepet.
A Mindenszentek ünnepét a katolikus egyház
november 1-jén tartja, a valaha élt igaz em-

berek tiszteletére. Az ünnep, és az azt követõ
halottak napja - egyházi jellegén túl- fokoza-
tosan általános népi megemlékezéssé is vált.
Ilyenkor mindenki kilátogat a temetõbe,
meglátogatja elhunyt hozzátartozóit. Megtel-
nek a sírok õszirózsával, krizantémmal, az el-
múlás jelképes virágaival. Az emberek gyer-
tyát, mécseseket visznek és gyújtanak, és el-
veszített szeretteikre emlékeznek. A halottak
estéjének (halottak vigíliájának) is nevezik,
ilyenkor sok helyen hosszan, akár 1-2 órán
át szólnak a harangok a halottak emlékeze-
tére. A mindenszentekhez és a halottak nap-
jához kötõdõ szokásokat nem csak a hithû
keresztények gyakorolják. Az ünnep a 11.
században terjedt el széles körben a clunyi
bencések hatására, a 14. században vált hi-
vatalossá. Az ünnepet azért látták szükséges-
nek, mert a keresztény gondolkodás szerint a
kisebb bûnökért a lélek a purgatóriumban
bûnhõdik és üdvözülését meggyorsíthatja, ha
az élõk könyörögnek érte. 

Süli-Csontos Klaudia

GYULAI PÁL:

A hõsök sírja
Egy sírban, az erdõ-szélen, 
Háromszáz hõs alszik mélyen. 
Mély sebekkel eltemetve, 
Emlék nélkül, elfeledve. 
De lehajlik a zöld erdõ, 
Rájuk élõ koszorút szõ, 
És mint álmaik haragja, 
Harsog, zúg a bérc patakja, 
Éjféltájban, sírjuk ormán, 
Felgyúl néha egy-egy villám, 
És felindul a természet, 
A menny mintegy leborul, 
S mintha volna végítélet, 
Mindent egy hang kiált túl. 
Mintha trombiták harsognák, 
Nem veszett el a szabadság, 
Az igazság ünnepel! 
Lelkünk szélyeljár a légben, 
Örök bíró él az égben, 
Nem estünk hiába el!

Ezt hatalmas töklámpást Dombai
Zoltánné készítette
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'56-ról hívõ szemmel

Talán meglepõ, hogy egy látszólag politikai
témáról a község plébánosa ír, de ha vé-
giggondolják az itt leírtakat, remélhetõleg
nem fognak találni benne semmi kifogá-
solni valót. Az magától értetõdõ, hogy nem
kívánok politizálni, sem zsigerbõl, indulat-
ból állást foglalni, a szándékom egyszerû-
en az, hogy keresztény szemmel gondoljam
végig az 53 évvel ezelõtti forradalom né-
hány mozzanatát.
Nincs – sajnos – egyetértés abban, hogy
miért is tört ki a forradalom, és végsõ so-
ron mik is voltak a célkitûzései. Magyaror-
szág, sok más környékbeli országhoz ha-
sonlóan, totalitárius diktatúrában élt, va-
gyis minden emberi jog súlyosan el volt
nyomva, így a szabad vallásgyakorlás joga
is. A forradalmárokat e jogok felszabadítá-
sa vezette alapvetõen, és e küzdelem leg-
jelképesebb cselekedete az volt, amikor is
kiszabadították az életfogytig tartó ítéletét
töltõ Mindszenty József bíborost a börtöné-
bõl. Az 1950-es években az egyházakat
olyan pofon érte a hatalom részérõl, ame-
lyet, meggyõzõdésem, a mai napig nem
hevertek ki, a hit minden ereje és kegyelme
ellenére sem: több ezer pap, szerzetes,
apáca életét tették tönkre, sokakat megkí-
noztak, egyeseket, elrettentésül ki is végez-

tek (az utolsó katolikus papot 1977-ben
engedték ki a börtönbõl, – politikai okok-
ból és nem bûncselekmény miatt volt bör-
tönben! – s õt is VI. Pál pápa nyomatékos
kérésére, melyet személyesen Kádár János-
hoz intézett), és akkor még nem is beszél-
tünk az egyházi vagyon teljes szétlopásáról.
A számos egyéb véres, emberéletet is kiol-
tó jogtiprás az elkeseredés leghevesebb re-
akcióját váltotta ki sokakból: ez a forrada-
lom. A forradalom nem más, mint jó célok
eléréséért, rossz eszközöket választani: hiá-
ba a jó, a tiszta, a szabad iránti vágy, ha
ezért az ár mérhetetlen pusztítás, erõszak,
gyûlölet, és a küzdõ felek mindkét táborá-
ban nagyon-nagyon sok halott, majd pe-
dig a tömeges emigráció, családok szét-
esése, kegyetlen megtorlás. A szabadság
vágyát az Úr oltotta a szívünkbe, de a for-
radalom, éppen a felsorolt okok miatt nem
akarat szerinti. Ezért október 23-i szentmi-
séinket mindig a forradalom elhunytjainak
lelki üdvéért ajánljuk fel, akármelyik olda-
lon is álltak. 
Sokszor azt hisszük, hogy az igazság õszin-
te kultusza (alázatosan kimondani s egy-
szerûen meghajolni elõtte) már politizálás,
noha Jézus olyasmit mondott, hogy az iga-
zi, Istennek tetszõ ünneplés mindig Lélek-

ben és igazságban történik (vö. Jn 4, 23).
A nemzeti ünnep akkor ér célt bennünk, ha
ki tudjuk mondani a szabadság igazságát,
de a szenvedés és a halál igazságát is, er-
re pedig akkor vagyunk képesek, ha harag
és elfogultság nélkül készek vagyunk meg-
bocsátani és bocsánatot kérni. Ez nemcsak
az akkor tevékenyen küzdõ, ma már idõs
emberek feladata, hiszen ‘56 ma is hat,
mert a forradalom egy olyan rendszert/vi-
lágot „szült”, amely a mai fiatalok világ-
képét is alakította, pont a szüleik és a nagy-
szüleik évtizedekig elnyomott jogai miatt.
Ünnepelünk, s minden ünnep – erre pont
az egyházi ünnepek tanítanak meg ben-
nünket – „összesûríti” az idõt: a ma a teg-
nap gyümölcse, a holnap pedig a mai fel-
adatok jó megoldásától függ. Mi hát a ma
feladata, milyen kihívásokat hordoz magá-
ban 2009. október 23-a? Szabaduljunk fel
mindattól, ami nem mi vagyunk, amit ránk
tukmál pl. a bulvár-média, a kereskede-
lem; mondjuk ki bátran boldogtalansá-
gunk igazságait, vagyis a miérteket, és bé-
küljünk ki Istennel, a másik emberrel, és ál-
taluk a saját lelkiismeretünkkel is. Isten él-
tesse kegyelmében nemzetünket!

Kajtár Edvárd
plébános

A nemzeti ünnep tiszteletére készült irodalmi mûsort a nyolcadikosok október 22-én adták elõ
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Almamelléken mulattunk
Október 3-ára meghívást kapott a Király-
egyházai Tánccsoport Almamellékre, a
szüreti felvonulásra. Délelõtt küldték értünk
a saját falubuszukat, és odaérve rögtön
langyos pogácsával kínáltak minket. Átöl-
töztünk, és már kezdõdött is a szüreti nyi-
tóprogram a fõtéren.
Felléptek az Almamelléki Általános Iskola
tanulói, a Somogyhárságyi Asszonykórus,
és természetesen a Királyegyházi Mûked-
velõ Tánccsoport. A mûsor végeztével szü-
reti felvonulás indult az almamelléki szõlõ-
hegyre, ahol a szõlõsgazdák várták a fel-
vonulókat egy kis borkóstolásra.
Megemlíteném, hogy a szõlõhegy a falu
határától körülbelül két kilométerre van.
Hogy a jókedvet még fokozni lehessen,
egy lovas kocsira felpakolták a zenésze-

ket, mi pedig gyalog és énekelve indul-
tunk útnak.
Fenn a hegyen a szõlõsgazdák nagyon fi-
nom borral, kaláccsal, süteménnyel fo-
gadtak bennünket. Minden pincénél egy
kicsit megálltunk és énekeltünk egyet. De
hamar eltelt az a pár óra, és elindultunk
vissza a faluba vacsorázni. Nagyon finom
szarvas pörköltet kaptunk.
A vacsora után átvonultunk a Faluházba,
ahol a borverseny eredményének kihir-
detése zajlott, és a Babarci Német Tánc-
csoport tartott egy fergeteges táncbemu-
tatót. A mulatság este nyolc órakor a
bállal zárult. 
Köszönjük szépen a meghívást, hiszen iga-
zi jó kikapcsolódásban lehetett részünk!

Fata Gáborné

Szüreti bál a gyerekekért

Szüreti bált rendezett óvodánkban a Szülõi
Munkaközösség. Hagyomány, hogy a
szervezést mindig nehézségek kísérik, idén
sem volt ez másként.  Köszönet Mózs-

Farkas Rékának és segítõinek, Farkas Edi-
nának és Varga Sándornak, hogy mégsem
adták fel, megoldották a problémákat, és
megszervezték az óvodás gyerekekért lét-

rejött jótékonysági bált. Voltak, akik házról
házra járva keresték a jó szándékú támo-
gatókat. Köszönjük az adakozóknak, hogy
ebben a nehéz anyagi helyzetben is támo-
gatást nyújtottak óvodás gyermekeinknek!
Köszönjük az Agro Lõrinc  Kft.-nek és sze-
mély szerint  Árki Zoltánnak az anyagi tá-
mogatást!
Örömmel tapasztaltam a szülõk összefo-
gását, összetartását, amit a gyerekekért
vállaltak. A jótékonysági bál nemes célja az
volt, hogy segítse, az óvodában a szebb
környezet kialakítását, és hogy változato-
sabb ajándékok kerüljenek idén az óvodai
karácsonyfa alá.
Mulatós este lett a szüreti bálból. A min-
dennapos rohanás és munka után, jól esett
a tánc, a közös ének, nagyon jól éreztük
magunkat. Jókat beszélgettünk, nevettünk,
jobban megismertük egymást. 
Köszönjük a támogatóknak, adakozóknak,
a szervezõknek, és mindazoknak, akik el-
jöttek, és jókedvükkel emelték az összejö-
vetel színvonalát. 

Grímné Hunyadvári Éva
óvodavezetõ

Megtáncoltattuk a vendéglátókat is

A jó zene, a vidám társaság
garantálta a jó hangulatot
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Kedves Nyugdíjasok!
Évek óta foglalkoztat minket a gondolat,
hogy jó lenne településünkön Nyugdíjas
Klubot létrehozni. Nagyon sokan vagyunk
Királyegyházán egyedülállók és házaspár-
ok, idõsebbek és kevésbé idõsebbek, akik
szívesen tartoznánk egy közösséghez, szíve-
sen töltenénk együtt alkalmanként néhány
órát beszélgetéssel, kézimunkával, társas-
játékkal, igény esetén hasznos, érdekes
vagy szórakoztató elõadások megtekinté-
sével, meghallgatásával, vagy akár közös
kulturális rendezvényekkel, kirándulások-
kal. Kezdeményezzük, hogy a klub meg-
alakítása érdekében tartsunk egy összejö-

vetelt, ahol mindenki elmondhatná ötleteit,
javaslatait a kellemes idõtöltésekhez. Azt is
meg kellene beszélni, hogy milyen formá-
ban mûködjön a közösségünk, mikor, hová
tudjuk szervezni a programjainkat. 
Erre az elsõ találkozásra szeretnénk
meghívni Grím Ferenc polgármester urat
és Konyári Tímeát, a Királyegyháza Felvi-
rágoztatásáért Közalapítvány kuratóriu-
mának elnökét, hogy a támogatásukat
kérjük.
Az elõzetes beszélgetés alapján bízunk
benne, hogy mind az önkormányzat, mind
a közalapítvány segítségünkre lesz a klub

létrehozásában, hiszen sokak kívánságát
teljesítjük ezzel. 
Elsõsorban azonban a nyugdíjas társainkat
szeretnénk megszólítani, és itt most nem
csak a hatvan éven felüliekre gondolunk,
hanem minden nyugdíjban lévõ helyi la-
kosra. Célunk az, hogy minél szebbé te-
gyük nyugdíjas éveinket.
Kérjük Önöket, hogy jöjjenek el 2009. no-
vember 10-én 17.00 órára az iskola ebéd-
lõjébe, hogy elképzelésünket megvalósít-
hassuk! Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Máthé Gyõzõné
és Õs Ferencné

Egy estére feledtettük a gondokat
Az Idõsek Világnapja alkalmából Királyegyháza Önkormányzata látta vendégül a település idõskorú lakosságát étellel, itallal, a Király-
egyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány kuratóriuma pedig a Nostra Cement Kft. támogatásának köszönhetõen a helyi pedagógusok
és civil szervezetek bevonásával színvonalas mûsort szervezett.

Az unokák, dédunokák szereplése nagyon megható volt az idõsek számára

Anyalay Ferenc és zenekara minden nótát el tudott játszani, és
profi módon, nagyon közvetlenül szolgálta ki a közönséget

Õs Ferencné Joli néni: „Régen
nem éreztem magam ilyen jól, fel-

dobott bennünket a cigánymuzsika!"

Göndör Bözsi néninek még a
lába sem fájt akkor este, olyan
sikere volt az üveges táncának 
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A kenyeret ünnepeltük

Elmúlt a „vénasszonyok nyara”, esõvel, hû-
vös levegõvel megérkezett az õsz. Lassan be-
lerázódunk az iskolai mindennapokba, meg-
írtuk a tanév eleji felmérõket is. Azért senki ne
higgye, hogy most unatkozunk! Nálunk min-
dig van valami érdekes program.
Hallottak már a Kenyér Világnapjáról? A
Pékek Világszövetsége 2001-ben döntött

úgy, hogy október 16-a legyen a Kenyér Vi-
lágnapja. Céljuk az volt, hogy bemutassák
a kenyér jelentõségét, a pékek áldozatos
munkáját.
Ezen a napon mi rendhagyó tanórát szer-
veztünk a második és a hatodik osztály be-
vonásával. Közös beszélgetéssel indítot-
tunk, mindenki elmesélte, milyen kenyeret

esznek otthon, hol vásárolják. Az egyik ta-
nuló talált a könyvtárban egy 1962-es ki-
adású könyvet a kenyér történetérõl. A
benne lévõ képeket nézegetve elmondtuk,
hogyan lesz a búzából kenyér.
Ezután megnéztünk egy kisfilmet arról, ho-
gyan sütötték régen ezt a finomságot. A
filmben egy idõs bácsi bemutatta a sütés-
hez szükséges eszközöket, majd egy 86
éves nénit láttunk, akitõl megismertük a
dagasztás és sütés csínját-bínját. Mindenki-
nek nagyon tetszett az a szép ízes beszéd,
ahogyan egymáshoz szóltak.
A film végén a csodás cipókat látva már
alig vártuk, hogy mi is nekilássunk a sütés-
nek. Sajnos, nálunk nincs kemence az isko-
lában, ezért modern eszközzel, kenyérsütõ
géppel dolgoztunk. A hozzávalókat a gye-
rekek közremûködésével beletettük a gép-
be, természetesen mi felnõttek állítottuk be
a programot, és megkezdõdött a neheze: a
várakozás. A gép tette a dolgát, a gyerekek
pedig közben rajzokat készítettek. A sülõ
kenyér illata semmihez nem fogható! Ami-
kor kisültek a cipók, házi barack- és szilva-
lekvárral kentük meg. 

Juhászné Kernya Andrea

Õszi nap az óvodában
A hagyományoknak megfelelõen az idén is
megrendeztük az õszi napot az óvodánk-
ban. Az idén elõször az elsõ osztályosok is
résztvevõi lettek az eseményeknek Kis Ha-
las Tiborné Ari néni vezetésével.
A gyermekek munkáiból kiállítást készítet-
tünk erre a napra, voltak festett, rajzolt, ra-
gasztott, barkácsolt munkák. A kanális felé
tett kirándulásról hozott növényekbõl be-
mutató készült. Hatalmas, körülbelül negy-
ven kilogrammos sütõtökkel büszkélked-
hettünk az óvoda teraszán, amit Farkas
Istvánné Zsuzsa néni hozott a gyerekeknek. 
Mindig nagy izgalommal készülünk a ját-
szóházas napokra, mert mindkét csoport a
Katica és a Manó csoport is kis mûsorral
kedveskedik a meghívott családtagoknak.

Az õsz hangulatát idézik a versek, a mon-
dókák, a körjátékok, dalok, amik egyúttal
ízelítõt is adnak a szülõknek az óvodában
tanultakból. Jól sikerült mindkét csoport
mûsora, bár néhányan a sok vendég láttán
kicsit megilletõdtek. Az elsõsök elõadásán
azonban érzõdött a magabiztosság, na-
gyon ügyesek voltak, így a pici óvodások is
láthatták, hogy hová fejlõdhetnek.
A mûsor után kezdõdött a játszóház, lehe-
tett termést fûzni, krumplinyomdázni, szí-
nezni, könyvjelzõt készíteni, gipszfigurákat
festeni. Mindannyian jól éreztük magunkat,
finom süteményt sütöttek a konyhás nénik,
és ízletes szendvicseket készítettek a szülõk.
Köszönjük a részvételt és az érdeklõdést!

Grímné Hunyadvári Éva

Ez volt a legjobb uzsonna idén!

Sok gyümölcsöt fogyasztottunk 
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Kata emlékére
Egy péntek reggelen beszéltünk utoljára:
– Szia! Akkor majd megbeszéljük a követ-
kezõ talit! – mondta vidáman és különvál-
tunk.
Legrosszabb álmomban sem gondoltam
volna, hogy az lesz az utolsó mondata,
amit hallhatok tõle. Hiszen, ahogy õ
mondta mindig: „Sose sincsen semmi baj!”
Elválaszthatatlanok voltunk. Két barát jó-
ban és rosszban. Úgy tekintettem rá, mint a
testvéremre, hisz rengeteg közös volt ben-
nünk, azok a brazilos pólók és a fura kiné-
zetû frizurák. Annyi mindent csináltunk
együtt. A közös táborok, a kettõnk által kre-
ált, értelmetlen szavak, a nevetéseinkrõl ké-
szült hangfelvételek, a közös képek, vide-
ók, a tárgyi és lelki emlékek mind-mind azt
támasztják alá, hogy volt egy korszak az
életünkben, amikor a másik személye a
legfontosabb dolgok közé tartozott. Szinte
mindig nevettünk és egymás társaságában
képesek voltunk kizárni a külvilágot. Min-
dent megosztottunk egymással. Akkoriban
õ volt az, aki a legközelebb állt hozzám.
Sajnos elérkezett az általános iskolai balla-
gás, az elválás pillanata, minek következté-
ben egyre inkább eltávolodtunk, de szeren-
csére csak egy rövid idõre. Örültem, mikor
egy évvel ezelõtt visszakaptam a barátnõ-

met. Örültem, hogy újra tudtunk együtt ne-
vetni. Újabb beszélgetések, nosztalgiázá-
sok. Nincs mit tenni, az emlékek a felszínre
törtek, és ennek így kellett lennie. Boldog
voltam, hogy ismét visszatért az életembe.
Nem hittem volna, hogy a sors megint el-
szakítja tõlem. 
Köszönöm, hogy részese lehettem az életé-
nek. A barátja lehettem. Fájdalmas és ma-
ró érzés ez, hogy mikor végre ismét elkez-
dõdött valami, ily hamar be is fejezõdött.
Hiányzik. Hiányoznak a szavai, a tekintete.
De minden egyes kis tárgyban, képben,
akár egy halk szóban is, az õ mosolyát lá-
tom, az õ hangját hallom. Szerettem a
hangját. Legfõképpen mikor énekelt. Ma-

gabiztos lány volt. Azt hiszem az éneklést
mindenképpen folytatni akarta. A rajzolás
terén is megvillantotta tehetségét. Kár, hogy
csak néhány mûvét láthattam. De annyit
biztosan tudok, hogy amit akart azt elérte,
illetve most már csak elérte volna..., hiszen
amire vágyott, azért képes volt küzdeni,
megdolgozni. Jó volt és kedves. Büszke va-
gyok, hogy egy ilyen embert ismerhettem,
és boldog is, hogy mellette lehettem. A sze-
retet soha el nem múlik.
Ritkán találni igaz barátot. Õ az volt szá-
momra. Sok mindent sajnál ilyenkor az
ember. Egyet elárulok én is: még több idõt
kellett volna együtt töltenünk!
Kedves Kata, még annyi mindent nem
mondtam el Neked...

Íme itt e pár sor most Neked.
Én örökké õrzöm csillogó szemed.
Veled vagyok, most is, ha félsz.
Szívemben a Neked szánt völgyben élsz.

Leírhatatlan az érzés, amely így fáj.
Hívtak Téged, hát büszke madárként szállj!
Tõled, kinek lelke most is bennem él,
Könnyek közt búcsúzom, drága Barátném!

Fata Dorina

Halottak napja
Halottak napját november
2-án 998 óta tartja meg az
egyház. Ez az ünnep össze-
függ azzal a századvégi
szorongásos hangulattal,
mely 1000-re a világvégét
várta. Ilyen elképzelések
mellett igyekeztek a halot-
takkal „jóban lenni”, az el-
hunytak szellemeivel jó ba-
rátságba kerülni.

A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy „sze-
gény, fázós lelkek annak fényénél melen-
gethessék magukat”. E napon gyertyákat,
mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink
emlékére.
A néphit szerint ilyenkor ugyanis hazaláto-
gatnak a halottak. Ezért sokfelé szokás volt,
hogy számukra megterítettek, kenyeret, sót,
vizet tettek az asztalra. 
„Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mé-
csesek pislákolnak a temetõkben, s alko-
nyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé
teszik a sírkerteket.”

Süli-Csontos Klaudia

„AZ ÉLET AZ KEMÉNY, MERT NINCSEN SZABÁLY, DE AKI BARÁTOT TALÁL, AZ KINCSET TALÁL.”

Tóth Kata – élt 17 évet
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VÉRADÁS
KIRÁLYEGYHÁZÁN

2009. november 12-én
11.30- 14.00 óráig

a Polgármesteri Hivatalban
lesz lehetõség véradásra.

AKI VÉRT AD, ÉLETET MENT!

KIRÁLY FODRÁSZAT ÉS KÖRÖMKOZMETIKA

Királyegyházán a Petõfi utca 174. szám alatt (a kocsma mellett) 
megnyitottam üzletemet.
Bejelentkezni a helyszínen 

vagy telefonon lehet: 06-20-5141097
Várok mindenkit sok szeretettel:

Erõs Adrienn

09.13. Görcsöny – Királyegyháza 0:2 (0:0) Összeállítás:
Molnár, - Katona Zs. (Schneider), Katona Z., Berta, Kovács, -
Keczeli, Kósa T., Kürthy (78. p. Gábor) Gunszt (84. p. Fata),
Lesnyik (55. p. Csomós), - Kósa L. (61. p. Szolga, 78. p. Sárközi)
Góllövõk: Szolga, Fata.
Nagy mezõnyfölény, három száz százalékos gólhelyzet (kihagyva),
szögletek tömkelege az elsõ félidõben. A második játékrészben a
két gólunkon kívül egy nagy helyzetet az ellenfélnek is összeü-
gyeskedtünk. Két góllövõnk közül Szolga 17 percet volt pályán
(megsérült), Fata pedig elõször jelentkezett játékra ebben a sze-
zonban.
09.20. Abaliget – Királyegyháza 0:4 (0:3) Összeállítás:
Löcher, - Keczeli, Kósa T., Berta, Kovács (54. p. Katona Zs), -
Gunszt, Benzsay, Kürthy (58. p. Gábor) Kósa L.(61. p. Sárközi),
Lesnyik (54. p. Csomós), - Schneider (61. p. Fata)
Góllövõk: Berta, Lesnyik (2), Kósa L.
Tisztességesen játszó hazai csapattal szemben - végig uralva a
mérkõzést - helyenként már élvezhetõ játékkal gyõztünk, sárga lap
és kapott gól nélkül. 
09.27. Királyegyháza – Almamellék 4:0 (3:0) Összeál-
lítás: Löcher, - Keczeli, Kósa T. (65.p. Katona Zs), Berta (52.p.
Katona Z.), Kovács, - Gunszt (65.p. Fata), Benzsay, - Kürthy, Kósa
L., Lesnyik (70. p. Gábor) - Schneider .(52. perc Sárközi)
Góllövõk: Benzsay, Kósa L. (2), Kürhy 
A botrányosan gyenge játékvezetés ellenére, helyenként egész
parádés támadójátékkal biztos gyõzelmet arattunk - sorozatban
harmadszor kapott gól nélkül. 
10.04. Nagypeterd – Királyegyháza 0:7 (0:4) Összeál-
lítás: Löcher (46.p. Molnár), - Katona Zs. (16.p. Gunszt), Kósa T.,
Berta, Keczeli (60.p. Kovács), - Csomós (60.p. Szolga),  Horváth
(60.p. Gábor), - Kürthy, Kósa L., Lesnyik (46.p. Sárközi) -
Schneider (46.p. Fata)
Góllövõk: Schneider, Kósa L.(2), Kürthy, Fata, Sárközi (2)
Szörnyû körülmények (a pálya talaja, az ellenfél 15 perccel a

kezdés elõtt 8 fõvel képviselte magát, nem írták meg kezdéshez a
jegyzõkönyvet, figyelmetlen, hibáktól hemzsegõ játékvezetés),
szörnyû játék, trehány hozzáállás, tisztelet a kivételnek! A hét gólon
kívül másnak nem örülhettünk. Bajainkat tetõzte a felesleges,
fegyelmezetlen, buta kiállítás!
10.11. Királyegyháza – Merenye 12:1 (4:1) Összeállítás:
Löcher (70.p. Molnár), - Katona Zs, Kósa T. (10.p. Szolga),
Horváth, Kovács, - Gunszt, Csomós, - Kürthy (58. p. Gábor), Kósa
L. (46.p. Sárközi), Lesnyik - Schneider (58.p. Fata)
Góllövõk: Schneider (3), Kürthy (3), Lesnyik (3), Fata (2), Sárközi 
Nagy kedvvel játszó csapat, három mesterlövész, parádés siker!
Szentlõrincrõl már kíváncsiak a csapat játékára, reméljük, nem-
sokára Királyegyházáról is érkeznek nézõk!
10.18. Mindszentgodisa – Királyegyháza 0:6 (0:4)
Összeállítás: Löcher (63.p. Molnár), - Katona Z., Kósa T., Berta
(Katona Zs.59.p.), Kovács, - Gunszt,  Horváth (46.p. Sárközi), -
Kürthy (65.p. Szolga), Csomós, Lesnyik (65.p. Gábor) - Schneider
(65.p. Fata).
Góllövõk: Katona Zs., Kósa L., Schneider (2, egyik 11-esbõl),
Gábor, Fata
Helyenként szép játék, szép gólok. Rengeteg kárunkra elkövetett
megtorlatlan szabálytalanság, két igazságtalan sárga lap.
A 11. fordulót Endrõc ellen lapzárta után játszotta Királyegyháza,
ezért errõl a következõ hónapban számolunk be.
Az õszi szezon további fordulói:
11. 01-jén: Zádor Vízmû - Királyegyháza
11.08-án: Királyegyháza - Tótszentgyörgy
11.15-én: Szentdénes - Királyegyháza
11.22-én: Királyegyháza - Szentlászló
Azt hiszem, ennyi szép siker érdemessé teszi csapatunkat arra,
hogy a helyi szurkolók is minél nagyobb számban látogassanak ki
mérkõzéseinkre. Ígérem a csapat nevében, hogy másfél órán
keresztül jó szórakozást biztosítunk.
HAJRÁ KIRÁLY! Dr. Valkai István

KIRÁLYEGYHÁZA ÁLL A MEGYE III. O.  SZÖLLÕSI CSOPORT ÉLÉN


