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Indul a szennyvízberuházás
A Királyegyháza és Térsége Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli
Operatív Program keretén belül „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése (DDOP-2009-5.1.4/A)” című pályázatán 573
889 500 forint uniós támogatásban részesült, amelynek célja a „Királyegyháza, Gyöngyfa, Magyarmecske, Magyartelek és
Kisasszonyfa települések szennyvízkezelésének fejlesztése”. A nyertes projekt sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényét és
műszaki területátadási ünnepségét 2010. szeptember 28-án (kedden) 14 órai kezdettel tartjuk. A sajtótájékoztató 14.00 órakor
veszi kezdetét a Királyegyházai Polgármesteri Hivatalban, majd a területátadás után az óvoda teraszán beszédet mond: Pichler
Imre, országgyűlési képviselő, dr. Győrvári Márk, Szentlőrinc Város polgármestere és a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás elnöke és Grim Ferenc, a Társulás elnöke, Királyegyháza polgármestere. Márton István, műszaki ellenőr ismerteti
a projektet, majd bemutatkozik a kivitelező: Korcsmár István, Alisca Bau Zrt.. A hivatalos részt kulturális műsor követi: társastánc,
óvodások, iskolások verses, zenés előadásai, Nyugdíjas Klub Énekkara, néptánccsoport bemutatója. Mindenkit szeretettel várunk!
Királyegyháza, Magyartelek, Magyarmecske, A projekt megvalósításával az öt településen gadására képes 168 m3/d kapacitású szennyGyöngyfa és Kisasszonyfa községek Önkor- megvalósul a kommunális szennyvíz korszerű, víztisztító telep fog megépülni. Magyarmecske,
mányzatai konzorciumi formában 2009. az előírásoknak megfelelő gyűjtése, kezelése, Magyartelek és Kisasszonyfa településeken
szeptember 1-jén pályázatot nyújtott be a Dél- ártalmatlanítása. A magasabb komfortszintet szennyvízcsatorna-hálózatot, Gyöngyfa közDunántúli Operatív Program keretén belül képviselő szolgáltatás összesen 1868 lakos, ségben zárt tározók kerülnek kiépítésre a
kiírt „Kistelepülések szennyvízkezelésének 619 lakóingatlan számára válik elérhetővé. szakszerű

szennyvízfogadás

és

kezelés

fejlesztése” című felhívásra szennyvízkezelésük Ezzel az öt település lehetőséget teremt arra, céljából.
hogy növelje népességmegtartó és –vonzó A projekt kiemelt célja a környezet védelme az

fejlesztése céljából.

2009. december 19-én az Irányító Hatóság képességét.

Európai Unió szennyvízelvezetési és tisztítási

573 889 500,- Ft Európai Uniós támogatás- A gazdasági-demográfiai hatásokon felül a irányelveinek megvalósítása, tekintettel a
ban részesítette a pályázatot. 2010. január 4- szennyvíztisztítás bevezetésével jelentősen Nemzeti Környezetvédelmi Programban is
én az öt település alkotta konzorcium létre- csökken, szinte meg is szűnik a lakossági megfogalmazott célokra, a felszíni és a felszín
hozta a Királyegyháza és Térsége Szennyvíz talaj-terhelés mértéke, ami a környezeti fenn- alatti vizek minőségének védelme az egyéb
Önkormányzati Területfejlesztési Társulást, tarthatóság miatt elengedhetetlen. A nyugodt, szennyező források felszámolása, illetve
amely

jogi

személyiséggel

rendelkező tiszta és meghitt környezet eddig is jelentős hosszútávon a vízbázisokból kinyerhető víz

szervezet átvette a konzorcium által betöltött szerepet játszott a települések vonzerejében, minőségének

megőrzése.

A

környezet

kedvezményezetti szerepet. A támogatási így ennek további fenntartása elenged- védelme mellett a szennyvízelvezetési és –
szerződést 2010. május 20-án írta alá a pro- hetetlen.

kezelési projektek az alapszükségletek biz-

jektgazda társulás a Dél-Dunántúli Regionális A beruházás keretében Királyegyházán a tosításával,

a

szükséges

infrastruktúra

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit kiépítésre kerülő szennyvízcsatorna-hálózattal megteremtésével hozzájárulnak a társadalmiKft-vel, mint közreműködő szervezettel.
2010. július 21-én elindult az építési
beruházás közbeszerzési eljárása, amely
augusztus 31-én eredményhirdetéssel sikeresen zárult. A beruházás kivitelezője az Alisca
Bau Zrt. A kivitelezői szerződéskötésre 2010.
szeptember 27-én kerül sor.

együtt az öt település szennyvizének befo- gazdasági fejlődéshez.

HIRDETMÉNY
A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 3-ra
tűzte ki. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A szavazás A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Az a
választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást ajánlott
levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a
lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban a választási irodához lehet fordulni.
Forrás: www.valasztas.hu

Önkormányzati választások
Az alábbiakban minden képviselő- és polgármesterjelöltnek biztosítottam lehetőséget, hogy bemutassa elképzeléseit, céljait,
felvázolja, miért indul a királyegyházi önkormányzati választásokon. A jelöltek nyilatkozatainak terjedelmét nem korlátoztam, kiki maga döntött arról, mennyit kíván elmondani, leírni terveiből. Volt, aki szerette volna, hogy portré is jelenjen meg róla, mások
nem kívánták, ebben is szabadon döntöttek a nyilatkozók. Bízom benne, hogy az alábbi összefoglaló segítségükre lesz a döntéshozatalban.

KIRÁLYEGYHÁZA: POLGÁRMESTERJELÖLTEK
A polgármesterjelölteknek a következő kérdéseket tettem fel:
Miért szeretne Királyegyháza polgármestere lenni?
Mit tett az elmúlt években Királyegyháza fejlődése érdekében?
Milyen rövid illetve hosszú távú tervei vannak a jövőre nézve, és mire alapozza azok megvalósítását?
Grím Ferenc

megkezdett munkám beérjen, és lássam felvirá-

kapcsolat kialakítását, a falu katolikus jellegének

Független

gozni Királyegyházát.

megőrzése,

A cementgyár épülése révén a falu gazdasági

gyűjteményeket szeretném egy állandó helyen,

helyzete megerősödött, az iparűzési adóbevétel

úgynevezett „falumúzeumban” elhelyezni.

nagyságrendekkel meghaladja az előző években

A falumegújítási program keretén belül pályáza-

átlagos adóbevételeket, valamint egyre több ki-

tot nyertünk (5,7 millió forint) egy újabb játszótér

rályegyházi lakosnak ad munkát, így rendszeres

megépítésére, valamint a templom kerítésének és

jövedelmet a Nostra Cement Kft.

a templomhoz vezető átjáró és tér kialakítására.

A nyertes pályázatnak köszönhetően szeptember

A jövőben szeretném a falu szépítését a régi

28-án ünnepélyes keretek között veszi kezdetét a

temető és a felső falu irányába is kiterjeszteni. A

szennyvízberuházás kivitelezése.

járdák felújítása a Nostra Cement Kft. segítségé-

Az oktatási intézményt nemcsak megtartani

vel már folyamatban van.

sikerült, de jelentősen fejleszteni is: a sikeres

A Nostra Cement Kft. a községet támogatja azzal

TÁMOP 3.1.4 – 008 pályázati program meg-

is, hogy kérésünkre az orvosi rendelőt és a szol-

valósítása (15 millió forint) lezajlott, a DDOP

gálati lakást felújítja.

nyertes pályázata révén pedig 120 millió forintos

Kerékpárút épül Királyegyháza és Szentlőrinc

ápolása

végett.

A

helyi

beruházás kezdődött. Az óvoda belső felújítását,

között, a nyertes pályázat bekerülési összege 200

Szül.: 1954.12.07.

valamint az óvoda és az iskola területén az udvari

millió forint, melyhez az önerőt teljes egészében a

Királyegyháza, Petőfi u. 225/B

játékokat szintén pályázati pénzekből sikerült EU

Nostra Cement Kft. biztosította. Célom a közbiz-

Királyegyháza polgármestere

szabványnak megfelelően kialakítani. A lab-

tonság és a biztonságos közlekedés minőségének

Az

választásokon

darúgó- és a kézilabdacsapat, valamint a

javítása a szükséges beruházásokkal és a

Királyegyháza lakossága támogatásra méltónak

néptánccsoport folyamatosan működik, a

Polgárőr Egyesület további segítségére is számít-

találta a település fejlődése érdekében megfogal-

Királyegyházi Fiatalok Egyesülete évről évre élvezi

va.

mazott céljaimat, programomat, úgy gondolom,

az önkormányzat anyagi támogatását.

A régi kultúrház helyén úgynevezett „civilház”

tartozom annyival a lakosságnak és önmagam-

Ebben a ciklusban megalakult a Királyegyházai

kialakítására pályázatot nyújtottunk be, szeretnék

nak is, hogy továbbvigyem a megkezdett

Polgárőr Egyesület, valamint létrejött a Nyugdíjas

itt helyet adni a civil szervezeteknek.

fejlesztéseket, hogy végigkísérjem a nyertes

Klub. A hagyományok ápolásának érdekében

Készen állnak a tervek és az engedélyek az isko-

pályázatok kivitelezési munkálatait, hogy a

nagyon fontosnak tartom az egyházzal szorosabb

la melletti dísztó és parkosított környezetének
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előző

önkormányzati

kialakítására. A munkálatokban szintén a Nostra

lus pozitív költségvetési mérlege az általam

feladatokon túl, minden egészségügyet érintő

Cement Kft. lesz segítségünkre.

vezetett bizottság munkájának hatékonyságát

kérdésben örömmel vettem részt a közösségi

Már öt éve folyamatban van a regionális hul-

igazolta. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzet

életben.

ladéktározóra

ennek

KÖVETKEZETES, TERVSZERŰ, a költségvetési

1. Hozzáértő személlyel vagy személyekkel át

előprogramjaként

kiírt

pályázat,

szelektív

rendeletet szigorúan betartó /NEM ÁLLANDÓ

szeretném nézetni az önkormányzat költ-

hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre a falu

hamarosan

MÓDOSÍTÁSRA KÉNYSZERÍTŐ/ munkát követel

ségvetését, hogy minél hatékonyabbá tegyük a

területén.

testülettől és polgármestertől egyaránt.

községet és a körjegyzőséget.

Hosszú távú célom a település rendezési tervébe

A

2. Az iskolánál nyelvi labor fejlesztése a célom,

illeszkedő új építési telkek kialakítása, ezzel

szabályának

kívánom

képviselőtestület döntésének végrehajtója. Nem

naterem,

letelepedést.

visszafelé kell működnie a dolgoknak!

valósítása.

Új munkahelyek teremtése érdekében, tár-

A programot, amelyet egy csapat közös gondo-

3. A sportpályán egy falusi turisztikai centrum

gyalunk a Dél-Dunántúli Logisztikai Szolgáltató

lkodással állított össze, a falu lakosságának

(mely labdarúgó öltözőként is üzemeltethető)

Központ létrehozásáról, mely 200-250 fő

kezébe adjuk. Arra biztatok mindenkit, hogy

megépítése, műfüves kézilabdapálya méretű

elhelyezkedésére nyújt majd lehetőséget, melyből

bátran mondja el véleményét, ötleteit a

létesítmény kialakítása, és a pályavilágítás

legalább 50 fő női munkahely lesz.

szórólapokon megjelentekről. Erre e-mail-ben és

kiépítésének befejezése a célom.

Továbbra is célom az évekkel ezelőtt megtervezett

személyesen is lehetőségük van. E-mail címünk

4. Az orvosi rendelőt és a lakást a mai kor

közös hasznosítású épület (sportcsarnok, ren-

sikeres.jovo@freemail.hu.

követelményeinek megfelelően szeretném áta-

elősegíteni

Királyegyházán

a

polgármesteri
azt

munka
tartom,

legfontosabb
hogy

ő

a

dezvényterem) felépítése. Ezzel összefüggésben

valamint pályázat útján egy többfunkciós (torrendezvényterem)

épület

meg-

lakíttatni.

az óvoda és az iskola területét is kihasználva,

Dr. Valkai István János

5. A tájékoztatás kibővítése érdekében a falutévét

valamint kibővítve egy Oktatási-, Kulturális- és

Független

szeretném visszaállítani.

Sportcentrum létrehozása.

Szül.: 1949.07.12.

Az általam felsorolt beruházásokat nagyobb részt

Polgármesteri hivatásomban szűkebb és tágabb

Királyegyháza, Petőfi u. 61.

pályázati pénzből kívánom megvalósítani,

értelemben vett családom maximális támo-

Háziorvos

melyhez megfelelő pályázatíró csapatot kerestem

gatását élvezem, 12 évnyi polgármesterség után

és találtam.

tiszta szívvel mondhatom: az életem tettem fel

A polgármesteri feladatot mellékállásban, fizetés

Királyegyháza vezetésére, az életem értelme a

nélkül kívánom ellátni legfeljebb költségtérítést

falu fejlődése.

igénybe véve.

Mivel hazánkban, Magyarországon képviseleti

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a

demokráciában élünk, az Önök feladata és

szűk környezetünkben akkor lehet eredményt

felelőssége eldönteni, hogy a következő 4 évben

elérni, ha az ország sorsa is megfelelően alakul.

kik irányítsák Királyegyházát, kik döntsenek a

Ha lesz előrelépés a kistérségben, megígérhetem

felmerülő kérdésekben. Most Önökön a sor.

a község lakóinak, hogy Királyegyháza a sor ele-

Döntsenek belátásuk szerint jó szívvel, bölcs meg-

jén fogja vinni a zászlót.

fontolásból, kire, kikre bízzák a település sorsát!
Amennyiben továbbra is megtisztelnek bizal-

Varga József Dodó

mukkal, én a polgármester szó eredeti

Független

jelentésének megfelelően, továbbra is szolgálni

Szül.: 1963.04.14.
Királyegyháza, Felszabadulás u. 39.

kívánom Királyegyháza lakosságának érdekeit.
Huszonhárom éve lakom Baranyában falun,

Vállalkozó

Tóth Józsefné Pénzes Ildikó

ebből tíz évet Felsőszentmárton-ban, tizenhárom

Független

évet pedig Királyegyházán töltöttem. A rendszer-

Nevem Tóth Józsefné Pénzes Ildikó. 49 éves

váltás óta látom azt, hogy egy falut lehet nagyon

pedagógus vagyok. Jelenleg Nagypeterden a

jól, jól, rosszul és nagyon rosszul vezetni. Nyitott

helyi általános iskolában tanítok matematikát,

szemmel járok, igen széles ismeretségi köröm

kémiát és informatikát. Királyegyházán 1985

van, úgy érzem kellő intelligenciám van ahhoz,

augusztusa óta élek. Itt dolgoztam 17 évig.

hogy Királyegyházát megfelelő módon vezessem.

Gyermekeim ide jártak óvodába, iskolába.

Eddig

A helyi önkormányzat munkájában 12 éve veszek

tevékenykedtem, az 1200 főnél kevesebb TAJ

részt képviselőként. Ez az időszak sikerekben és

kártyát számláló praxist 1800-nál több főre

kudarcokban is bővelkedett. Sikernek könyvelem

fejlesztettem fel.

el a község pénzügyi helyzetének rendbetételét.

Kis Halas Tiborral csaknem nulla forintból egy

Csőd közeli helyzetben kezdtem meg munkámat

sikeres labdarúgó szakosztályt vezetünk, igen sok

Elsősorban azért szeretnék Királyegyháza pol-

a pénzügyi bizottság elnökeként. Az első két cik-

elismerést szerezve Királyegyházának. A kötelező

gármestere lenni, mert többen megkerestek ezzel

elsősorban

saját

szakterületemen
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majd elgondolkodtam azon, hogy van sok olyan

Civilként is a családommal együtt támogatjuk,

lószigeteket a járdával összekötni. A vasútállomást

dolog, amit eddig nem oldottak meg, és ezeknek

segítjük

és a környékét rendbe kellene tenni, parkosítani, a

a megvalósításában szeretnék részt venni,

dezvényeket.

amennyire lehetőség van rá. Másrészt az

Legfontosabbnak

belvízvédelem

útnak a javítása és megvilágítása is fontos lenne,

utcánkból nem volt senki a képviselőtestületben,

megoldását, a vízelvezető árkok kotrását, beton-

valamint a „kocsmakanyar” balesetveszé-

ezért fontosnak tartom, hogy minket is képviseljen

lapozását, és a hidaknak a felújítását is szeretném

lyességének megszüntetése a gyalogosforgalom

valaki. Úgy érzem, hogy ez az utca elmaradt sok

megoldani, hogy ne járjunk úgy, mint nyár elején.

átalakításával.

mindenben.

Kiemelném még céljaim közül a temető

A köztéri szobrokat szeretném felújítani, az

A cementgyár építésének kezdete óta a

bekerítését, a régi temető parkosítását, az ottani

elöregedett fákat kivágatni, helyükre újakat

Társadalmi Tanács tagja vagyok, ebben a

tómeder kikotrását.

telepíteni. Nagyon szeretném, ha lenne mód új

minőségemben igyekeztem az információ

Nehéz helyzetben vagyok, mert nincs betekin-

építési telkek kimérésére a fiatalok letelepedése

áramlásába besegíteni.

tésem az önkormányzat gazdasági helyzetébe. Jó

érdekében, a lényeg az, hogy minél több fiatal

Polgárőr vagyok, a Királyegyházai Polgárőr

lenne a munkaügyi központtól kipályázni egy

maradjon a faluban. Szeretném beindítani a falusi

Egyesületnek megalakulása óta tagja és

kőműves szakembert, akinek az irányításával a

turizmust, látok ebben lehetőségeket, ennek

gazdasági vezetője vagyok. Bármilyen rendezvény

közhasznú munkások felújíthatnák a legrosszabb

érdekében a helyi gazdákkal is felveszem a kapc-

van, segítek a szervezésben, az árvízi védekezés-

állapotú falusi házak utcafrontra eső részét, ter-

solatot. Fontosnak tartom a helyi kisgazdák és

ben is aktívan részt vettem, éppúgy, mint a

mészetesen az ott lakók beleegyezésével,

vállalkozók segítését, együttműködését, valamint

polgárőrség minden egyéb tevékenységében.

együttműködésével. Jó lenne a buszmegál-

a munkahelyek teremtését elősegíteni, támogatni.

a

helyi

megmozdulásokat,

ren-

világítását megoldani. A Rigópusztára vezető
tartom

a

KIRÁLYEGYHÁZA:
Egyéni listás települési önkormányzati jelöltek
Bedő Istvánné

lakos.

Független

Műszaki végzettséggel rendelkezem, és annak

Szül.: 1960.03.23.

megfelelő munkakörben dolgozom.

Királyegyháza, Petőfi u. 210/A

2006-ban már indultam képviselőjelöltnek, akkor

Szakács (SZONEK Királyegyháza)

81 királyegyházi polgár szavazott bizalmat a

Azért szeretnék újra képviselő lenni, hogy amit

meghirdetett programomnak és elképzeléseimnek.

elértünk az elmúlt négy év alatt, azt próbáljuk a

Ezt ezúton is Tisztelettel köszönöm!

következő négy évben is kamatoztatni. Szeretném,

Az akkor megvalósításként felvázolt feladatok,

ha csinosabb lenne a falu, ha minél többen

tennivalók, elképzelések ma is időszerűek, illetve az

virágosítanának a portájuk előtt, ne csak a falu

idő folyamán néhány új elem is bekerült a

központja, hanem az egész falu szép legyen.

programba.

Szeretném, ha továbbra is működne a temetőjárat.

Tisztelt leendő szavazóim, támogatóim, kérem,
hogy figyeljék írásos bemutatkozó anyagomat a

a tagjai voltak eddig, és ők is szavaztak a dön-

Berta Levente Lajos

postaládákban!

téshozatalok során.

Független

A személyes találkozási lehetőségen kívül a

A világgazdasági válság az önkormányzatokat is

következő email címen is várom a kérdéseket,

sújtja, felelőtlenül nem lehet ígérgetni.

véleményeket,

A faluközpont már jó látképet mutat, az a célom,

javaslatokat:

sikeres.jovo@freemail.hu.

hogy most már a falu többi részét is szépítsük, hogy
bárki idejön lássa, hogy szorgalmas emberek lakják

Borza Ferenc

ezt a települést, akik foglalkoznak a környezettel is.

Független

Az iskolát szeretném fenntartani és támogatni,

Szül.: 1954.10.31.

hiszen az iskola a falu megtartó erejét

Királyegyháza, Petőfi u. 220.

nagymértékben erősíti.

Szárítóüzemi technológus
A

harmadik

ciklust

Nagyon fontosnak tartom, hogy a szennytöltöttük

együtt

a

vízberuházást

tudjuk

teljes

egészében

képviselőtársaimmal szinte ugyanabban a testület-

megvalósítani, hiszen ennek köszönhetően

ben, voltak szép eredményeink, nem mondom,

összkomfortossá válnak családi házaink, így gyakor-

hogy nem hibáztunk, de ha igen, akkor igyekeztünk

latilag növeljük vele az ingatlanok értékét.

hamarosan korrigálni. Nem is értem, hogy a régi

Jó lenne a falutévét újra elindítani a tájékoztatás

Nevem Berta Levente, 1968-ban születtem Pécsen,

képviselők közül egypáran most miért keltenek rossz

kiszélesítése érdekében.

42 éves vagyok, és 2001 óta vagyok királyegyházi

hangulatot ellenünk, hiszen ők is ennek a testületnek
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Grimné Hunyadvári Éva Zita
Független

Szül: 1960.10.29.
Királyegyháza, Petőfi u. 220/B
Vezető óvónő (SZONEK Királyegyháza)
Úgy gondolom, hogy az elmúlt ciklusban
tisztességesen képviseltem a falu érdekeit,
munkámat a választók iránti alázattal
végeztem. A képviselőtestületi üléseken és a
Szociális Bizottság munkájában rendszeresen
részt vettem, és úgy érzem, a lehető legjobb
döntésekhez járultam hozzá.
Fontosnak tartom megmenteni a falu múltját
ezért az idősek történeteit filmen rögzítettem, a
Helyzet újságban életsorsokat mutattam be.
Szívemen viselem a Vendel kápolna megmentését, ezért megszerveztem sok jóakaratú
ember segítségével a helyreállítását. Nagyon
szeretem a faluban kialakult kis közösségeket,
kezdeményezője voltam az énekkar létrejöttének, de a néptánccsoportnak is tagja vagyok.
Minden közösségi program szervezésében
aktívan részt veszek, kiállításokat rendezek,
fontosnak tartom az együttünneplést: Falunap,
Karácsonyi koncert, Idősek Napja, Majális,
közös kirándulások, kulturális események.
Érzem, hogy felelősséggel tartozom ezért a
közösségért, és ez lelkiismereti kérdés
számomra.
A képviselő elsődleges feladatának a példamutatást tartom.
A régi és új értékeket ápolni és megóvni kell.
Szeretném továbbra is összegyűjteni a múlt
még meglévő értékeit, a még élők múltról

szóló történeteit. A gyűjteménynek jó volna egy
állandó helyet találni.
A meglévő programokat szeretném segíteni és
továbbfejleszteni, új alkalmakat is szeretnék
kezdeményezni a kisgyermekes családoknak,
hogy jól érezzék magukat.
Támogatom, hogy helye legyen a különböző
csoportoknak, ahol összejöveteleket tudnak
szervezni, hiszen a jól együtt töltött idő erősíti azt
az érzést, hogy szeressünk itt, Királyegyházán
élni.
A falu virágosítását tovább folytatnám, hogy ne
csak a faluközpont legyen szép. A jelentkező
lakók aktivizálásával, virágtartó alkalmatosságok leállításával képzelem el a megoldást.
Támogatom egy kondi terem létrehozását,
mellyel az itt élők lehetőséget kaphatnának a
testedzésre, fontosnak tartom, hogy a nők is.
Szorosabb összefogást szeretnék az egyházzal,
hogy a templom és a köztéri keresztek állaga
megóvásra kerüljön.
Gyuró Zoltán
Független
Szül: 1973.11.12.
Királyegyháza, Petőfi u. 103.
Munkahely:
Bicsérdi Aranykorona Kft.
Azért jelöltettem magam, mert többen
felkértek, hogy induljak a választásokon, és
képviseljem a falu érdekeit. Úgy látják, hogy a
falu többre hivatott, mint amit eddig elért.
Szeretnénk munkahelyeket teremteni, hogy a
falu minél jobban felvirágozzon, ne kelljen
ingázni, a lakosság zöme tudjon helyben
dolgozni. Több lehetőség is van pályázat útján
átképzésekre, munkahelyek teremtésére.
Konkrét célokat majd akkor tudunk megfogalmazni, ha felállt az új képviselőtestület.
Hollósi János Ferencné
Független
Szül: 1956.03.14.
Királyegyháza, Petőfi u. 118/A.
rokkant nyugdíjas
Szeretném, ha a következő ciklusban folytatódnának a megkezdett jó programok, a nyertes
pályázatok valósuljanak meg, a folyamatban
lévő kivitelezések záruljanak le. Szeretném

elérni, hogy Rigópuszta felé is épüljön
kerékpárút, és hogy megoldódjon ennek az
útszakasznak a megvilágítása, ha lehet
pályázati úton.
Büszke vagyok arra, hogy a királyegyházi iskola országos szinten is elismertségre tett szert a
hátrányos helyzetű tanulók segítése és a tanulói
laptop program révén. A továbbiakban is
messzemenőkig támogatni szeretném az iskola
és az óvoda működését.
Szeretném, ha folytatódnának és kibővülnének
a közösségépítő programok, melyekben eddig
is igyekeztem szerepet vállalni, segíteni.
Jó lenne nyári foglalkozásokat szervezni a
gyerekeknek az iskolai és az óvodai szünidő
időszakában, és itt nem csak a dolgozó szülők
gyerekeire gondolok. A szervezésben és a
foglalkozásokban is szívesen aktívan részt
vállalnék.
A régi temető melletti úgynevezett ludas gödör
rendbetételét is tervezem, feltöltéssel és
parkosítással gondolom megoldani, jó lenne a
régi temetőt sövénnyel szegélyezni.
Kiemelt célom a szelektív hulladékgyűjtés
megoldása, bevezetése Királyegyházán.
Kósa Tihamér
Független
Szül: 1964.04.18.
Királyegyháza, Petőfi u. 172.
Családi gazdálkodó, mg. vállalkozó
Szeretem Királyegyházát, már 16 éve vagyok itt
képviselő, és azon vagyok, hogy minél jobb
módban éljenek itt az emberek, minél több
munkahely legyen, minden családban legyen
legalább egy kereső, és minél kevesebben
szoruljanak segélyre.
Továbbra is fontosnak tartom a falu
mezőgazdasági jellegének megőrzését.
Támogatom a közművesítést és a falu
szépítését, hogy otthonosan, jól érezzék
magukat itt az emberek, ne költözzenek el
innen, a fiatalok számára legyen vonzó a falu.
Jó lenne javítani a tömegközlekedésen a
munkába járás megkönnyítése érdekében.
Bízom benne, hogy október 3-án a falu
választásra jogosult polgárai felelősséggel
döntenek majd a képviselőtestület összeállításáról.
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Kovács László
Független
szül :1981.04.07
Királyegyháza
Munkahely: Nostra Cement Kft.
Azért indultam a képviselő választásokon, mert
az itt élők véleményét, igényeit szeretném
érvényesíteni, és azért, hogy valódi közösségi
élet jöjjön létre a településen mindenféle
klikkesedések nélkül, kortól-nemtől függetlenül.
Az itt élők számára valódi, elérhető programokat szeretnék biztosítani. Ehhez pedig az
önkormányzat és a civil szervezetek
együttműködése
elengedhetetlen,
képviselőként többek között ezt a kis szakadékot szeretném áthidalni.
Kovács Mátyás József
Független

Királyegyháza, Petőfi u. 155.
vállalkozó
Szeretném, ha befejeződne a járdaépítés és a
szennyvízberuházás, és minden olyan
építkezés, amit a pályázatokon megnyertünk,
így az iskolafelújítás és a kerékpárútépítés is.
Szeretném, ha a Nostra Cement segítségünkre
lenne abban, hogy épüljön egy buszmegálló a
temető és a cementgyár közelében, hogy
mindkettő megközelítését megkönnyítse.
Szeretném a parkolókat a faluban és a
temetőben is leburkoltatni, ebben is jó lenne,
ha tudna segíteni a cementgyár.
Mihalovics Krisztián Zsolt
Független

szül.:1982.03.13.
lakcím: Királyegyháza, Petőfi u. 190.
Környezetmérnök-mérnöktanár
/Nostra
Cement Kft/
Célom hogy képviselő legyek és tudásommal
a falu fejlődését segítsem.
Szeretném, ha lenne egy hely, ahol az összes
civil egyesület teret kaphatna tevékenysége folytatásához, egy mozgalmas közösségi élet létrehozása.
A falu megtartó erejének növelése.
Ligler László József
Független
Szül: 1959.05.11.
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Szül: 1974.05.18.
Királyegyháza, Petőfi u. 74.
Vezető személyi bankár
Azért indulok képviselőnek, mert szeretnék bekerülni a falu közösségi dolgaiba, segíteni a
falunak a felvirágoztatásában, a kulturális és
gazdasági fellendítésében.

A lakosság tájékoztatását szeretném fejleszteni,
és lehetőségeket adni a vélemények kinyilvánítására: például rendszeres falugyűlés,
átlátható tájékoztatás a falu pénzügyeiről, a
falutévé újraindítása, a honlap rendszeres frissítése.
Célom a falukép folyamatos szépítése, ne csak
központja legyen Királyegyházának.
Közösségi ház megnyitása, azaz teleház,
melynek feladata lenne a programok
szervezése, internet-elérés, civil szervezetek
befogadása.
A pályázatok nagyobb mértékű kihasználása a
foglalkoztatásban, a hátrányos helyzetű
emberek segítésében, az intézmények
fejlesztésében, a vállalkozók segítésében, a
falukép szebbé tételében.
Királyegyházának legyen egy testvérfaluja
külföldön.
A felső faluban szeretnék egy sebességmérőt
felállíttatni.
Palkó Ottó
Független
Szül.: 1959.05.13.
Szentlőrinc, József A. u. 34.
Iskolaigazgató /SZONEK Királyegyháza/
(földrajz-rajz-mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár)
1982. augusztus 16-án pályakezdőként
kerültem Királyegyházára. Később királyegyházai lakos lettem, és mind a mai napig az
lennék, ha kényszerűségből nem kellett volna
lakóhelyet
változtatnom.
1998-tól
képviselőként célom az, hogy községünk
élhetőbb, sikeresebb, mások számára is vonzó
legyen. Ma azt mondhatom: igen, megérte!
Településünk a kistérség egyik legirigyeltebb
faluja lett! Más falvakban irigykedve mondják:
nektek könnyű, ott a cementgyár! Sokan nem
tudják azonban, hogy nem a cementgyár
„kéredzkedett” ide, hanem a község polgármestere hatott oda azért, hogy a falunak
iparűzési adót, a polgároknak pedig munkát
szerezzen, ma már elmondhatjuk, hogy teljes
sikerrel.
Képviselői programomat néhány pontban
vázolom:
1. Első, egyben legfontosabb feladatomnak a
település oktatási intézményének, a SZONEK
Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda
Tagintézményének további fenntartását és

finanszírozását tartom. Tudom, hiszem és
vallom,
hogy
bármely
település
fennmaradásának, fejlődésének és
létezésének záloga az, hogy oktatási és
kulturális intézményt tudjon fenntartani és
működtetni.
2. A következő ciklus legfontosabb feladata az iskolafelújítási program
megvalósítása lesz. Az intézmény
bővítésének, felújításának teljes költsége
közel 120 millió forint. Ennek a hatalmas
összegnek majdnem a teljes összegét
pályázaton nyertük meg, még az önrész
ötmillió forintjának a felét is megnyertük
egy másik pályázaton. Tehát a 120 millió
forintos beruházásunk mindössze 2,5 millió forint saját forrás bevonásával fog
megvalósulni! Az első lépések már
láthatóak: az iskola teljes tetőszerkezete
és tetőhéjalása kicserélésre került, az ősz
folyamán a belső munkálatokra kerül sor,
valamint megkezdődik az új szárny
építése is.
Az épület teljes hőszigetelő burkolása
révén jelentős energiamegtakarítást is
elérhetünk,
hiszen
az
1981-es
emeletráépítés idején még nem volt
elsődleges
szempont
az
energiatakarékosság. Az épület átépítése,
bővítése során az eddig sajnálatosan
nélkülözött helyiségek, így a fejlesztő
szoba, a nyelvi labor és az informatika
szaktanterem kialakítására is sort kerítünk,
a nyertes pályázatban is megfogalmazott
módon. Az alsó szint nagyméretű aulával
bővül majd, amelyet közösségi rendezvények megszervezésére is igénybe
vehetünk.
Itt kívánom megjegyezni, hogy az
intézmény által eddig megírt és megnyert
pályázatok, így a DDOP, a HEFOP, a TIOP,
TÁMOP több tízmillió –összességében
mintegy 160 millió forintos pályázatai teljes egészében az intézmény dolgozóinak
szellemi tevékenységét és felelősségteljes
munkáját dicsérik, ahhoz külső pályázatíró cég segítségét soha nem vettük
igénybe. Kollégáimnak ezúton is
szeretnék köszönetet mondani áldozatkész munkájukért.
3. Közösségi terek fejlesztése
Hitem szerint bármely közösség attól lesz
közösség, ha tagjai rendszeresen találkoznak egymással, kapcsolatot tartanak,

véleményt cserélnek, beszélgetnek,
vitatkoznak, egyszóval: kommunikálnak
egymással. E tevékenységükhöz természetesen hely is szükségeltetik, amely
jelen pillanatban korlátozottan áll
rendelkezésükre. Képviselői munkám
során törekedni fogok:
- a valamikori - és reményeim szerint
ismét helyrehozható - Művelődési Ház
rendbetételére, annak a civil közösségek
részére hozzáférhetővé tételére, hiszen ez
az épület véleményem szerint a falu egyik
legszebb háza;
- az iskola környékének a falu rendezési
tervének
megfelelő
átalakítására:
meglévő
tervek
alapján
dísztó,
pihenőpark, közösségi park kialakítása és
a falu ifjúsága számára szabadidejük
értelmes eltöltésének megfelelő helyet biztosítani (buszmegálló helyett)
- a meglévő helyiségek hatékony
kihasználása: a Művelődési Ház
felújításának elkészültéig az iskola
kezelésében lévő helyiségek (pl.
tornaszoba, ebédlő) használatának
biztosítása az igénylő civil szervezetek
számára
4. Kiemelt feladatomnak tartom a
falunkban eddig létrejött civil szervezetek,
a Nyugdíjas Klub, a Királyegyházai
Polgárőr Egyesület, az énekkar, a néptánccsoport, a kézilabdacsapat, a labdarúgócsapat, és a Királyegyházi Fiatalok
Egyesületének, valamint bármely, újonnan
alakuló szerveződésnek a támogatását.
Képviselői
és
intézményvezetői
minőségemben garantálom a további
együttműködést – akár bejegyzett, akár
nem -, így ezután is, akárcsak eddig,
lehetőségeimhez mérten, helyiségek
ingyenes
használatával,
programszervezés lehetőségével, infrastruktúra biztosításával segítem e
szerveződések tevékenységét.
5. Intézményünk részéről kapcsolat
felvételét kezdeményezem határainkon
kívül fekvő, elsősorban magyar ajkú
települések általános iskoláival, a
későbbiekben testvériskolai kapcsolat
felvétele céljából.
6. Kezdeményezem és támogatom
községünkben szelektív hulladékgyűjtő
edények kihelyezését; ennek első
lépcsőjeként az iskolában a használt

elemek elkülönített gyűjtését, második
lépcsőben a papír-, műanyag és egyéb
hulladék külön gyűjtőedényekben való
elhelyezését biztosítom.
Rugási Péter Béla
Független

Szül. idő: 1987.05.20.
Cím: 7953 Királyegyháza, Petőfi utca
180/A
helyi gazdálkodó, egyetemi hallgató
/Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar
Mezőgazdasági Mérnök Szak/
Azért jelöltetem magam képviselőnek,
mert mezőgazdasági termelőként ebben a
községben szeretném leélni az életemet.
Ebből adódóan már egy ideje figyelemmel
kísérem a képviselőtestület munkáját,
amelyből az derül ki számomra, hogy
nincs egy olyan képviselő a testületben, aki
a helyi mezőgazdasági termelők érdekeit
megfelelően képviselné. Erről több helyi
gazdával beszélgettem, akik elmondták,
hogy esetleg szívesen látnának egy
dinamikus, helyi, fiatal gazdát a
képviselőtestületben,
hogy
ők
is
megfelelően legyenek képviselve.
Céljaim:
- a helyi gazdák megfelelő képviselete
- helyileg létrehozni egy gazdakört
- az elhanyagolt külterületek helyreállítása
- mezőőri szolgálat felállítása
- falumúzeum létrehozásának támogatása
/a nyugdíjas klub segítségére is számítva/
- az utca látképének javítása
- a fiatalok falun tartása
- helyi műemlékek védelme pl.:
templomtető felújítása
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Varga József DODÓ
Független
Programja a polgármesterjelöltek között található.

Szakács Péter
Független

Vincze Imre
Független

Szül: 1964.11.08.
Királyegyháza, Felsőtanya 1.
Gépkezelő /Nostra Cement Kft./
Nem egyéni ambícióból, hanem a falubeliek
felkérésére indulok képviselőnek az önkormányzati választáson.
Tóth Józsefné Pénzes Ildikó
Független
Programja a polgármesterjelöltek között található.
Dr. Valkai István János
Független
Programja a polgármesterjelöltek között található.

Szül.: 1968.01.25.
Királyegyháza, Felszabadulás u. 11.
Középvezető /MÁV/
Azért indulok képviselőnek, mert mindig is
szerettem volna részt venni a falu közösségi
életében. Tavaly óta a polgárőrségben igyekszem minél biztonságosabbá tenni a közösség
életét, az óvoda szülői munkaközösségi tagjaként próbálom segíteni az óvoda életét.
Mint képviselőjelölt nagyon sok tervem,
ötletem van a közösség érdekében.
Szeretném segíteni egy eddigiekben jól bevált

higgadt, nem fellegvárakban járó önkormányzati vezetés munkáját. Szerintem a mai
nehéz világban nagy szükség van a higgadtságra, az emberek összetartására, nemzeti
hovatartozástól függetlenül. Nagy szükség
van a családok védelmére, új családok
alapítására, letelepedésére. A fiataloknak
alternatívákat kell nyújtani a szabadidejük
hasznos eltöltésére.
Az iskola előtt és az óvoda után, a
Felszabadulás utcában és a Nyárfa utca felé
vezető út sarkán úgynevezett fekvőrendőr, forgalomlassító telepítését szeretném a nagyobb
gyalogosforgalom, illetve gyermekeink
védelme érdekében. Szilárd útburkolatot
szeretnék a Nyárfa utcától a lakó övezetig. A
rigópusztai út kijavítását, kivilágítását.
Lehetőséget keresnék a gátak megerősítésére
az újabb katasztrófa elkerülése érdekében.
Egy mini sportközpont kialakítását szeretném,
ahol kortól és nemtől függetlenül mindenki
találhatna sportolási lehetőséget.
A lehetőségekhez képest minél jobban támogatnám a falu kulturális illetve sportéletét.
Minél több program legyen a fiataloknak,
családoknak, időseknek, hogy a közösséget
minél jobban összekapcsoljuk.
Célom az önkormányzat munkáját nagyobb
nyilvánosság elé tenni, megosztani, megvitatni. Mindig nyitott voltam az emberek
véleményére, engem bármikor meg lehet
állítani egy ötletre, egy jó ízű vitára, őszinte
beszélgetésre.

Jelöltek Gyöngyfán és Sumonyban
Gyöngyfa

Márton István (független)

Egyéni listás települési

Polgármesterjelöltek:

Márton Szabina (független)

önkormányzati jelöltek:

Dörömböző Béla (független)

Nagy Attiláné (független)

Bagó Norbert

Márton István (független)

Németh Roland Győző (független)
Percze János István (független)

Egyéni listás települési

Bogdán Ferenc
Lucza Ilona

önkormányzati jelöltek:

Sumony

Dörömböző Béla (független)

Polgármesterjelöltek:

Herceg Ildikó (független)

Bagó Norbert (független)

Horváth Norbert (független)

Lucza Ilona (független)

Kovácsevics László (független)

Lucza János (független)

Szabó Lajos

Lasanc József (független)

Orsós József (független)

Szőke Katalin Tünde

Majorosi János (független)
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Barhács János

Lusek Ferenc József
Sugár Rita
Szabó Gyula József

Torma Lászlóné

Kisebbségi önkormányzati jelöltek
A Királyegyházi Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelöltjeinek szintén azt a kérdést tettem fel, hogy mi célból indult a választásokon.

Bogdán József
Jelölő szervezet: Az Európai Unió Roma
Ifjúságáért Egyesület

Szül.: 1948.05.06.
Királyegyháza, Petőfi u. 111.
-nyugdíjas
Azt szeretném, hogy a roma közösség jusson
hozzá jobban a pályázati lehetőségekhez,
hogy jobbra forduljon az életszínvonalunk. Jó
lenne a hagyományokat feleleveníteni, felkarolni a tehetséges roma fiatalokat. Nem
érzem úgy, hogy hátrányban lennének
Királyegyházán a romák, de szeretném,
hogy a jövőben se legyen szakadék
köztünk, legyen egy átjárható híd, hogy azt a
hidat tudjuk közösen használni a többségi
társadalommal.
Gál József Dániel
Jelölő szervezet: Az Európai Unió Roma
Ifjúságáért Egyesület
Szül.: 1989.01.13.
Királyegyháza, Petőfi u. 92.
közmunkás
Azért szeretnék képviselő lenni, mert más
falvakban is látom, hogy van Cigány
Kisebbségi Önkormányzat. Szeretném,
hogy mi is el tudjunk menni szent helyekre,
legyenek
rendezvények,
például
romanap. Tudjunk pályázatokat benyújtani

például az iskolások támogatására, tanszerekre, vagy karácsonykor tudjunk adni
csomagot a roma gyerekeknek.
Lajtmann Evelin
Jelölő szervezet: Az Európai Unió Roma
Ifjúságáért Egyesület
Szül.: 1991.02.11..
Királyegyháza, Petőfi u. 119/B.
Betanított munkás /kacsótai sajtüzem/
Lajtmann Mihályné - munkanélküli
Jelölő szervezet: Az Európai Unió Roma
Ifjúságáért Egyesület
Szül.: 1965.02.02.
Királyegyháza, Petőfi u. 119/B.

tatni szeretném a romákat, vegyenek részt
a közéletben, kövessük a jó példákat, és
mutassunk is példát. Jó lenne a helyi civil
szervezetekkel együttmûködni, és megmutatni a saját kultúránkat.
Varga Tünde
Jelölő szervezet: Az Európai Unió Roma
Ifjúságáért Egyesület
Szül.: 1986.09.26.
Királyegyháza, Petőfi u. 92.
munkanélküli

Váradi Nikoletta
Jelölő szervezet: Az Európai Unió Roma
Ifjúságáért Egyesület
Szül.: 1985.12.29.
Királyegyháza, Petőfi u. 119/D
Hallgató, PTE PTK Romológia Szak
Az a célom, hogy a falun belül összetartás
legyen, ne a szélsőségek felé nyissanak
az emberek. A különböző népcsoportú
helyi romák között ne legyenek ellentétek,
hanem a beás, a lovári és a romungro
romák tartsanak össze. Ennek érdekében
szeretnék javítani a kommunikáción, és biz-

Szeretném, hogy itt is legyen Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, hogy itt is
legyenek programok meg lehetőségek a
romáknak, úgy, mint más falvaban.
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A középkorban jártunk

A középkori ízekkel fűszerezett ebédet a lovagteremben fogyaszthattuk el

Bikalra, a Reneszánsz Élménybirtokra
kirándultunk Királyegyházáról 72 fővel
augusztus 28-án, szombaton. Örömmel
jelenthetem, hogy ezúttal – most először – teljes létszámmal indulhattunk, senki nem
maradt otthon az utolsó pillanatban, senki
nem aludt el, senki nem lett beteg. Akiknek
közbejött valami, még idejében lemondták az
utat, és szervezhettünk a helyükre másik
jelentkezőt. Mivel a létszám meghaladta a 60
fős autóbusz férőhelyeinek számát, Grím
Ferenc polgármester a kérésünknek eleget
téve rendelkezésünkre bocsátotta a falubuszt
is, így azzal is utazhatott kilenc fő, egy család
pedig saját autójával jött.
A tavalyi és a tavalyelőtti (szegedi és debreceni)
kirándulásainkkal ellentétben, ezúttal nem
szenvedtünk a kánikulától, de az egész nap
szemtelenül szemerkélő eső nem vette kedvünket.
A vendéglátók, a középkori „városlakók”, a

kézművesek, a fogadósok, a jósnők, a
színészek, a madarászok, a lovagok és
különösen Kerge, a bolond, mind-mind, mint
egy nagy család tagjai gondoskodtak róla,
hogy remekül szórakozzunk. Olyan különlegesen varázslatos, nem túlzás állítani, hogy

mesés világba kalauzoltak minket, hogy nem
lehetett nem beleélni magunkat. Sorban
álltunk a jósnőknél, összebarátkoztunk a
színészekkel, szívből szurkoltunk a lovagi torna
versenyzőinek, és szívesen áztunk bőrig a
madaras és a lovagi bemutató megtekintése
érdekében. Aznap Bikalon még a lovagi torna
királynőjévé is királyegyházi hölgyet választottak Vincze Györgyné (Ilike) személyében, de
mivel ő távolabbról figyelte az eseményeket, a
trónon elsőszülött leánya helyettesítette. A
birtok kijárata fölé figyelmeztető táblát
helyeztek el a bikaliak: „Vigyázz XXl. század!”,
de mi a hazafelé vezető úton még nem
szívesen tértünk vissza a való világba, inkább
jókat nevetgéltünk a nap vidám eseményein.
A
kirándulást
a
Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának tagjai szervezték a Nostra Cement
támogatásának köszönhetően.
Konyári Tímea

Ki-ki kedvére fedezhette fel a falu érdekes látnivalóit

„BÉKESSÉG”
címmel fotópályázatot hirdet az általános iskola
Ha szeretsz fotózni, vagy csak tetszik a téma, kattints néhányat és küldd el a pályázatra!
A fotókat az általános iskolába kell eljuttatni, vagy digitális formában a bort.buzat.bekesseget@gmail.com címre lehet elküldeni.
Határidő: 2010. október 17.
A pályamunkákat szakavatott zsûri értékeli, a főnyeremény egy digitális fényképezőgép.
A fotók október 25-29-ig kiállításra kerülnek az iskola zsibongójában.
Az eredményhirdetésre a „Bort, búzát, békességet!” címû projektet záró szüreti mulatságon kerül sor, október 29-én.
Békességggel teli fotózást kívánok!
Hollósi B. Mercédesz,
projektfelelős
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„Lajtorja” projekt nyitórendezvény
Szeptember 8-án délután Grím Ferenc Királyegyháza polgármestere, valamint a bejegyzett királyegyházi civil egyesületek képviselői, Takács
Árpád /Királyegyházai Polgárőr Egyesület/, Kis Halas Tibor /Királyegyházai Sportegyesület/ és Konyári Tímea a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány képviseletében a Királyegyházi Fiatalok Egyesületének meghívására érkeztünk Sellyére, a „Lajtorja” Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezőket munkavállalásra képessé tevő és önálló életvitelüket elősegítő projekt a Szentlőrinci és Sellyei
kistérségekben” címû TÁMOP-5.3.1- C-09/2-2010-0011 kódszámú projekt nyitórendezvényére.

A Királyegyházi Fiatalok Egyesületének tagjai is részt vettek az előadáson

Miután Brlas Andrea a sellyei Szociális Háló
Egyesület elnöke röviden köszöntötte a megjelenteket, átadta a szót Kovács Gábornak a
Királyegyházi Fiatalok Egyesülete titkárának.
Kovács Gábor részletesen bemutatta az
egyesület életét, majd részletesen kifejtette, és
fotókkal illusztrálta, hogy rendszeresen
szerveznek Királyegyházán a különböző
korosztályoknak, családoknak programokat,
rendezvényeket.
A TÁMOP-5.3.1- C-09/2-2010-0011 kódszámú pályázatot a Szociális Háló
Egyesülettel konzorciumban nyújtották be. A
KEFE egyik célja volt, hogy foglalkoztatóvá
váljon, a nyertes pályázattal ez be is teljesül,
máris van a projektben három fő alkalmazott,
név szerint Battyányiné Béregi Anita projektmenedzser, Simara Márta esetmenedzser
Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna pénzügyi
vezető. Ahogyan azt a projektmenedzsertől
megtudtam a pályázatokkal és projektmenedzseléssel kapcsolatos tapasztalataikat
mindhárman a Szigetvári Kultúr- és Zöld
Zóna Egyesületnél szerezték.

A továbbiakban Battyányiné Béregi Anita
projektvezető elmondta, hogy a projekt
időtartama (2010. augusztus 1- 2012.
március 31.) alatt a pályázat fő kedvezményezettje, a KEFE felel a megvalósításért. A projekt célja az alacsony
foglalkoztatási eséllyel rendelkező munkavállalásukban korlátozott emberek önálló
életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása a szociális
szolgáltatások és a szociális munka
eszközeivel, az információk, szolgáltatások
érthetővé, elérhetővé tételével, az önálló
életvitelhez és a munkavállaláshoz szükséges
kulcskompetenciák
megerősítésével,
együttmûködésben a foglalkoztatási
szervezetekkel és más szakterületek
bevonásával. Minimum ötven fő alacsony
iskolai végzettséggel vagy elavult
szakképzettséggel rendelkező tartós
munkanélküli projektbe vonása a sellyei és
szentlőrinci kistérségekben. Számukra olyan
egyéni szükségletekre épülő, a fejlesztéseket
helyben biztosító komplex szolgáltatás

nyújtása, mely elősegíti tartós munkaképes
állapotuk kialakítását, munkaerő-piaci
pozíciójuk megerősítését, társadalmi reintegrációjukat. A bevontak minimum 80
százaléka, azaz minimum negyven fő
képzésbe kerül a (projekt keretében
szervezett nehézgépkezelő OKJ képzés,
„C” kategóriás jogosítvánnyal; családi napközi gondozó akkreditált képzés; házi ápoló
gondozó akkreditált képzés; egyéb
támogatott felnőttképzés; nappali tagozatos
képzés), vagy képzettséget szerez, vagy
munkába kerül, vagy számára az egyéni
fejlesztési tervben, és a szolgáltatási tervben
foglaltak szerint kompetenciafejlesztő
munkában sikert ér el.
A projekt célcsoportja minimum 15 fő a
Szentlőrinci Kistérségben és 35 fő a Sellyei
Kistérségben. A célcsoport nemek és egyéb
szempontok szerint is konkrétan meghatározott, így például kritérium a Szentlőrinci
Kistérségben, hogy szerepeljen a projektben
4 fő munkatapasztalattal nem rendelkező, 7
fő legalább öt éve nem foglalkoztatott, 2 fő
roma személy is.
Vicze Béla, a Dél-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Sellyei Kirendeltség
vezetője elmondása szerint jobban örült
volna, ha kikérték volna a pályázók a
munkaügyi központ szakembereinek
véleményét a szakmaválasztás tekintetében.
Csendes Istvánné, a DDRMK Szentlőrinci
Kirendeltségének a vezetője pedig elmondta, hogy minden segítséget, támogatást
megadnak, ami a törvényes keretek között
lehetséges, és reményét fejezte ki, hogy a
pályázók felvették a kapcsolatot az épülő
királyegyházi cementgyár vezetőivel.
Konyári Tímea
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LABDARÚGÓINK EREDMÉNYEI
08.29. Lakócsa - Királyegyháza 1:8 (0:7)
Összeállítás: : Molnár K. (46.p. Molnár
L.)– Keczeli., Király, Gunszt, Kovács –
Szolga(46.p. Lósa T.), Jung (63.p. Gábor)–
Kürthy (69.p. Lajtmann), Kósa L (69.p.
Katona Zs.), Schneider (46.p. Lesnyik) –
Gellner (63.p. Fata)
Góllövők: Kürthy(2), Gellner (2), Kósa
L.Jung, Schneider(2), Keczeli
Kitűnő talajú pályán, korrekt játékvezetés
mellett, fennállásának egyik legparádésabb félidejét produkálta a csapat.
Mindenki lelkesen, kreatívan, egymást
segítve játszott, egyszerűen átrobogtunk a
kulturáltan, de nagyon „öregurasan”
mozgó ellenfelünkön. Igaz a második
félidőt „ellazsáltuk” (komoly szégyenfolt a

tavalyi év sztárjának, Lesnyik Zoltánnak a
kiállítása), de a vastaps így is kijár a csapatnak!
09.05. Királyegyháza – Baksa 1:1 (0:0)
Összeállítás: : Molnár K.– Keczeli., Király,
Gunszt, Berta – Szolga (89.p. Katona Zs.),
Jung (85.p. Gábor)– Kürthy (89.p.
Lajtmann), Kósa L, Schneider– Gellner (75.
p. Kósa T.)
Góllövő: Gellner
Nehéz bármit mondani. Egy jó ellenfél
ellen példásan küzdött a csapat. A
játékvezetésre véleményem szerint a legenyhébb kifejezés, hogy részrehajló volt.
Ezzel nem kívánom menteni Kósa L. tettét,
de ha becsületesen vezetik a mérkőzést, ez
az incidens soha nem következett volna be.

09.12. Drávafok - Királyegyháza 2:0 (0:0)
Összeállítás: : Molnár K.– Keczeli., Király,
Kósa T., Berta – Szolga, Jung, Gunszt
(80.p. Kovács) - Kürthy, Lesnyik – Gellner
(46.p. Schneider)
Döbbenetes, ami labdarúgópályákon az
alacsonyabb osztályokban Magyarországon megtörténhet. Két jól felkészített,
motivált csapat nagy iramú, színvonalas
mérkőzését tönkretette (mert ennek a
győzelemnek a drávafokiak sem tudtak
maradéktalanul örülni) egy elvakult,
sportembernek nem nevezhető, sportpályára nem való játékvezető.
dr. Valkai István János
edző

HITTANTÁBOROK A NYÁRI SZÜNETBEN
A vakációban a királyegyházai gyerekek
két hittantáborban (mindkettő a felsősök
számára) és egy hittanos kiránduláson
(alsósok számára) vehettek részt.
Az első tábort július 19-től 23-ig tartottuk a
Bükkösd melletti Kán községben. Ebben a
táborban a gyerekek nagy része a magyarmecskei iskolából volt, a királyegyházai iskolát csak Boros Dániel 8. osztályos
tanuló képviselte. Kánban – a Mecsekben
elterülő piciny üdülőfaluban –, egy ismerős
család felújított parasztházában kaptunk
szállást (valamint sátorban), amely
gyönyörű környezetével együtt rabul ejtette
az ember szívét. A tábor kerettörténete
Mózes életének epizódjaira épült, ezért volt
benne „átkelés a Vörös-tengeren” (orfűi
strandolás), „pusztai vándorlás” (túra) és
játékos hittanos feladatok. A főzési és
élelmezési feladatok megoldását két
szabadszentkirályi anyukának köszönhetjük
(Kajtár-Erdey Beáta és Sárosi Lászlóné); a
gyerekek felügyeletében segítségünkre volt
Nagy Mariann fiatal tanárnő a magyarmecskei
iskolából;
a
tábor

kivitelezéséért, és a programokért pedig
Kajtár Bertold hittanár – táborvezető –
vállalt felelősséget.
A második tábor augusztus 9-től 13-ig volt
a Balatonföldvár melletti Kőröshegyen.
Ebben a táborban három felnőtt (KajtárErdey Beáta és Gugoráné Tóth Beáta –
főzés, Kajtár Bertold-táborvezető) és 16
gyerek vett részt, akik közül csak Makoni
Sanchez Leroy („Sunny”) képviselte
iskolánkat, mert a többiek többnyire
szabadszentkirályi gyerekek voltak. Ebben
a táborban is Mózes élete volt a téma és a
Balaton közelsége miatt lényegesen több
lehetőségünk adódott a strandolásra, mint
Kánban.
A táborok mindennapjaihoz hozzátartozott
a sok nevetésen és játékon kívül a
rendszeres imádság, az őrangyalozás (minden reggel húztunk egy nevet a résztvevők
közül, akivel jót kellett tennünk), valamint
az esti tábortűz, amelyen értékeltük a
napunkat, énekeltünk, kiengesztelődtünk
egymással és megbeszéltük, hogy ki milyen
őrangyala volt a másiknak. Mindkét tábor-
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ban volt 1-1 nap, amikor a plébános úr
(Dr. Kajtár Edvárd) leutazott hozzánk és hittant tartott, valamint Szentmisét celebrált.
Az utolsó tábortűz mindig szalonnasütéssel
és éjszakába nyúló beszélgetéssel ért véget.
A két táboron kívül volt egy kirándulásunk
is a malomvölgyi tóhoz (augusztus 24-én),
amelyen kilenc gyermekből hatan a mi
iskolánk tanulói voltak (Katona Noémi és
Cintia, Orsós Zoltán és Tamara, Fata Nóra
és Aracsi Laura). Erre csak kisebb
gyerekeket hívtunk meg.
Feltehetjük a kérdést, hogy mi az oka
annak, hogy iskolánkból ennyire kevés
gyerek vehetett részt kirándulásainkon?! A
válasz egyszerű: csak azoknak a
gyerekeknek szerveztünk idén táborokat,
akik rendszeresen jártak hittanra és
Szentmisére! Sajnos iskolánk ebben a tekintetben „hátrányos helyzetben” van, de
reméljük, hogy a legközelebbi táborokba
több gyereket vihetünk el.
Kajtár Bertold
katolikus hittanár
Hirdetéseiket húsz szóig ingyen megjelentetjük. Leadás: személyesen Konyári Tímeánál, illetve
a 06-30-9522987-es telefonszámon.
Várjuk észrevételeiket és hozzászólásaikat is.

