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Szülõk Bálja volt az iskolában

2010. január 9-én a hagyományokhoz
híven idén is megrendeztük a Szülõk Bál-
ja jótékonysági rendezvényt, mely mára
az év egyik legrangosabb települési ese-
ményévé nõtte ki magát. A résztvevõk
száma az elõzõ évekhez képest jelentõsen
megnövekedett, de azért kényelmesen el-
fértünk az asztaloknál és a táncparketten
is. Bízunk benne, hogy nemcsak az ada-
kozási kedv, de a jó hangulat és a kultu-
rált szórakozási lehetõség is vonzotta a je-
lentkezõket. A zenét most is, mint az utób-
bi években mindig, az Ez van zenekar
szolgáltatta láthatóan mindenki megelé-
gedésére. A szervezési feladatokat a Ki-
rályegyházi Általános Iskola Szülõi Mun-
kaközösségének tagjai végezték. Igyekez-
tünk szépen kicsinosítani az iskola zsibon-
góját, és ízlésesen megteríteni a tanter-
mekben, hogy a rendezvény céljához illõ

körülményeket teremtsünk. A bál hangu-
latára az volt a jellemzõ, mindenki min-
denkivel nagyon kedves és barátságos
volt, hajnali háromkor még telis-tele volt
a zsibongó táncoló párokkal és csopor-
tokkal, és meglepõdve vettük észre, hogy
milyen gyorsan eltelt az éjszaka. 
Az est megvalósításához támogatókat is
kerestünk és találtunk, akiknek ezúton is
köszönjük, hogy adományaik segítségé-
vel színvonalasabbá tehettük az összejö-
vetelt. Támogatóink: Királyegyháza Felvi-
rágoztatásáért Közalapítvány, Aracsi Krisz-
tián és családja, Bódis László és családja,
Erõs Adrienn, Gulyás Anna (Beni és Na-
gyi Kft. Szentlõrinc), Gyenis István és csa-
ládja, Hollósi Jánosné, Hollósi Richárd és
családja, Konyári Tímea, Kozma Ferenc
és családja, Marton Józsefné (Solisun Kft.
Szentlõrinc), Mészáros Lászlóné, Mihálo-

vics Gábor és családja, Õs Ferenc és csa-
ládja, Palkó Ottó. A jótékonysági bál tel-
jes bevételét a 2010-es gyermeknapi ren-
dezvényekre, illetve a karácsonyi ajándé-
kokra fogjuk fordítani. 
A tavalyi bál bevételébõl - mint arról an-
nak idején már beszámoltunk - a gyerek-
napon az iskola összes tanulóját moziba
vittük Pécsre. Az egész Uránia mozit kibé-
reltük erre a délelõttre, az utazás, a mozi-
jegy, a pattogatott kukorica és az üdítõ is
ajándék volt a gyerekeknek a Szülõi Mun-
kaközösség, az iskola és a Közalapítvány
összefogásának köszönhetõen. Kará-
csonyra pedig minden tanulónak igazán
gazdag ajándékcsomagot sikerült össze-
állítanunk, melyet a gyerekek az utolsó ta-
nítási napon vihettek haza.

Fata Gáborné
iskolai SZM elnök
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Királyegyházai Polgárõrség
Nagy pillanat volt a polgárõrség életében,
amikor a vezetõségi megbeszélésen döntés
született arról, hogy a régi Niva típusú te-
repjárót, aminek mûszaki érvényessége ja-
nuárban lejár, le tudjuk cserélni egy fiata-
labb és korszerûbb jármûre. 
Anyagi helyzetünk szerencsére lehetõvé tette
azt, hogy egy fiatal autóban gondolkodjunk.
Hosszú keresgetés után sikerült megtalálni
az igazi megoldást, melyben a Suzuki Patacs
munkatársai nagy segítségünkre voltak. Így
a Niva típusú terepjárónkat beszámítva, egy
Suzuki Ignis személygépkocsit tudtunk vásá-
rolni, ami 3 éves, megkímélt állapotú, kevés
kilométert futott, és ami nagyon sokat szá-
mít, szinte harmad annyi üzemanyaggal mû-
ködik, mint a régi autónk.
Bízunk abban, hogy a község polgárõrei
még nagyobb kedvvel, kitartással és több
szolgálati idõvel vesznek részt, holott tud-
juk, ezért az igen megbecsült munkájukért
semmilyen anyagi juttatást nem kapnak.
Ezért szeretnénk azt, hogy a polgárõreink

kicsit több megbecsülést és megértést kap-
janak a lakosság részérõl, hiszen mindany-
nyian szabadidejüket feláldozva védik és
õrzik községünk vagyonát. 
Kérjük továbbra is segítsék polgárõreink
munkáját a bármikor hívható telefon-
számok egyikén: +36/70-357-4088 vagy
+36/70-233-3167.
Amennyiben adományaikkal szeretnének

segíteni, úgy a Királyegyházai Polgárõrség:
11731135-20009836-00000000 számú
bankszámlára utalhatják támogatásukat,
amit elõre is köszönünk. 
Minden kedves Olvasónak, nyugodt, bé-
kés új évet kívánunk!

Polgárõrség Vezetõsége
Takács Árpád 

elnök

Lesznek összmûvészeti fesztiválok, nagyrendezvények:
Pécsi Tavaszi Fesztivál (2010. március 15. - április 12.)
Helyszín: Dominikánus Ház, Palatinus, pécsi bazilika, Pécsi Nem-
zeti Színház
XXI. Pécsi Folknapok/Nemzetközi Népzenei Fesztivál
(2010. május 20-22.)
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem - FEEK Aula, Ifjúsági Ház
Kulturális majális es gyermeknap (2010. május 22.)
Helyszín: Malomvölgyi-tó
VII. Nemzetközi Romafesztivál (2010. június 3-5.)
Helyszín: Pécs - Sétatér, Nagykanizsa, Kaposvár
Örökség Fesztivál - Pécsi Napok (2010. szeptember 16-26.)
Helyszín: Sétatér, Barbakán, Széchenyi tér, Pécsi Nemzeti Színház 
Zenei programok:
Essen-Pécs Wind Music 2007-2010 (2010. július 4-8.)
Helyszín: Expo center, Pécs közterei
V. Bordal Világfesztivál (2010. szeptember 23-26.)
Helyszín: Villany, Siklós, Pécs: Széchenyi tér, Pécsi Nemzeti Színház
Könnyûzene, népzene, világzene:

Pécsi Egyetemi Napok (PEN) (2010. április 21-24.)
Helyszín: Borgyár
A 100 Tagú Cigányzenekar koncertje (2010. augusztus 7.)
Helyszín: Pécsi Szabadtéri Színpad
Színház, tánc, film:
Cirkusz- es Utcaszínház Fesztivál (2010. július 9-25.)
Helyszín: Kossuth tér, Király utca, Minerva Park 
II. CinePécs Nemzetközi Filmfesztivál (2010. október 4-10.)
Helyszín: Civil Közösségek Haza, Urania mozi, Apollo art mozi
Képzõ és iparmûvészet:
„Porcelán-Pécs-Zsolnay” – Kortárs design a Zsolnay-
gyárban (2010. január 1. - december 31.)
Helyszín: Zsolnay-gyár
Tudományos programok
Kulturális iránytû Európa jövõjéhez (2010. május 6-8.)
Helyszín: Baranya Megyei Kulturális es Idegenforgalmi Központ
További rendezvények és információk elérhetõek:
http://www.pecs2010.hu

Süli-Csontos Klaudia

Pécs vehette át az elmúlt napokban az Európa Kulturális Fõvárosa (EKF) stafétáját, s így 2010 Magyarország képviseletében a hozzánk
ily közeli város jeleníti meg Essen és Isztambul mellett a kontinens sokszínû kultúráját. A háromszáz megvalósuló projekt körülbelül két-
ezer eseményt jelent az év folyamán. Figyelmükbe ajánlanék néhány programot, a teljesség igénye nélkül:

EKF 2010, PÉCS
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Visszatekintõ

A Királyegyháza Felvirágoztatásért Közala-
pítvány tevékenységérõl hónapról hónapra
tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat e lap ha-
sábjain. Ugyanitt jelent meg a 2008-as év-
rõl Közhasznúsági Jelentésünk is, de a leg-
fontosabb véleményem szerint az, hogy
Önök közül egyre többen vesznek részt
azoknak a rendezvényeknek a szervezésé-
ben, létrehozásában, melyeket a közalapít-
vány anyagilag is támogat, és amelyek se-
gítségével kicsit kiléphetünk a hétköznapok
világából, közösséggé szervezõdhetünk,

együtt eltölthetünk néhány kellemes órát,
vagy esetleg egy-egy egész napot.
A tavalyi évben az ideihez hasonlóan az
események sorát a Szülõk Bálja címû jóté-
konysági rendezvény nyitotta meg, mely
akkor is, idén is nagyon színvonalas, és na-
gyon vidám összejövetel volt. A bált az is-
kolai szülõi munkaközösség tagjai szervez-
ték a pedagógusok segítségével és a Ki-
rályegyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány anyagi támogatásával. 
Az iskolai szülõi munkaközösséget támo-

gattuk a gyerekeknek szervezett programok
létrehozásában is, mint például a farsang,
a gyereknapi kirándulás, illetve a karácso-
nyi ajándékok megvásárlása. Összesen
kettõszázezer forinttal segítettük az õ tevé-
kenységüket. 
2009-ben nagy lendülettel indult a Király-
egyházai Polgárõr Egyesület, létezésük fon-
tosságát elismerve, és mûködésüket segí-
tendõ a kuratórium döntése értelmében
340 000 forinttal támogattuk a többfunkci-
ós dzsekik megvásárlását. 
A helyi sportélet támogatását is célul tûztük
ki, így a nõi kézilabdacsapatot és a férfi fut-
ballcsapatot is támogattuk terembérleti dí-
jak átvállalásával, illetve mezek vásárlásá-
val. Ezeknek a költségeknek egy része még
nem került kifizetésre, mivel a számla
2009-ben nem érkezett be, de a megálla-
podások megszülettek, a számlázás folya-
matban, a pénz pedig rendelkezésre áll
összesen 400 000 forint erejéig. 
A Királyegyházi Néptánccsoport idén is
öregbítette településünk jó hírnevét, mûkö-

A KÖZALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Örömmel értesítem Önöket, hogy 2010-ben a Királyegy-
háza Felvirágoztatásért Közalapítvány is befogadhatja az
SZJA 1 %-át. Kérjük, amennyiben egyetértenek a közala-
pítvány céljaival, elégedettek eddigi tevékenységével,
adóbevallásuk kitöltésekor könyvelõjüknél, illetve mun-
káltatójuknál rendelkezzenek úgy a befizetett adójuk egy
százalékáról, hogy az a településünk közalapítványának
számlájára kerüljön. Ennek érdekében a befizetett adó
egy százalékáról rendelkezõ nyilatkozaton a Közalapít-
vány adószámát kell feltüntetni: 18328356-1-02

Támogattuk a tanév végi tanulmányi kirándulásokat
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désüket százezer forintos támogatással se-
gítettük.
A falu virágosítását, a közterek szépítését
szintén százezer forinttal támogattuk.
Az Óvodai Szülõi Munkaközösséget több
mint 200 000 forinttal támogattuk, mely
összegbõl kirándulni vitték a kicsiket (álta-
lában szülõi kísérettel), illetve zenés mûso-
rokat hívtak meg az óvodába, egyszóval
tartalmas programokat szerveztek.
Az általános iskola pedagógusai által szer-
vezett tanításon kívüli programokat, kirán-
dulásokat, kulturális rendezvényeket,
sport- és tehetségkutató versenyeket, az er-
dei iskola szervezését és az országjárást
közel hatszázezer forinttal támogatta a
közalapítvány. 

Az idén is közös majálist rendeztünk
Gyöngyfa és Sumony településekkel, a ren-
dezvényen családi és közösségi programok-
kal segítettük a szórakozást, mint például fõ-
zõverseny és futball. A közalapítvány a szer-
vezésen kívül anyagi támogatással (vendég-
látással, oklevelek, kupák, jutalmak megvá-
sárlásával) is hozzájárult a nap sikeréhez. 
A nagy érdeklõdésre való tekintettel a ter-
vezett egy alkalom helyett kétszer szervez-
tünk színházlátogatást, összesen három-
százharminchatezer forintért. Az útiköltsé-
get mindkét alkalommal a résztvevõk fizet-
ték, kétszer 70 fõ vett részt a programon.
Az Anconai szerelmesek és a Leányvásár
címû darabokat tekintettük meg a Pécsi
Nemzeti Színházban.

Június 20-án rendeztük meg 2009-ben a
Falunapot. Az elõzetesen tervezett másfél
milliós költségvetést ugyan túlléptük, de bí-
zunk benne, hogy a sokak összefogásával
létrejött tartalmas program mindenki szá-
mára nyújtott elvezhetõ szórakozási lehetõ-
séget. A rendezvénysátornak köszönhetõen
a délutánra megérkezett rossz idõjárás
nem mosta el a mûsorokat, a visszajelzések
alapján a sztárvendégeink és a közönség,
elsõsorban a helyi lakosság is kellemes él-
ményekrõl számolt be.   
Az eredetileg júliusra tervezett szegedi ki-
rándulást augusztus 22-én sikerült megva-
lósítani. A kiránduláson hatvan fõ vett részt,
megtekintettük Szeged nevezetességeit, el-
költöttünk egy igen ízletes közös ebédet, és
este a Szegedi Szabadtéri Játékok Elisabeth
címû elõadását néztük meg. A résztvevõk
fejenként 2000 forinttal járultak hozzá a
költségekhez.
Az Idõsek Napján az önkormányzattal kö-
zös szervezésben köszöntöttük a hatvan
éven felüli helyi lakosokat, cigányzenekart
fogadtunk, és megajándékoztuk a szereplõ
gyerekeket.
Nagy örömünkre az idén végre megala-
kult a Nyugdíjas Klub Királyegyházán, a
klub létrejöttében nemcsak tevékenyen se-
gítettünk, hanem karácsonyi ajándékkal,
társasjátékokkal, kártyával, sakk-készle-
tekkel, egy CD-játszóval leptük meg a ta-
gokat.
2009-ben az egész éves egyre szélesedõ
együttmûködést megkoronázta a temp-

A szülõkkel és az iskolával összefogva a gyereknapon az összes iskolást moziba vittük

A 2009-es Falunap csúcspontja a Dolly Roll elõadása volt
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lomban megrendezett karácsonyváró ün-
nepség, melyben szinte minden civil szer-
vezet aktívan részt vett, így mindannyiunk
közös sikerélménye is lett az a szép este.
Az ünnepség és a hozzá kapcsolódó ven-
déglátás költségeit szintén a közalapít-
vány állta. 
Természetesen a közalapítvány nem ren-
delkezik saját jövedelemmel, minden fen-
tiekben részletezett programot és a Hely-
zet címû lap kiadási költségeit is a támo-
gatók adományaiból tudunk fedezni. A
2008-as évhez képest 2009-ben keve-
sebb támogatótól kevesebb adomány ér-
kezett ugyan, de a kuratóriumi döntések-
ben mindig arra törekedtünk, hogy minél
szélesebb rétegeket érintsenek a megva-

lósításra alkalmasnak ítélt programok,
hogy minél több királyegyházi lakos, fel-
nõtt, idõs, iskolás és óvodás találjon ked-
vére való kulturált, egészséges szórakozá-
si lehetõséget.
Ezúton is köszönjük fõ támogatóinknak, a
Nostra Cement Kft. vezetõinek és a Köz-
alapítvány alapítójának, a Királyegyházi
Önkormányzat Képviselõ-testületének,
hogy adományaiknak köszönhetõen ennyi
élményben gazdag, tartalmas, kulturált
programot szervezhettünk Királyegyháza
lakossága számára. Továbbá a kuratórium
nevében köszönöm, hogy 2010-tõl szá-
munkra is biztosítanak egy kis szobát iroda
céljából a tornyos iskola épületében, így
mostantól nem kell mindig bekéredzkedni

valakinek (többnyire a polgármesternek
vagy az iskolaigazgatónak) az irodájába,
ha kuratóriumi ülést vagy munkamegbe-
szélést tartunk, illetve adminisztrációs tevé-
kenységet kell végeznünk. A helyiségbe
Végh Gábor segítségével a Baranya Me-
gyei Vállalkozói Központtól ajándékba
kaptunk irodabútort, és bízunk benne,
hogy néhány széket és az iratok tárolására
alkalmas szekrényt az önkormányzat támo-
gatásával sikerül beszereznünk.
Kérem Önöket, hogy ötleteikkel 2010-ben
is segítsék a Közalapítvány kuratóriumát
abban, hogy a tervezett programok minél
többeket érintsenek, és minél sikeresebbek
legyenek.

Konyári Tímea

KEDVES OLVASÓK!

Ezúton szeretném megköszönni a Király-
egyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
ványnak és Konyári Tímeának, a kuratóri-
um elnökének, hogy szabadidejüket felál-
dozva színvonalas programokat bonyolí-
tottak le, és hogy mindig ott voltak, ahol
segíteni kellett. Munkájuk által a település
kulturális élete sokat színesedett, tartalma-
sodott.
A kuratórium munkájához további sok si-
kert kívánok a Királyegyházi Képviselõ-
testület nevében.

Grím Ferenc
polgármester

Az óvodások a támogatásból kirándultak, bábelõadást és játékokat kaptak

Októberben ünnepséget szerveztünk
Királyegyháza idõskorú lakosainak köszöntésére
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Klubhelyiségünk is van már

Nemcsak egy fûtött szobát kaptunk a tor-
nyos iskola épületében, de asztalokat és
székeket is. Köszönjük Konyári Tímeának

és Fata Gáborné, Anitának, hogy minden
kérésünkben igyekeztek segítségünkre
lenni, és a döntésüknek köszönhetõen a

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közala-
pítványtól olyan ajándékokat kaptunk –
társasjátékokat, sakk-készleteket, kártyá-
kat, stb. –, amikkel elüthetjük a számunk-
ra úgy megsokasodott idõt a hétköznap-
okon. 
Január elején egy pótszilveszteri összejöve-
tellel kezdtük az új esztendõt, amit az isko-
la ebédlõjében rendeztünk meg. Batyus
bált tartottunk, így mindenki ízlésének meg-
felelõ harapni- és innivalóval készült.
A jókedvünket Szarka János harmonika-
szóval fokozta, a mulatság majdnem éjfé-
lig tartott. Felavattuk már az új klubhelyi-
séget is, a januárban aktuális Piroska na-
pot ünnepeltük ott. Ezen az estén dr. Ki-
rályné Szabó Rozália tartott elõadást a
gyógynövények termesztésérõl és haszno-
sításáról. 
A jövõben kedd esténként találkozunk a
klubtermünkben, szerda esténként pedig
Mészáros Lászlóné, Ilike vezetésével torná-
zunk az iskola tornatermében. Továbbra is
szeretettel várjuk a település nyugdíjas la-
kosait. 

dr. Máthé Gyõzõné

2008 szeptembere óta tanítok katolikus
hittant Királyegyházán és mindazon telepü-
léseken, ami a testvérem – Kajtár Edvárd
plébános úr – körzetéhez tartozik. Ez szám
szerint 18 települést jelent, amibõl 5 tele-
pülés iskoláiban és plébániáin oktatok
több mint 200 hittanost. A hitoktatáson kí-
vül vasárnaponként igeliturgiát tartok Bán-
fán, Királyegyházán és Sumonyban - szent-
misét nem tudok tartani, hiszen nem va-
gyok pap. Többször szóba került a plébá-
nos úrral és a hívekkel beszélgetve, hogy a
királyegyházi misék, vagy liturgiák során
hol vannak a gyerekek?!... Sajnos nem
tudjuk a választ! Sokszor nincs ministrán-
sunk, pedig van olyan településünk, ahol
néha 12 gyerek áll mellettünk az oltár kö-
rül, és a templomban is csak elvétve látunk
gyerekeket. Vajon hol lehetnek?

Szent Márk evangélista a fenti címben sze-
replõ szavaival szeretném biztatni a szülõ-
ket, hogy engedjék vasárnaponként gyer-
mekeiket a templomba! Miért fontos mind-
ez? Jézus az utolsó vacsorán kifejezetten
kérte híveit, hogy ezt cselekedjék az õ em-
lékezetére. A mise nem az egyház „talál-
mánya”, hanem Jézus kifejezett kérése.
Fontos, hogy adjanak teret és lehetõséget
gyermekeiknek, hogy megismerjék hitün-
ket, és a templomi közösséget úgy tekint-
sék, mint hitünkben testvéreinket - még ak-
kor is, ha ezek a testvérek már igencsak
öreg testvérek.
Gyermekek, kérlek titeket, hogy vasárna-
ponként gyertek el a templomba, hisz az Úr
Jézus nagyon szeret titeket, és nektek akar-
ja önmagát ajándékozni, hogy boldog éle-
tetek legyen. Sok kegyelem, apró csoda kí-

séri majd életeteket, ha hûek lesztek, még
a legnagyobb nehézségek közepette is; mi
ezt naponként tapasztaljuk. A plébános úr
és én is gyerekként kezdtük a templomba-
járást, és most felnõve megértettük, hogy
miért hív minket Jézus vasárnaponként ma-
gához. A Szentmise több mint a hittanóra,
vagy egy imádság, hiszen itt Jézus jön el
közénk, amikor a pap átváltoztatja a ke-
nyeret és bort Jézus testévé és vérévé. Gye-
rekként talán „unalmasnak tûnik” a sok
ima és a prédikáció, de ezek segítenek
minket abban, hogy lelkünket felkészítsük
arra a pillanatra, amikor Jézus megjelenik
közöttünk az oltáron.
Kedves Szülõk! Kérem, engedjék az Úrhoz
gyermekeiket, hogy áldása legyen életükön!

Kajtár Bertold
katolikus hitoktató

A Nyugdíjas Klub tagjai nevében ezúton szeretném kife-
jezni köszönetemet azért, hogy Grím Ferenc polgármes-
ter segítségével ilyen rövid idõn belül birtokunkba vehet-
tük a klubhelyiséget. 

A pótszilveszteren közösen bontottuk ki a Közalapítvány karácsonyi ajándékait

"ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYEREKEKET..." (MK10, 13-16)
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Az idõs kor és a vallás

Plébános úr felhívta a figyelmünket arra,
hogy a templomokban, a képzõmûvészeti
alkotásokon mindig fiatalnak ábrázolják
Jézust és Máriát, és amint megtudhattuk, ez
nem véletlen, hiszen a nyolcvan éven felüli
idõs ember is úgy érzi: „én én maradtam”,
hiszen az ember ugyanaz, aki volt fiatalabb
korában is. Ugyanaz és mégis más. Mert
vannak állandóságok az ember életében,
ilyen például a fájdalom, az öröm, a halál
közelségének érzése és a tervezés. Igen,
emlékezzünk vissza, hogy a kisgyermek is
szenvedhet a fájdalomtól, legyen az fizikai
vagy lelki eredetû. Örömöket is minden
életkorban megélhetünk, még ha más-más
eredetûek is, és a halál közelségét sem
csak az idõs ember érzi, hiszen a fiatalok
éppúgy átérzik ezt, és éppen az idõsek tud-
hatják a legjobban, hogy régebben bizony
sokkal nagyobb volt a fiatalok között is a
halálozási arány. A tervezés az egyik leg-

fontosabb momentuma az életnek. Az idõs
ember is tervez. Eltervezi, hogy holnap át-
megy a szomszédasszonyhoz, hogy a jövõ
héten felássa a virágoskertet. „Ádám Éva
óta tudjuk - fejtette ki a plébános -, hogy a
fájdalomból mindig több jut, mint az öröm-
bõl. Jézus ugyanezeket az érzéseket érezte,
hiszen Õ teljesen Isten, de teljesen ember
is volt. Õbenne lehet keresni az öregkor ér-
tékeit.”
Az öregkor értékét pedig Kajtár Edvárd sze-
rint a bölcsesség, az irgalmasság, a türe-
lem, az igazság és a béke jelenti. A böl-
csesség legfontosabb jele a hallgatás. A fi-
atalok nagyon szenvednek attól, hogy nem
hallgatja meg õket senki. Az idõs ember
szánjon arra idõt, hogy hallgassa meg a
rohanó fiatalokat, hogy azok elmondhas-
sák, hol hibáztak, és ha az idõs ember ir-
galmas, nemcsak kioktató, akkor kivívja a
fiatalság tiszteletét. A türelem a lassúság

megtapasztalásából adódik, melybõl kö-
vetkezõen a kis dolgok felértékelõdnek. Az
idõs ember már „megérkezett”, ebbõl ere-
dõen tisztábban látja az igazságot. „Nehéz
szembenézni azzal, hogy a fiatalok már
nem úgy nevelkednek, ahogy Önök szeret-
ték volna, de emlékezzenek arra, hogy
Önök sem a szüleik nagyszüleik elvárásait
követték minden szempontból, hanem a
saját elképzeléseiket igyekeztek megvalósí-
tani. Én az idõs embereket leginkább a bé-
kéjük miatt szeretem, amelyet tapasztalata-
im szerint három lépcsõben tudnak legin-
kább kiteljesíteni: 
1. Tudjuk kimondani: Legyen meg a Te aka-

ratod!
2. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
3. Sokszor mondogassák azt, hogy köszö-

nöm!”
Konyári Tímea

A nyugdíjas klub november 27-ei összejövetelére Kajtár
Edvárd plébános kapott meghívást, azzal a felkéréssel,
hogy beszéljen arról, hogyan nyújthat segítséget a vallás
az idõskori problémák megoldásában, milyennek látja az
idõseket, milyen tanácsokkal tudna szolgálni. Ebbõl az
alkalomból a szokásosnál többen jelentek meg az iskola
ebédlõjében a nyugdíjasok közül, mert kíváncsiak voltak
az elõadásra, melynek tartalmát az alábbiakban tudom
összefoglalni.

Kajtár Edvárd elõadását Kacsar Béla bácsi is megköszönte

SZÜNTELEN…
címû verses zenés elõadásra

hívjuk Önöket
a Királyegyházi Általános Iskola

zsibongójába
2010. február 24-én (szerdán)

18.00 órára.
A szentlõrinci pedagógusokból álló

amatõr színjátszó csoport
a Szentlõrinci Harmónia Nõegylettel

karöltve
Adamis Anna életmûve elõtt tiszteleg

az elõadással.
Miért pont Adamis Anna verseit tûzték

mûsorra? Mert szeretnek:

Emlékezni,
Álmodozni,

Megrendülni,
Felszabadulni,
Elgondolkodni,
Megpihenni,

Boldognak lenni
Szüntelen.
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Labdarúgóink eredményei

Egyetlen alkalommal, Hetvehelyen szen-
vedtünk vereséget (0:2), ez az õszi elsõ he-
lyünkbe került. Mérkõzéseinken átlagosan
öt gólt rúgtunk, és fél gólt kaptunk. Ilyen
mutatók máskor talán toronymagasan ele-
gendõek az elsõ helyre, de most volt egy
csapat - konkrétan a Hetvehely - aki egy
ponttal meg tudott elõzni bennünket. 
Megpróbálom néhány statisztikai mutató
alapján egyénileg értékelni a játékosokat,
a teljesség igénye nélkül. Az én szemem-
ben az egyik legfontosabb az edzéslátoga-
tás. Az õszi idõszakban 47 edzés és két
edzõmérkõzés volt. Kürthy László a foglal-
kozások 98(!!) százalékán vett részt. A to-
vábbi sorrend: Kósa László, Schneider Ta-
más 94-94%, Kósa Tamás 85%, Lesnyik
Zoltán 81%, Molnár Krisztián, Gunszt Péter
79-79%, Keczeli Tamás 77%, Fata Gábor
75%, Löcher Dénes 74 %.
Valamennyi õszi bajnoki mérkõzésen (15)
játszott Gunszt Péter, Kürthy László, Schnei-

der Tamás, Katona Zsolt és Sárközi János;
14 mérkõzésen játszott Löcher Dénes,
Kósa László és Lesnyik Zoltán; 13 mérkõzé-
sen játszott Csomós László és Keczeli Ta-
más; 12 mérkõzésen játszott Molnár Krisz-
tián, Berta Roland és Szolga Gorán.
A pályán töltött legtöbb játékperc: Kósa
László 1041 perc, Kürthy László 1031
perc, Gunszt Péter, Berta Roland 1011
perc, Löcher Dénes 971 perc, Keczeli Ta-
más 938 perc, Kovács Ernõ 926 perc, Ka-
tona Zsolt 906 perc. 
A mérkõzéseken kapott osztályzatok alap-
ján a játékosok rangsora: 1. Lesnyik Zoltán
(5,85), 2. Szolga Gorán (5,6), 3. Katona
Zoltán (5,55), 4-5. Fata Gábor és Gunszt
Péter (5,33), 6. Berta Roland (5,25). Meg
kell jegyeznem, hogy a kapusainkat gyak-
ran nem lehetett osztályozni, mert az ellen-
felek játékosai ritkán tették próbára õket -
ezt mutatja az összes bekapott 7 gól. A ke-
vés osztályzat alapján Löcher Dénes 6,30,

míg Molnár Krisztián 6,00 átlagot mond-
hat magáénak. 
Lõtt gólok: 19 GÓLT LÕTT LESNYIK ZOL-
TÁN - A PÁLYÁN ELTÖLTÖTT IDÕ ARÁ-
NYÁBAN ÁTLAGOSAN 38 PERCENKÉNT
VOLT EREDMÉNYES. A VILÁG BÁRMELY
BAJNOKSÁGÁNAK BÁRMELY OSZTÁLYÁ-
BAN EZ KÁPRÁZATOS TELJESÍTMÉNY!
10-10 gólt lõtt Schneider Tamás (68 játék-
percenként, ez sem rossz mutató!) és Kósa
László (104 percenként), 9 gólt lõtt Kürthy
László (114 percenként). Ennél a fejezetnél
feltétlenül meg kell említenem két, többnyi-
re epizódszerepet kapó játékost, Fata Gá-
bort (38 éves) és Sárközi Jánost (35 éves),
akik nagy igyekezettel és példamutató hoz-
záállással segítették a csapatot. A gólmuta-
tók (Sárközi 6 gól - 79 játékpercenként;
Fata pedig 5 gól - 66 játékpercenként)
alapján pedig megemelhetjük a kalapot a
két „veterán” elõtt.
Amin bõven van mit javítani: a 26 sárga és
két piros lap nézetem szerint nagyon sok.
Több önmérséklet kell elsõsorban nekem,
az edzõnek a kispadon, példát mutatva a
pályán lévõknek. Szeretném, ha tavasszal a
sportszerûségi versenyben is elõrelépnénk. 
Összességében elégedett vagyok az õszi
szereplésünkkel, csak az a kis hetvehelyi
"szeplõ" ne lett volna. Január 12-én el-
kezdtük a felkészülést a tavaszi menete-
lésre, mely reméljük hibátlanra sikerül, és
a végén bajnoki címet ünnepelhetünk.
Kívánunk Kedves Szurkolóinknak jó pihe-
nést, békés, boldog új esztendõt! HAJRÁ
KIRÁLY!
Kis Halas Tibor SE elnök és a Királyegyhá-
za SE valamennyi játékosa nevében is:

dr. Valkai István
edzõ

Az utolsó õszi meccs után rendezett bankettre a támogatóinkat is meghívtuk

A Baranya Megyei Labdarúgó Bajnokság, III. osztályá-
nak, Szõllõsi csoportjában 2. helyen áll a Királyegyháza
SE (15 meccs, 14 gyõzelem, 0 döntetlen, 1 vereség, 78:7-
es gólarány, 42 pont).

CSAK AZ A KIS HETVEHELYI „SZEPLÕ” NE LETT VOLNA


