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Ünnep másképp

„A huszár 
Ha csak hallom e nevet, lelkem emelkedik
édes érzéssel. A huszár nevezet nemcsak
hazánkban, de egész Európában, sőt egész
világon egyértelmű a vitéz, a hős nevezettel.
A huszárnak híre tovább elrepült, mint orszá-
gunknak, s nemzetünknek híre. Napóleon
csodálta, a törökök és arabsok meghajolnak

hallatára keresztbe vetett kezekkel.
A huszár örököse apáink lovaglásbeli
ügyességének. Ha a huszár repül, a szél
nem bír futni utána, sír és süvölt
szégyenében. A huszár örök őse apáink vitéz
bátorságának. Egy huszár tíz ellenséget még
kevesell, húsznak ellene vág, a félelmet nem
ismeri, borral és dicsőséggel él, a halált

párnának tekinti, melyen aludni fog, míg a
feltámadási trombita ismét felkölti…..
……..Magyarország szabadsága s a ma-
gyar nemzet elveszhet, de míg egy huszár él,
addig bízom. Ha meghalt az utolsó is, akkor
végünk van. 
Ahol tehát huszárt látok, szívesen fogok kezet
vele, övé utolsó ingem, utolsó pohár borom,
az utolsó áldás is, mely a lélekkel belőlem
kiszakad.”
(Részlet Szemere Bertalan írásából)

Egy könyv akkor magával ragadó, ha
olvasása közben megelevenedik a
környezet, látjuk a tárgyakat, halljuk a han-
gokat, érezzük a szagokat. Amelyik író ezt
meg tudja tenni, azt olvasója nem feledi,
arra a könyvre élete végéig emlékezni fog,
mert nemcsak pillanatnyi érzés, hanem mély
benyomás marad a befogadóban.
Március 15-e megünneplésére az idén pro-
jektnappal készültünk, melynek a lebo-
nyolításához, ezt az általunk már átélt
tapasztalatot szerettük volna segítségül hívni
a gyerekek számára.
Ismerjék meg az 1848-as történéseket,
tapasztalják meg a hangulatot, lelkesedést
úgy, hogy ezt az élményt még sokáig tudják
felidézni maguk és mások számára is. Ennek
a rendhagyó ünnepi eseménynek a
gyerekek nemcsak részesei, hanem
megalkotói is voltak.
Előzetes feladatok segítségével
ráhangolódhattak a szabadságharc
időszakára, a magasztos eszmék ismeretétől
kezdve az egyszerű emberek életén át meg-
tapasztalhatták az akkori korszellemet.



2

A megszerzett és feldolgozott ismereteiket a
tantermeikben megmutatták plakátok,
eszközök segítségével, illetve egy kis műsor
keretében mindenki színpadra állította saját
témáját.
Próbáltunk széles körben hatni szinte minden
érzékszervükre. Hallhatták a korabeli dalokat,
részesei lehettek egy toborzásnak. Élőben
láthatták a huszárok öltözetét, a csatákba vitt
zászlókat. Betérhettek a Pilvax kávéházba teára
és süteményre. Megnézhették a pákozdi csata
eseményét terepasztalon, térképen. Ízelítőt
kaphattak az akkori sajtó tudósításaiból,
eszmefuttatást a szabadságharc esetleges
kimeneteleiről. Összefoglalót láthattak híres
tábornokok, hadnagyok életéről.
Hogy a munkájuk, amit az iskola közössége
előtt bemutattak, sikeres és színvonalas volt, az
az osztályfőnökök lelkiismeretes munkájának
és a gyerekek lelkesedésének köszönhető.
Az óvoda is szerves része volt ennek a napnak,
hiszen az alsós osztályok az első órában igazi
csatát vívhattak az óvónők által buzdított kis
huszárpalántákkal, akik a nap folyamán
meglátogatták az iskolai helyszíneket. Itt
különböző tevékenységek közül választhattak
az érdeklődők, ahol többek között lehetett
festeni, gyöngyből zászlót fűzni, kokárdát haj-
togatni, huszárt színezni, táncolni.
A délelőtti programokat díjkiosztással zártuk.
Előzetes hirdetések alapján pályázni lehetett
versírással, diaképes bemutatóval,
természetesen mindkettő témája 1848. már-

cius 15.
A nap folyamán szerzett ismereteket a tanulók
egy feladatlap kitöltése során alkalmazhatták,
melynek legügyesebb megoldásait jutalmaz-
tuk, éppúgy, mint a legszebb, leginkább
valósághű huszárt rajzoló gyermek munkáját
is.
Délután ki-ki a saját habitusának megfelelően,
a „Kossuth-kupa” névre keresztelt
sportvetélkedőn való részvétel, illetve „A
kőszívű ember fiai” című film megtekintése
közül választhatott.
Remélem a gyerekek valamit megéreztek
ebben a pár napban, míg a magasztos
eszmékkel, hősies helytállással és természete-
sen az akkori hétköznapi élettel ismerkedtek.

Talán ezekből az élményekből, személyekből
követendő példát tudnak maguk elé állítani.
Nincs forradalom, szabadságharc, de most is
mindenkinek a legjobbat kell kihoznia
magából. Egy egyszerű ember élete is lehet
példaértékű. Mindenkinek megvolt és megvan
a maga feladata, amit a lehető legjobban kell
elvégeznie.
Annakidején az ország első emberének,
Batthyány Lajosnak felül kellett emelkedni
személyes sérelmein, és felelősségteljes dön-
téseket kellett hoznia. Az egyszerű parasztból
lett gyaloghuszárnak úgy kellett harcolnia,
mintha az ő halálával együtt a nemzet is
meghalna. 
A mai világban, a kőművesnek szép, stabil
házat kell építenie, mert ez a dolga, a
boltosnak jó árut kell kínálnia, mert ez a dolga,
a pedagógusnak át kell adnia a tudását, mert
ez a dolga, a gyereknek tanulnia kell, mert ez
a dolga, a szülőnek türelemmel nevelni a
gyereket, mert ez a dolga.
Hiszen ahogy az akkori kor kimagasló szemé-
lyisége, Széchenyi István, a legnagyobb
magyar is írta Napló című művében: 
„Csak ott mennek a dolgok jól - ahol például
a szabó, szappanfőző, cukrász etc. és
mindenki más is meg van győződve róla, hogy
az ő iparán, az ő üzletén fordul meg az állam
sorsa!”

Gyimesiné Fekete Tünde

Ünnep másképp

Minden osztály más-más produkcióval
készült, a képen a negyedikesek szerepelnek

Az óvodások „csatába” hívták
a vendég iskolásokat
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Érdekes fintora a sorsnak, hogy ha nincs az
úgynevezett Benes-dekrétum, akkor ma
Szlovákiában élnék, és enném a felvidéki
magyarok keserű kenyerét. 
1946-ban születtem a ma Szlovákiához
tartozó Ipolyhídvégen, és a ma is sokat
vitatott dekrétumok miatt - szüleim ma-
gyarnak vallották magukat – 1948
októberében kitelepítettek sok más magyar
családdal együtt. Azóta élek
Mecseknádasdon. Ott végeztem az
általános iskolát, a középiskolát pedig a
Tolna megyei Bonyhádon lévő Evangélikus
Gimnáziumban.
Az érettségi után azonnal a közigazgatás-
ban helyezkedtem, és 1964-ben a
Pécsváradi Járási Hivatalnál kezdtem el
dolgozni pénzügyi előadóként.1969-ben
praktikus okokból átkerültem
Mecseknádasdra a községi tanácshoz,
ahol 1980-tól láttam el a vb.titkári
teendőket, ami a mai jegyzőnek a
megfelelője volt. Munkám során mindig
fontosnak tartottam, hogy folyamatosan
képezzen magam, ezért jelentkeztem a
Pécsi Tudományegyetem Jogi Karára, ahol
1979-ben szereztem diplomát.
A rendszerváltástól nagy reményeket és
változásokat vártunk, örültünk az önkor-
mányzatiságnak és a ránk szakadt
demokráciának. 1990-ben kineveztek
Mecseknádasd, Ófalu és Óbánya
körjegyzőjének. Nagyon kemény, de mégis
szép idők voltak. Magam elé mindig ma-

gasabb mércét állítottam, ekkor készült el
ott a 16 tantermes iskola, sportcsarnok, a
belterületi utak felújítása és a szenny-
vízelvezetés. 2002. július l-jén az addigi
munkámat „címzetes főjegyzői” cím
adományozásával ismerték el a
Parlamentben. Az első címzetes főjegyzői
kar tagjának lenni hihetetlenül jó érzés volt.
Nemcsak magamért, hanem a háromezer
köztisztviselő társamért, akik ennek a
kívülről talán bürokratikusnak tűnő, de a
világ talán legsokszínűbb hivatásának
élnek. 2002 – 2005-ig a Jegyzők
Országos Elnökségének tagja, valamint a
„Jegyző és Közigazgatás” című szakmai
lap szerkesztőbizottság tagja is voltam.
2004-ben megkerestek a Tolna megyei
Kakasdról és 2004-től voltam a község

jegyzője ahonnan 2008-ban mentem
előnyugdíjba. A rám szakadt nagy szabad-
ságban rájöttem, hogy hiányzik a közigaz-
gatás, az adrenalin szint is alacsony volt,
így reaktiváltam magam, és a
magyarmecskei kis kitérő után 2010.
február 4-től Királyegyháza-Gyöngyfa-
Sumony körjegyzőjévé neveztek ki.
Királyegyházán átutazóban láttam, hogy
hogyan dolgozik a polgármester és a
képviselő-testület, tetszett, hogy rendezettek
a közterületek, hogy a közmunkások teszik
a dolgukat, szépülnek a középületek. A
településvezetés csapatjáték, ahol a
„focisták” a képviselők, a „kapitány” a pol-
gármester. Aki a sípot fújja az a jegyző,
akinek nap mint nap vizsgázni kell, amikor
az állampolgárok ügyeinek intézését
szervezi, a képviselő-testület üléseit készíti
elő, és az ülésen ő a „ törvényesség őre”.
Alapelvemnek a lakosság az állampol-
gárok tiszteletét és a közszolgálatot tartom,
amit a munkatársaimtól is elvárok. Itt
virtuálisan megemelem nem létező
kalapomat az elődöm előtt, aki nagyon jó
köztisztviselői csapatot alakított ki. 
Remélem, hogy a rendelkezésemre álló
tapasztalatokkal és tudással sokat tudok
segíteni a körjegyzőséghez tartozó három
községnek.
Dr. Balázs János
Címzetes főjegyző

Curriculum vitae

A befizetett SZJA 1 %-ról 

rendelkezzen a 

Királyegyháza

Felvirágoztatásáért

Közalapítvány 

javára

Adószám: 18328356-1-02

MEGHÍVÓ
Dr. Kiss László alkotmánybíró

tart előadást
Királyegyházán az Önkormányzati Hivatal 

házasságkötő termében
április 22-én 16.30-kor.

Az előadás témája:
Jogállam, politikai kultúra, 

viselkedési kultúra.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk

a dr. Kiss László szuggesztív stílusát ismerve 
igen érdekesnek ígérkező előadásra.
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Majális és Falunap
Az idén május elsején a hagyományos
majálisi rendezvényünket kibővítjük, és a
megszokottnál egy kicsit szűkebb
Falunappá szeretnénk varázsolni. Ennek
elsődleges oka, hogy a DDOP pályázatán
nyert iskola-felújítási építkezés kezdési
időpontja bár egyelőre még pontosan nem
tudható, az eredetileg tervezett március
helyett valószínűleg június hónapra esik
majd, így a szokásos időpontban veszélyes
lenne az építési területen sátrat állítva
szórakozni. 
Ezúttal is szeretnénk megrendezni a ha-
gyományos majálisi futballbajnokságot
Gyöngyfa, Sumony, Királyegyháza

valamint a Nostra Cement Kft. és a
Szentlőrinci Rendőrőrs csapatainak a
meghívásával. Továbbá bízunk benne,
hogy az egyébként a falunapon szokásos
fogathajtó versenyt is meg tudjuk tartani,
annak ellenére, hogy ezen a napon
bizonyára nagyon sok településen lesz
ehhez hasonló rendezvény. Tervezzük a
délelőtt szokásos majálisi programokat,
sportos, játékos feladatokat a gyerekek
számára, az óvodai dolgozók és szülők
előadását az óvoda teraszára, délután
pedig színpadi előadásokat
sztárvendégekkel, majd bállal. A kicsit
szűkösebb anyagi helyzetünk miatt tűzijáték

nem lesz. A tavalyi nagy sikerre való tekin-
tettel meghívtuk a Kaposvári Roxínház
művészeit egy másik produkció
előadására. Szeretnénk teret adni helyi tán-
cosainknak (néptánc, társastánc), de
meghívunk közeli településekről is
fellépőket. 
Szeretnénk folytatni egészségmegőrző pro-
gramunkat, és fotókon, vetítéseken
bemutatni az elmúlt egy esztendő települési
és iskolai eseményeit az érdeklődők
számára. 
A nap részletes programjáról a következő
számban adunk tájékoztatást.
KT

Valami elkezdődött…

A Szentlőrinci Harmónia Nőegylet és
Amatőr Színjátszók közös produkcióját
tekinthették meg az érdeklődők február 24-
én az iskola zsibongójában. A Szüntelen
című előadásban Adamis Anna verseiből
olyan összeállítással kívántak nekünk ked-
veskedni, melynek segítségével kellemes
emlékeket idézhetnek fel közönség
körében. Az ismerősen csengő dalok,
versek után a legtöbben úgy éreztük, még
tovább is szívesen élveztük volna a műsort.

Villányi László elmondta, hogy nem
nagyon nyílik lehetőségük Szentlőrincen
kívül is fellépni, ezért külön hálásak a
meghívásért és a szeretetteljes
fogadtatásért. Mivel amatőr színjátszók, ők
is még csak ízlelgetik a közönséggel való
találkozást, és leginkább csak közeli
ismeretségi körben léptek fel eddig.
Mindazonáltal igazán kedves és szívből
jövő játékuk úgy gondolom, magában rejti
a folytatás lehetőségét.

Az előadást a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Kuratóriuma szervezte a Nostra Cement
Kft. támogatásának köszönhetően. A
közönség soraiban nagy számban
találkozhattunk a Nyugdíjas Klub tagjaival,
de a helyi érdeklődőkön kívül megtisztelte
rendezvényünket jelenlétével dr. Győrvári
Márk, Szentlőrinc polgármestere, Vér
József, Bicsérd polgármestere, Bozsányi
János, Pécsbagota polgármestere és ter-
mészetesen Grím Ferenc, Királyegyháza
polgármestere, valamint dr. Balázs János,
címzetes főjegyző úr is. A műsor után jó
alkalom nyílt kötetlen beszélgetésekre.
Bízom benne, hogy a Szentlőrinc és
Királyegyháza közötti kulturális kapcsolat-
nak ez az esemény egy fordulópontja lehet.
Ne feledjük, hogy a Nőegylet karának
vezetője, Árki Adrienn tanárnő volt az, aki a
Királyegyházi Énekkar első fellépését is
elősegítette a tavalyi falunapon, és a
szentlőrinci karban is több királyegyházi
kötődésű tag (a teljesség igénye nélkül, pl:
Máy Gyuláné, Kis Halas Tiborné,
Rumszauerné Glück Ágnes) is erősítheti a
kapcsolat fejlődését.               KT

Az előadók hálásak voltak a szívélyes fogadtatásért



5

Kalandos tanulás

A tanév rendjének megtervezésekor úgy
döntöttünk, hogy az idén a hatodik osztály
lesz a célcsoportja ennek a projektnek, így
minden pedagógus érintetté vált, aki
ebben az osztályban tanít, a
lebonyolításért a felelősséget pedig
Gyimesiné Fekete Tünde kolléganőmmel
ketten vállaltuk. Hogy mi a projektmódszer
lényege, azt legegyszerűbben úgy tudnám
megfogalmazni, hogy egy bizonyos
problémát a lehető legtöbb oldalról
megközelítve, a légszelesebb spektrumban
elemezzünk ki oly módon, hogy közben
minél többet tevékenykedtessük a tan-
ulókat, a pedagógus pedig inkább
partnerként, segítő szervezőként legyen
jelen az eseményekben. A hatodik osztály-
ban megvalósításra került projekt célja
Gárdonyi Géza: Egri csillagok című

regényének sokoldalú feldolgozása segít-
ségével az egyéni kalandvágy és a
közösségi szolidaritás összhangjának
felfedeztetése volt. A felelősségvállalás
kialakítása egyéni és közösségi érdekek
mentén. 
Február hónapban, tehát teljes négy héten
keresztül minden tantárgyban, minden
tanítási órán a regénnyel kapcsolatos
tevékenységek történtek, a cselekmények
helyszíneinek megismerése, korhű tárgyak,
fegyverek készítése, anyaggyűjtés, plakát-,
illetve tablókészítés, az egri vár maket-
tjének elkészítése, a történelmi tények
feltárása, a jellemek boncolgatása, a
regény cselekményrendszerének, összefüg-
géseinek felismerésére irányuló feladatok
megoldása. Tanításon kívüli órákban is
ugyanezzel a témával foglalkoztunk,

például része volt a folyamatnak a tánc-
tanulás (magyar, török és cigány), illetve
kirándulást tettünk Pécsre és Szigetvárra,
hogy felkeressük a törökkori emlékhe-
lyeket. A tanulási folyamat egyik eszköze
volt az Egri csillagok című regényből
készült színdarab elsajátítása és előadása
is, a szerepek magtanulásával és elját-
szásával kezdve a kellékek és a díszletek
elkészítésén át egészen az átütő sikerű
produkcióig. Az előadás után hosszú
perceken át tartó taps méltó jutalom volt a
hatodikosok kitartó munkájáért. A projekt
eredményeinek prezentációját az iskola
összes tanulója és dolgozója, néhány
óvodás, a szülők és meghívott vendégek is
megtekintették. 

Konyári Tímea

A TÁMOP 3.1.4 pályázatán nyert továbbképzéseken mi pedagógusok újabb és újabb tanulásszervezési eljárásokkal ismerkedünk meg.
Ezeket a képzéseken elsajátított új módszereket természetesen be is kell vezetnünk a mindennapi tanítási-tanulási folyamatban. A pályázat
elnyerésének egyik kritériuma volt többek között az is, hogy ebben a tanévben meg kell valósítani egy három hetet meghaladó projektet
általunk meghatározott tanuló-csoportra, meghatározott nevelők bevonásával. 

A TÁMOP 3.1.4.
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -

Innovatív intézményekben”
c. pályázati program

A kirándulásokon a tanulók megismerkedhettek a török építészeti sajátosságokkal és jellegzetes szokásokkal is
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A Nőket köszöntötték Sumonyban
Orsós József polgármester irányításával
Nőnapi Bált rendezett a Sumonyi
Önkormányzat Képviselő-testülete már-
cius 6-án. Az ünnepségre, mely 17.00
órakor kezdődött, édesanyák,
nagymamák és 18 év feletti nők kaptak
meghívást. A Polgármester Úr beszéde
után Bagó Norbert képviselővel együtt
egy-egy szál virágot adtak át a
hölgyeknek. A szervezők gondoskodtak
a vendéglátásról is, és kellemes har-
monikaszóval szórakoztatták a
vendégeket. Később Nevegyál Attila
közreműködésével báli hangulat
kerekedett.
Mindenki nagyon jól érezte magát, és
nagyon sokat táncoltunk. Jelen voltak a
településőrök is, Szőke Katalin és
Bogdán Irén, akik vigyáztak, hogy a jó

hangulat megmaradjon.
Az összejövetel 22.00 órakor ért véget,
amikor a legtöbben elmentek haza, de

voltak, akik tovább buliztak egy másik
helyen.
Gayár Alexandra

A sumonyi lányok, asszonyok gondtalanul szórakozhattak ezen az estén

Kistérségi Hírek 

Foglalkoztatási paktum a Szinergia Egyesületnél
„Szinergiában a térség munkaerőpiac
fejlesztéséért” címmel nyert el támo-
gatást a Szinergia Egyesület, amely két
kistérséget foglal magába, a Szigetvárit
és a Szentlőrincit. A foglalkoztatási pak-
tum alapja a projekt keretében elkészített
stratégia és az abban megfogalmazott
irányokból és kitörési pontokból adódó
feladatok végrehajtása. Az alapító tagok
fontos feladatnak tartják a Szigetvári és a
Szentlőrinci Kistérség gazdasági
fejlődésének támogatását a
humánerőforrás fejlesztésével, a
vállalkozások erősítésével, új munkahe-
lyek teremtésével, valamint a munkavál-
lalók elhelyezkedésének segítésével.
Felelősséget vállalnak abban, hogy
kidolgozzák az említett két kistérség
foglalkoztatási stratégiáját, amely
figyelembe veszi a helyi munkaerő-piac
egészét, adottságaival, problémáival,
szükségleteivel és lehetőségeivel együtt.
A foglalkoztatási stratégia megjeleníti a
kistérségei munkaerő-piaci specifiku-

mait, elvárásait, elképzeléseit. Az aláíró
felek készek lehetőségeiket a Dél-
Dunántúli Régió, a megye és a
kistérségek foglalkoztatás-fejlesztési cél-
jainak szolgálatába állítani.  
Az együttműködési szerződésnek az a
célja, hogy megismerjék a két kistérség
foglalkoztatási helyzetét, nehézségeit, a
munkanélküliség okait. Összehangolják
a térségi szereplők gazdasági és
humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit,
céljait és megoldást keressenek a prob-
lémákra, különös tekintettel a
munkaerő-piaci igények és a szakképzés
összhangjának megteremtésére, össze-
hangolják a pénzügyi forrásokat, a
foglalkoztatáspolitikai célok eredményes
megvalósítása érdekében. A leg-
fontosabb cél, hogy foglalkoztatási prog-
ramok valósuljanak meg a gyakorlat-
ban. 
Az alapítók március elején történt aláírá-
sukkal rögzítették, hogy a paktum nyitott
partnerségi együttműködési forma, a-

melyhez minden olyan vállalkozás,
szervezet és magánszemély csatlakozhat,
amelyik a célkitűzésekkel egyetért, és
aktívan részt vesz a megvalósításban.
Érdeklődni lehet a Szinergia Egyesület
munkaszervezeténél Szigetváron a József
Attila u l9. szám alatt, vagy a Helyi
Vidékfejlesztési Irodában Szentlőrincen a
Pécsi u. 21-ben Müller István HVI
irodavezetőnél. Ezúttal is jelezzük, hogy
Szentlőrinci HVI iroda egyéb ügyekben
is, pl. UMVP-s információk és tanácsok
tekintetében továbbra is áll az ügyfelek
rendelkezésére. Müller István telefonos
elérhetősége: +36-20-326-48-96. E-
mail: szentlorinci@vkszi.hu. Ügyfélfo-
gadás közösen a Helyi Akciócsoport
képviselőjével és az NFÜ kistérségi
koordinátoraival változatlanul csütörtöki
napokon van 9-12 óra között a HVI
irodában. 

Müller István
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Ajándék
bábelőadás

A Palánta Misszió már húsvéti előzetesként
érkezett intézményünkbe, és A ravasz rokon
című bábelőadással kedveskedett március
18-án az óvodásoknak és az iskola 1-5.
osztályos tanulóinak. A színvonalas pro-
dukció és a tanulságos történet tetszett a
gyerekeknek

„Térjetek vissza hozzám!”
Megszoktuk, hogy mi kérünk Istentől: ezt
vagy azt adja meg, ebben vagy abban
segítsen nekünk… Vajon mi történne
ellenkező esetben, vagyis ha ő kérne
tőlünk? Márpedig a nagyböjt során nem
egyszer elhangzik a szinte esdeklő (!)
kérés isten részéről: „Térjetek vissza
hozzám!” (Jer 3, 14) Ismétlődő, sürgető
kérés ez, kihallani a kérésből a könyörgő
hangnemet, s ez az, ami elgondolkodtat:
Istennek miért annyira fontos, hogy szinte

esdekel: „Térj vissza hozzám”? Ő nem
magányos, hogy ezért kérje ezt. Persze,
nekünk van rá szükségünk, hogy vissza-
térjünk hozzá, de ezt miért ilyen
„szenvedélyesen” kéri? Talán valami
közelgő nagy bajtól akar megóvni, hogy
így sürget. De hát baj-e, ha az ember a
hétköznapokban nincs Vele, nem gondol
Rá, ha életét a maga konkrétságában
nem Vele éli meg? Mint akinek ételt
nyújtanak, és ő pedig hetekig,

hónapokig gondolkodik azon, hogy elfo-
gadja-e… De hát éhes! Miért bizonyta-
lankodik? Van élet rajta kívül is?  Oly
sokan próbálkoznak vele… És? Kívülről
egyikünk élete sem különbözik a
másikétól, de a tartalom igen. „Térjetek
vissza hozzám, és élni fogtok.”

Kajtár Edvárd
plébános

Gála Sellyén, helyezés Mohácson

A Királyegyházi Általános Iskolában is
működő Kolping Alapfokú Művészeti
Iskola minden év februárjában tartja a
félévzáró táncgáláját az általam tanított

gyerekeknek Sellyén. Ez a Gála arra
szolgál, hogy a gyerekek meg tudják
mutatni szüleiknek, testvéreiknek,
családtagoknak, barátoknak, hogy mit

tanultak abban az esztendőben. Idén is
sok helyről érkeztek gyerekek: Sellyéről,
Királyegyházáról, Mozsgóról, Ladról
valamint Homokszentgyörgyről.
Március 7-én, Mohácson Junior latin
kategóriában a Királyegyházi Általános
Iskola hatodik osztályos tanulója, Orsós
Tamás párjával Kecskés Petrával 2.
helyezést ért el 28 induló párosból.
Fontos megemlíteni, hogy Tomiék
először versenyeztek ebben a korosztály-
ban, mert tavaly még gyerek korosztály-
ban indultak, most azonban 12-15
évesek között mutatták meg, mit tudnak,
és itt is éppen csak egy hajszál
választotta el őket az első helytől!

Migács Nikolett

A sellyei gálán a szülők is megcsodálhatták csemetéjük tánctudását
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VÁRJUK A KUPAKOKAT! Arra kérem a kedves Olvasókat, hogy a mûanyag kupakokat ne dobják a szemétbe, hanem
hozzák, vagy küldjék el az óvodába, ahol összegyûjtjük, és elvisszük az átvevõhelyre. Kilogrammonként 30 forintot kaphatunk

érte. A kupak bármilyen színû és formájú lehet. – Grímné Hunyadvári Éva, vezetõ óvónõ

2010. 03. 07. Királyegyháza – Hobol 2:3
(1:1) Összeállítás: Löcher (75.p. Molnár) –
Keczeli, Katona Z. (70. p. Csomós),
Gunszt, Kovács – Szolga, Jung (70.p.
Sárközi) – Kürthy (46.p. Varga), Kósa L.,
Lesnyik – Schneider
Góllövők: Schneider, Lesnyik
HIDEG ZUHANY a hűvös tavaszban a hal-
mozott hibadömping – kétoldali fogműtét
után fájdalomcsillapítókkal telenyomva
szinte nem volt hangom; 7-8
mezőnyjátékos „kilométerekkel” tudása
alatt, elfogadhatatlan akaratgyengén
játszott; ősszel teljesen megbízható

kapusunk két gólt „ajándékozott” az ellen-
félnek – eredményeként SZÉGYENTELJES
vereséget szenvedtünk,  amiért ezúton
kérek elnézést szurkolóinktól! ÍGÉREM,
TÖBBET NEM HIBÁZUNK! 
03. 14. Felsőszentmárton – Királyegyháza:
a pálya használhatatlansága miatt
elmaradt. 
03. 21. Királyegyháza – Hetvehely 2:1
(1:1) Összeállítás: : Löcher – Keczeli,
Gunszt, Berta, Kovács – Szolga (83.p.
Fata), Jung – Kürthy (79.p. Lajtmann), Kósa
L.(83.p. Katona Zs.), Lesnyik(90.p. Gábor)
– Schneider (75.p. Sárközi)

Sajnos a kapushiba most sem került el
bennünket, de a csapat és jómagam is
magunkhoz tértünk a Hobol elleni sokkból,
és nagy akarással, igazi csapatként,
megharcoltunk a győzelemért. Lesnyik
Zoltán gólképessége megmaradt őszről,
remélhetőleg középpályánk is formába
lendül. Ha a két hét előtti hideg zuhany
volt, ez most FÉNYES GYŐZELEM, amely
értékét növeli, hogy térden csúszva vívtuk
ki! 
HAJRÁ KIRÁLY!
dr. Valkai István
edző

2009 decemberében szülői kérésre úszá-
soktatással kapcsolatos igényfelmérést
végeztünk iskolánkban, elsősorban az alsó
tagozatosok körében. Tizenhárom tanuló
jelentkezett, és januárban Szigetváron
elkezdődött az úszásokítás. Az utaztatásban
a Királyegyházi Önkormányzat a falubusz
biztosításával volt a segítségünkre, így heti
két alkalommal vihettük a gyerkőcöket.
Keddenként főleg az első osztályosok,
csütörtökönként pedig zömében a
másodikosok mentek úszni, de mindkét
csoporthoz csatlakozott még néhány har-
madik osztályos tanuló is, a kísérő tanár

Niedermayer Gábor volt. A nyolchetes
tanfolyam első lépése volt a gyerekek szok-
tatása a vízhez, itt az új közeg megis-
merése, megszerettetése volt a cél. Később
a siklásokkal illetve a gyorsúszással
ismerkedtek meg a tanulók. A gyerekek
nagyon érdekesnek találták ezt az új
mozgást, és nagyon csalódottan vették
tudomásul. hogy március 11-én a tan-
folyam véget ért. Reméljük. mihamarabb
neki tudunk állni egy újabb tanfolyam
szervezésének, és hasonlóan szép számban
fognak rá jelentkezni. 
Pintér Tibor

LABDARÚGÓINK EREDMÉNYEI

Úszni tanultakNőnap 
alkalmából

buliztak

A királyegyházi női
kézilabdacsapat tagjai a nőnap
közeledtét használták fel arra,

hogy egy jót bulizzanak 
az iskola ebédlőjében.

Az oktatók nagyon türelmesen szerettették meg a vizet a gyerekekkel


