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Az önkormányzati választások eredményei

2010. október 3-án Királyegyházán, Sumonyban és

Gyöngyfán rendkívüli események nélkül zajlottak az

önkormányzati választások.

A jegyzőkönyvi adatok alapján Királyegyházán a

névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 812 fő

volt. A szavazóként megjelent választópolgárok száma:

486 fő, tehát a részvétel 59,85 százalékos volt. 

A polgármester választás eredménye Királyegyházán: 

1. Grím Ferenc (független) 206 szavazat (42,74%)

2. Tóth Józsefné Pénzes Ildikó (független) 124 szavazat

(25,73%)

3. Dr. Valkai István János (független) 88 szavazat (18,26

%)

4. Varga József Dodó (független) 64 szavazat (13,28%)

Királyegyháza egyéni listás választás eredményei:

Bedő Istvánné: 73 szavazat

Berta Levente Lajos: 96

Borza Ferenc: 150

Grimné Hunyadvári Éva Zita: 181 KÉPVISELŐ

Gyuró Zoltán: 101

Hollósi János Ferencné: 99

Kovács László: 180 KÉPVISELŐ

Kovács Mátyás József: 146

Kósa Tihamér: 209 KÉPVISELŐ

Ligler László József 157

Mihalovics Krisztián Zsolt: 106

Palkó Ottó: 194 KÉPVISELŐ

Rugási Péter Béla: 86

Szakács Péter: 129

Tóth Józsefné Pénzes Ildikó: 163

Dr. Valkai István János: 166 KÉPVISELŐ

Varga József Dodó: 189 KÉPVISELŐ

Vincze Imre: 89

A polgármester Grím Ferenc független jelölt lett, az önko-

rmányzat összetétele pedig a következő: Grimné

Hunyadvári Éva Zita, Kósa Tihamér, Kovács László, Palkó

Ottó, dr. Valkai István János, Varga József. 

Az önkormányzat ünnepélyes alakuló ülését 2010.

október 14-én tartotta. Miután Mészáros Lászlóné, a

Választási Bizottság elnöke ismertette a választás ered-

ményeit, a polgármester és a képviselők esküt tettek, majd

az ülést levezető dr. Valkai István János korelnök

előterjesztette a polgármester illetményére vonatkozó

javaslatát, melyet a testület egyhangúlag megszavazott.

A polgármesteri program ismertetése és egyhangú elfo-

gadása után Grím Ferenc javaslatára a testület minősített

többséggel alpolgármesternek Palkó Ottót választotta. 

Királyegyháza CIGÁNY kisebbségi választás eredményei:

A kisebbségi választói jegyzékben szereplő

választópolgárok száma: 31 fő, szavazóként megjelent

választópolgárok száma: 12 (38,71%).

A választás eredménye: 

Lajtmann Mihályné (EURIFE) 9 szavazat KÉPVISELŐ

Lajtmann Evelin (EURIFE) 6 

Gál József Dániel (EURIFE) 10 KÉPVISELŐ

Váradi Nikoletta (EURIFE) 8 KÉPVISELŐ

Varga Tünde (EURIFE) 9 KÉPVISELŐ

Bogdán József (EURIFE) 4 

A Királyegyházi CKÖ alakuló ülését október 14-én meg-

tartotta, elnökké Váradi Nikolettát, helyettessé Gál József

Dánielt választották.                      /folyt.  a 2. oldalon/

Balról jobbra, hátul: Palkó Ottó, alpolgármester, Varga József, képviselő, Grím Ferenc,

polgármester, dr. Balázs János, címzetes főjegyző, Kósa Tihamér, képviselő Elöl: dr. Valkai István

János, képviselő, Grimné Hunyadvári Éva Zita, képviselő, Kovács László, képviselő

VÁLASZTÁSOK UTÁN
A Nostra Cement Kft. valamennyi munkatársa örömmel látta, hogy a helyhatósági választások Királyegyházán békében, nyugalomban és
tisztességben zajlottak le. Ismert, hogy számunkra a helyi önkormányzattal való együttmûködés az egyik legfontosabb dolog az itt végzett
munkánkban. Így volt ez az előző ciklusban és őszintén bízunk benne, hogy így lesz az elkövetkezendő négy évben is. Ezennel
megköszönjük az előző testület és polgármester, Grím Ferenc támogatását és a beruházásunk sikeréért tett erőfeszítéseit, valamint őszintén
reméljük, hogy a régi-új polgármesterrel, valamint a néhány poszton megváltozott képviselő testülettel ugyanolyan összhangban tudunk majd
együttmûködni, mint eddig. A település vezetésének ezúton is kívánunk sok sikert a következő négy esztendőre! 
A Nostra Cement Kft. nevében:   Kővári József ügyvezető igazgató
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A Magyar Golgota napja 

Az önkormányzati választások eredményei
Sumony települési választás eredményei:

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 369

fő, a szavazóként megjelent választópolgárok száma 264

fő, tehát a részvétel 66,94 százalékos volt. 

Polgármester választás eredménye: 

Bagó Norbert 10 szavazat (4,07%)

Lucza Ilona 54 (21,95%)

Lucza János 33 (13,41%)

Orsós József 149 (60,57%)

Sumony egyéni listás választás eredménye: 

Bagó Norbert 53

Barhács János 67 KÉPVISELŐ

Bogdán Ferenc 34

Lucza Ilona 64 KÉPVISELŐ

Lusek Ferenc József 123 KÉPVISELŐ

Sugár Rita 46

Szabó Gyula József 41

Szabó Lajos 61

Szőke Katalin Tünde 28

Torma Lászlóné 124 KÉPVISELŐ

A polgármester Orsós József független jelölt lett, a testület

tagjai: Barhács János, Lucza Ilona, Lusek Ferenc József,

Torma Lászlóné.

Sumony CIGÁNY kisebbségi választás eredményei:

A kisebbségi választói jegyzékben szereplő

választópolgárok száma: 67 fő, szavazóként megjelent

választópolgárok száma: 58 (86.57%).

A választás eredménye:

Orsós János (MCF FÓRUM) 31 szavazat KÉPVISELŐ

Gajár Katalin (LUNGO DROM) 4

Sugár Rita (LUNGO DROM) 12

Orsós László (MCF FÓRUM) 47 KÉPVISELŐ

Bogdán Sándor (LUNGO DROM) 5

Bogdán Bálint Géza (MCF FÓRUM) 38 KÉPVISELŐ

Sugár László (MCF FÓRUM) 35 KÉPVISELŐ

Szőke Katalin Tünde ( LUNGO DROM) 6

Orsós József ( MCF FÓRUM) 21

A Sumonyi CKÖ elnöke: Orsós László

Gyöngyfa település választási eredményei: 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 108

fő, a szavazóként megjelent választópolgárok száma 91

fő, tehát a részvétel 84,26 százalékos volt. 

Polgármester választás eredménye: 

1. Dörömböző Béla (független) 64 szavazat (71,11%)

2. Márton István (független) 26 (28,89%)

Gyöngyfa egyéni listás választás eredménye: 

Dörömböző Béla 37 szavazat

Herceg Ildikó 18 

Horváth Norbert 15

Kovácsevics László 12

Lasanc József 47 KÉPVISELŐ

Majorosi János 23

Márton István 29 KÉPVISELŐ

Márton Szabina 14

Nagy Attiláné 36 KÉPVISELŐ

Németh Roland Győző 25

Percze János István 41 KÉPVISELŐ

A polgármester Dörömböző Béla független jelölt lett, a

testület tagjai: Lasanc József, Márton István, Nagy Attiláné,

Percze János István.

Gyöngyfa CIGÁNY kisebbségi választás eredménye:

A kisebbségi választói jegyzékben szereplő

választópolgárok száma: 42 fő, szavazóként megjelent

választópolgárok száma: 34 (80,95%).

A választás eredménye:

Bogdán Katalin (DRVSZ) 15 KÉPVISELŐ

Herceg Ildikó (MCF FÓRUM) 14

Márton Szabina (MCF FÓRUM) 10

Dörömböző Béla (DRVSZ) 20 KÉPVISELŐ

Bogdán Melinda (DRVSZ) 16 KÉPVISELŐ

Orsós Jánosné (MCF FÓRUM) 5

Orsós János (MCF FÓRUM) 9

Ignácz Attila (MCF FÓRUM) 7 

Nagy Attiláné (DRVSZ) 212 KÉPVISELŐ

A Gyöngyfai CKÖ elnöke: Nagy Attiláné

Tankötelezettség
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a családok támo-

gatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény valamint a

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény módosítása bevezette az iskoláztatási

támogatás jogintézményét, melynek célja a tankötelezettség

teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének

elősegítése.

Amennyiben a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és 10

igazolatlan órája gyűlik össze, a gyámhatóság figyelmezteti a

szülőt arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik iga-

zolatlan óra után elrendeli az iskoláztatási támogatás (ezt

megelőzően: családi pótlék) felfüggesztését és ezzel

egyidejűleg a gyermeket védelembe veszi. 

Amennyiben összegyűlik 50 óra igazolatlan hiányzás, az

automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével

és a gyermek védelembevételével jár.

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben

a gyermek a 18. életévét betölti.

Dr. Balázs János

címzetes főjegyző

1849. október 6.-án végezték ki Aradon a
szabadságharc 13 katonai vezetőjét. A
napra - amely azóta nemzeti gyásznappá
vált, amikor együtt emlékezünk erre az
áldozatra, mártírhalálukra – minden magyar
szívfájdalommal tekint vissza.
A forradalom és szabadságharc 1849.
augusztus 31-én véget ért, amikor Világosnál
megtörtént a fegyverletétel.
Magyarországon sötét idők jártak. Akit az
ellenség bûnösnek talált, azt börtönbe
zárták vagy kivégezték.  A császári
törvényszék ítélete alapján I. Ferenc József
osztrák császár akaratából a magyar hon-
védsereg 12 tábornokát és egy ezredesét
felségsértés vádjával Aradon kivégezték. Õk
a nemzet vértanúi: Aulich Lajos, Damjanich
János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich
Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, gróf

Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor
József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József,
Török Ignác és gróf Vécsey Károly. Az aradi
vár sáncában golyó által halt meg Kiss Ernő,
Dessewffy Arisztid, Schweidel József és
Lázár Vilmos. További kilenc tábornok nem
sokkal később bitófán végezte. 
Ám ekkor nem csak Aradon történtek
kivégzések. Pesten, az Újépület falánál, ere-
detileg kötél általi halálra ítélték, majd „por
és golyó” által főbe lőtték Batthyány Lajost,
az első magyar miniszterelnököt.
Bár a magyarok elbuktak a túlerővel szem-
ben, a nemzet áldozata és a rengeteg
kioltott élet nem volt hiábavaló. Ebben az
évben is büszkén gondolunk azokra, akik
életüket áldozták a hazáért.

Fata Dorina
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Az a tapasztalatom, hogy sajnos e két
ünnep tartalma annyira összemosódik
még a rendszeresen templomba járó
emberek tudatában is, hogy szükséges-
nek látom röviden felvázolni e két nap
tartalmát és ünneplési sajátosságait.
November elseje régi, kora-középkori
római ünnep. Az ókori Rómában létezett
egy pogány templom, amely nem
egyetlen istenség tiszteletére lett emelve,
hanem a rómaiak által tisztelt főbb
istenek amolyan „gyűjtőszentélye” volt –
ez a ma is megcsodálható Pantheon. E
templomban minden istennek volt szob-
ra, a római ember e szentélyben
megtalálta a maga istenét, bárkiről is
legyen szó. A kora-középkorban, amikor
a város lakossága már javarészt
keresztény, e templom a sok-sok barbár
betörés következtében erősen megrom-
lik. A pápa, Róma püspöke úgy dönt,
hogy ezt a templomot keresztény
használatba veszi, és eltávolítva onnan a
még meglévő pogány elemeket a
kereszténység első három évszázadában
vértanúhalált halt mártírok tiszteletére
szenteli fel. Egészen pontosan azon
vértanúk iránti tiszteletből, akiknek a
római egyházi naptárban nincs saját
ünnepük, így e templom, és a hozzá
kapcsolt kalendáriumi nap ezen
megdicsőült, mennybe eljutott, de
kevéssé ismert szentek ünnepe és
temploma lett. Ők a „mindenszentek”.
Ünnepük öröm az egész Egyház
számára, hiszen bennük annak Istentől
való lehetségességét ünnepeljük, hogy
az Isten szerinti életre érdemes törekedni,
mert az elérhető, és ne feledjük ez
keresztény életünk értelme, ezért
vagyunk. Bárki szent lehet és legyen is!

A halottak napja, mint naptári ünnep is
középkori eredetű. A szerzetesek
világában kezdettől, mind a mai napig
megemlékeznek, minden nap, azokról a
valamikori rendtársaikról, akik azon a
konkrét napon haltak meg, valamikor
régen, ameddig a helyi közösség
krónikáiból ez kiolvasható. Ez a szokás
egyébként a családi naptáraink része is,
hiszen mindenütt él annak hagyománya,
hogy megemlékezünk, legalább egy
gondolat és/vagy fohász erejéig arról az
elhunyt rokonunkról, akinek azon az
adott napon van a halálozási évforduló-
ja. Felmerült viszont annak az igénye a
szerzetesek között, hogy legyen a naptár-
ban egy nap, amikor név nélkül, egy-
szerre minden meghalt rendtársukról
megemlékeznek. Ekkor halotti szertartá-
sokat végeznek, kimennek a temetőbe,
hogy az elhunytak lelki üdvéért imádkoz-
zanak, s a napot gyászban, csendben
élik meg. Ez terjedt el egyetemesen, ezt
ünnepeljük november 2-án.
Miért megyünk tehát ki halottaink sír-
jához? Fontos, hogy meghalt szeretteink
emléke ne felejtődjék el. Fontos, hogy
halottaink pihenőhelye összehozza az
élő családtagokat, de mindennél
fontosabb, hogy könyörögjünk Istenhez,
aki az élők és a holtak Istene, hogy
elhunytjaink bűneit bocsássa meg, és
adja meg a kegyet, hogy majd újból
együtt lehessünk velük, amikor a mi
időnk is véget ér. A temető tehát szent
hely, s így az imádság helye. A temető
csak ideiglenes nyugvóhelye az elhunyt-
nak, hiszen a Biblia tanítása szerint a
világ végén majd mindnyájan romol-
hatatlan testben fogunk feltámadni,
hogy így majd beteljesedjék véglegesen

az emberiség élete és történelme
Istenben (mindenki élete és maga a
történelem is Istenbe torkollik). Ezt azért
is írom, mert sajnos néha úgy tűnik, hogy
keresztény hitünktől idegen, az ősi egyip-
tomiakéhoz hasonló halottkultusz kezd
kialakulni hívő keresztények között is.
Kerüljük a nem egészséges halott-
tiszteletet! Vigyázzunk, ez nem a feltá-
madt Krisztus szerinti halott-szemlélet –
letérhetünk a helyes és egészséges útról,
és torzulhat a mentalitásunk, de még a
személyiségünk is!
Mi a helyzet az őszvégi ún. halloween-
ünneppel? Hihetetlen sebességgel terjed
hazánkban ez az ókori, kora-középkori
pogány, kelta vallási elem (hasonlóan a
hindu és a buddhista vallás egyik gyako-
rlatához, a jógához – az sem relaxációs
módszer elsősorban, hanem egy vallás
„imagyakorlata”!). A halloween egy
szellemhitű, titkos, démoni és egyéb
szellemi erőktől rettegő és azokat imádó,
egyáltalán nem keresztény hitvilágú
dolog, amely nem a belülről kivilágított
sütőtökről és az ahhoz kapcsolódó
mókákról szól. Régen az Egyház
keményen bírálta az ilyen jelenségeket a
nép körében, mert tapasztalták, meny-
nyire megbetegíti az embert, és a tár-
sadalom szövetét, ha az emberek men-
tális és pszichés egészsége e bizonytalan
szellemiségű dolgokkal telítődik.
Fiataljaink alig-alig gyakorolják a
hitüket, az evangélium embert nemesítő
szűk ösvénye nem vonzó, de sok
iskolában hatalmas kultusza van e
pogány vallási jelenségnek. Hazánk
lakossága jó részének sebzett, beteg a
lelke, a szelleme, a szíve. Kell ez
nekünk?                   Dr. Kajtár Edvárd

Mindenszentek és halottak napja

Színházlátogatást szervezünk

Claude Magnier: Oscar címû komédiáját

Balikó Tamás rendezésében tekinthetjük meg a Pécsi Nemzeti Színház Kamaratermében

A színházjegyek árát a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány fedezi a Nostra Cement Kft. támogatásának

köszönhetően

Az utazás önköltséges.

Jelentkezés: 2010. november 8-12-ig

az általános iskolában személyesen Konyári Tímeánál, illetve telefonon: 06309522987
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Meghitt délután az óvodában

A hagyományos Őszi napot idén rend-
hagyó módon ünnepeltük meg az
óvodában.  
Sokat törtük a fejünket, hogy lehetne
érdekesebbé és tartalmassá tenni az együtt
eltöltött időt, azt szerettük volna, ha a szülők
is megismerik azokat a dalokat, játékokat,
verseket, amiket az oviban tanultak a
gyermekeik. Minden szülőnek és
vendégnek meghívót készítettünk, sajnos így
is voltak szomorú kisgyerekek, akik hiába
várták szüleiket. A gyermekek munkáival
(festett, rajzolt, barkácsolt művek) díszített
csoportszobákban csokorba gyűjtött őszi
versekkel, énekekkel, játékokkal,
mondókákkal kezdtük el műsorunkat,
melyben az idén nemcsak az első, de a
második osztályos iskolások is szerepet
vállaltak. 
A műsor végén az óvodások szüleikkel, és
az óvó nénikkel közös táncra kerekedtek:
„most zárd az ajtót, most tárd az ajtót”, és

táncoltunk, és táncoltunk. 
Nagy öröm volt látni a gyerekek arcán az
izgalmat és boldogságot, ahogy édes-
anyjukkal, mamájukkal vagy apukájukkal

együtt táncoltak. Egy ilyen kicsi egymásra
figyelés, és egy kis közös játék máris belop-
ta a szobába a boldogságot. 
Aztán kezdődött a kincskereső játék. Négy
állomáson lehetett pontot gyűjteni, képes-
lapkészítéssel, színezéssel, négy őszi
gyümölcs rajzával, és a teraszon elbújtatott
név, óvodásjel keresésével. Akinek
összegyűlt a négy pontja az megkaphatta
az ajándékát a kincses ládából. A játék után
mindenkinek jól esett a finom sütemény,
amit a konyhás nénik sütöttek, és a sok
ízletes szendvics, amit a szülők készítettek.
Köszönöm mindazoknak a Szülőknek, akik
megtiszteltek bennünket és gyermekeiket
azzal, hogy eljöttek Őszi napunkra, és
együtt töltötték velünk ezt a kellemes
délutánt. 

Grimné Hunyadvári Éva
Óvodavezető

A Manó csoportban a másodikosok játszottak együtt az ovisokkal

Így törik a diót a Katica csoport óvodásai

Örömmel tudatjuk, hogy az óvodában

gyûjtött kupakokat a falubusszal elszállí-

tottuk, és leadtuk. A 105 kg kupakért

3150 forintot kaptunk, a pénzt az

óvodás gyermekekre fordítjuk.

Köszönjük mindazoknak, akik segítettek

a gyûjtésben!

Továbbra is várjuk a kupakokat.

Márton napi bál az óvodában

Értesítünk mindenkit, hogy 

2010. november 13-án 20:00 kezdettel az óvodában 

a szülői munkaközösség rendezésében jótékonysági batyus bál lesz.

Zene: Flamingó

Belépő ára. 500 Ft./fő, Támogatói jegy: 500 Ft.

Érdeklődni: 06702491549

Mózs-Farkas Réka, SZM elnök
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Október, az idősek hónapja
„Ugyanaz az élet, amely az öregségbe csú-
csosodik, a bölcsességbe is csúcsosodik, az
állandó lelki derű szelíd napragyogásába”
/Nietzsche/
Október 1-jén, az Idősek Világnapján ünnepi
műsorral és vendéglátással kedveskedtünk
Királyegyháza idős lakosainak. A
hagyományoknak megfelelően felléptek az
óvodások, az iskolások, a néptánccsoport és a
Nyugdíjas Klub énekkara is. Borza Ferencné
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekeimért című köl-
teményét szavalta el, meglepetésként pedig a
valamikori Roxínház művészeiből alakult
Megarox együttes énekesei adtak elő san-
zonokat, musical és operett részleteket nagy si-
kerrel. A rendezvényen a vendéglátást
Királyegyháza Önkormányzata, a műsort pedig
a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány biztosította. Köszönet a felkészítő
pedagógusoknak és a fellépőknek a
színvonalas előadásért!

Kirándultak  a Nyugdíjasok
A Nyugdíjas Klub tagjai szeptember 18-án
élményekben gazdag kiránduláson vettek részt
részben önerőből, részben pedig a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány támogatásának segítségével. Az
első megálló Zengővárkonyban volt, ahol a
híres Tojásmúzeumon kívül a „Szalma-kincs-
tár” kiállítását és a Bormúzeumot is megtekin-
tettük. Innen kalandos körülmények között
jutottunk el a püspökszentlászlói templomba,
amely egyébként nem látogatható, de most Dr.
Kajtár Edvárd nemcsak bejuttatott minket, de
szentmisét is tartott, csak nekünk. Ezután
Pécsváradra vettük utunkat egy finom ebéd ere-
jéig. Meglepetésünkre dr. Balázs János
körjegyző kétszemélyes zenekart is szervezett a
helyszínre, így hazautazás előtt még táncra is
perdülhettünk. 

Az operett részletek jókedvre derítették a közönséget

A Míves Tojás Gyűjtemény darabjai 19 ország 55 tájegységéből származnak

Csonkamindszenten
Szeptember 4-én Csonkamindszenten, a falu-
napon lépett fel a Királyegyházi Nyugdíjas

Klub énekkara és a Királyegyházi
Néptánccsoport. A rendezvény után Szabó
Mónika, Csonkamindszent polgármester asz-
szonya kedves levélben köszönte meg a kirá-
lyegyházi csoportok színvonalas előadását. 
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Királyegyháziak!
Megalapítanánk a királyegyházi természetjárók klubját, 

a Görcsös Erővel Baktatók Egyesületét!

A leendő GEBE tagjainak sorába várunk minden olyan családot, fiatalokat, időseket, 
akik nem sajnálják legyalogolni a lábukat, szeretik a természetet és az erdők jó levegőjét.

Rendszeresen szeretnénk túrákat szervezni elsősorban a baranyai tájakon.
Jelentkezni vagy érdeklődni lehet a két alapító tagnál: 

Varga Dodó Józsefnél (06302567678) és Vincze Imrénél (06302492499)

Vincze Imre

A Szabadság Napja
Október 22-én ünnepeltük az iskolában
az ’56-os Magyar Forradalom és
Szabadságharc évfordulóját. Erre az
alkalomra hagyományosan a mindenko-
ri nyolcadik osztály készül ünnepi
műsorral, ezúttal Toplakné Szummer
Marianna tanárnőnek és tanítványainak
köszönhetjük a színvonalas
megemlékezést. Az Önkormányzat
részéről Varga József képviselő tisztelte
meg jelenlétével nemzeti ünnepünk
tiszteletére szervezett rendezvényünket. 

KT

Máriagyűdre zarándokoltunk
- Még pár évtizeddel ezelőtt is élt a szokás, hogy
az egyes plébániák hívei, az év egy konkrét
napján együttesen elzarándokoltak a pécsi egy-
házmegye legnagyobb Mária-kegyhelyére,
Máriagyűdre. Amikor 2006-ban átvettem e
területen a rám bízott községek papi szolgálatát,
elhatároztam, hogy felújítom e szokást, kezdve
a Szabadszentkirályhoz tartozó községekkel. Mi
akkor az őszi Kisboldogasszony ünnepét válasz-
tottuk, pontosabban az ahhoz közeli
vasárnapot. Az idei évtől bekapcsoltam e
szokásba a Királyegyházához tartozó
községeimet is – és persze magát Királyegyházát
is. Úgy tapasztaltam, mindnyájunk számára
nagy élmény és kivételes lelki tapasztalat volt.
Istennek legyen hála!

Dr. Kajtár Edvárd

Királyegyháza és Szabadszentkirály Plébánia közös szervezésében két nagy autóbusszal, mikrobusszal és személyautókkal

mintegy 130 fővel indultunk szeptember 12-én Máriagyűdre. A megérkezésünk után közös keresztúttal kezdtünk, majd a

Fájdalmas Szűzanya szobránál Plébános úr elmélkedését hallgattuk. A 11 órakor kezdődő ünnepi misét is Dr. Kajtár Edvárd

celebrálta a kegytemplomban, majd a szabad programot követően Csibi Imre atyával közösen megáldották a kegytárgyakat

és Csibi atya vezetésével közös litániát tartottak. A szintén közös áldás után feltöltődve indulhattunk haza. 

Kajtár Bertold

Hitoktató
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A megrendültség tettekre sarkallt minket

Kolontáron örültek a segítségnek

Az iszapkatasztrófa híre hallatán egy napig
tűnődtem, hogyan segíthetnék ezeken a
szegény bajba jutott embereken. Azt min-
denképp éreztem, hogy segíteni kell. Magam
is tudom, hogy ilyen nagy tragédia esetén,
milyen jól esik egy kevés támogatás is. 
Az aznap esti klubtalálkozón felvetettem,
hogy ha csak egy csepp könnyet is le tudunk
másnak az arcáról törölni, akkor azt tegyük
meg, ne késlekedjünk. Azonnal az ötletem

mellé álltak a Nyugdíjas Klub tagjai, a leg-
gyorsabb és legszükségesebb segítségnek az
élelmiszeradományt gondoltuk. Elhatároztuk,
hogy személyesen fogjuk összegyűjteni és
átadni a kolontáriaknak. A hirdetésünk
megértésre talált a lakosság körében, és ki
élelmiszerrel, ki pénzzel járult hozzá az
adományhoz.  Polgármester úr felajánlotta,
hogy a falubusszal segítségünkre lesz a szál-
lításban, de végül olyan sok csomag érkezett,

hogy szükség volt egy kis teherautóra is,
melynek bérleti díját szintén az önkormányzat
fizette.  Az adományozók között volt
szentlőrinci lakos is, Csonkamindszenten
pedig a képviselőtestület tagjai gyűjtöttek
nagy mennyiségű élelmiszert és pénzt, amit
szintén örömmel vittünk magukkal.
A helyszínre érkezve sokkoló látvány fogadott
minket, a ledózerolt házak helye, a fáradt,
megtört emberek, akik zokszó nélkül tették a
dolgukat, takarítottak. 
Az adományt személyesen Kolontár lako-
sainak tudtuk átadni, akik hálás köszönettel
fogadták. Tili Károly, Kolontár polgármestere
meghatódva mondott köszönetet segít-
ségünkért.
Ezúton köszönjük a hatvannégy királyegyházi
családnak, valamint a szentlőrincieknek és a
csonkamindszentieknek, hogy együtt segíthet-
tünk honfitársainkon! Köszönjük azoknak is,
akik vállalták velünk a hosszú utat, és segítet-
tek a több mázsányi adomány rakodásában!

Dr. Máthé Győzőné

Tili Károly hálásan köszönte az adományokat /fotó: Palkó Ottó/

Királyegyházán 80 m2 alapterületû, bővíthető
családi ház eladó. Irányár: 3,8 millió Ft 

Érd.: 06-73-340296A tönkrement házak mögött jól látható a gátszakadás /fotó: Palkó Ottó/
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9.19. Királyegyháza - Bükkösd 2:1 (2:1) Összeál-
lítás: : Molnár K. – Keczeli., Katona Z. (89.p. Fata),
Kósa T., Berta – Szolga, Jung, Kovács (89.p. Sárközi)
- Schneider (83.p. Katona Zs.), Gellner (76.p.
Lajtmann) – Lesnyik (83.p. Gábor)
Góllövő: Gellner (2)
Három játékosunk hiányát megéreztük (eltiltás,
sérülés). Összjátékunk akadozott, a játékosok
igyekeztek, de nem sikerült gólhelyzeteket kialakítani
mezőnyfölényünk ellenére. Nagyon elgondolkod-
tató, hogy a védelemnél az utolsó tíz percben
rövidzárlatok következnek be, amely eddig négy
pontunkba került, és kis híján ezen a mérkőzésen is
nagy árat fizettünk érte. De megvan a három pont,
és ebben a helyzetben ez volt a legfontosabb. 
09.26. Orfű - Királyegyháza 0:4 (0:2) Összeállítás: :
Molnár K. (75.p. Molnár L.) – Keczeli, Katona Z.
(46.p. Gunszt), Kósa T., Berta – Szolga, Jung (70.p.
Gábor), Kovács (15.p. Lajtmann) - Schneider (70.p.
Fata), Gellner (75.p. Sárközi), Lesnyik (70.p. Katona
Zs.)
Góllövők: Lesnyik(2), Schneider, Szolga
Nehéz körülmények között (szél, eső, hideg) kivívott
győzelem. Ellenfelünk többször túllépte a keménység
határait. Ráadásul igen gyengén használtuk ki a
helyzeteinket (a lehetőségek talán egyharmadából
született gól)! A második félidőben csak a pályára
lépő cserék öt helyzetet puskáztak el. Lényegesen
hatékonyabbnak kell lenni, ha sikert akarunk elérni. 
10.03. Királyegyháza - Szabadszentkirály 3:1 (0:0)

Összeállítás: : Molnár K. – Keczeli., Király (73.p.
Katona Z.), Kósa T., Berta – Szolga, Jung, Gunszt -
Schneider (81.p. Gábor), Gellner (65.p. Kovács) –
Lesnyik (85.p. Fata)
Góllövők: Lesnyik, Schneider, Fata
Kemény, nagyiramú, sportszerű, igazi szomszédvári
rangadó! Kozári István NB III-as kerettag játékvezető
határozott, korrekt, bíráskodással segítette a játékot.
Végig ellenőrzésünk alatt tartottuk a mérkőzést, sokat
birtokoltuk a labdát, és lelkierőben, akaratban is
felnőttünk a feladathoz. A csapat kezdi érezni, mi kell
a sikerhez ebben az osztályban. A győzelemhez
kellett a kiemelkedő kapusteljesítmény is. 
10.10. Kökény – Királyegyháza 1:3 (0:3) Összeál-
lítás: : Molnár K.(70.p. Molnár L.) – Keczeli. (70.p.
Fata), Király, Kósa T.(69.p. Katona Zs.), Berta –
Szolga, Jung, Kovács (69.p. Gábor) - Schneider
(69.p. Lajtmann), Gellner, Lesnyik 
Góllövők: Gellner(2), Király
A szezon legkatasztrofálisabb teljesítménye
(legalábbis remélem). Az első húsz és az utolsó
tizenöt percben 3-3 gólt kaphattunk volna.
Szerencsére cserekapusunk, Molnár László
káprázatos teljesítménnyel, száz százalékos helyzetek-
ben hárított. Elképzelés nélküli, lélektelen produkció
volt, szerencsére ellenfelünk tizennégy perc alatt
„kivégezte” saját magát. A mérkőzés egyetlen
értékelhető momentuma második gólunk volt. 
10.17. Királyegyháza - Gödre 5:1 (3:0) Összeállítás:
: Molnár L. – Keczeli, Király, Kósa T.(68.p. Fata),

Kovács – Szolga, Jung (65.p. Katona Zs.), Gunszt –
Kürthy (65.p. Lajtmann), Gellner, Schneider (68.p.
Gábor)
Góllövők: Schneider, Gellner(2), Gunszt, Király
Négy hiányzó (Molnár K., Berta, Kósa L., Lesnyik) –
lelkesen, többségében jól játszó csapat, bizonyítani
vágyó bekerülők, NÉGY SZÉP FEJES GÓL! Azt
hiszem, aki kint volt a mérkőzésen, nem bánta meg.
Öt mérkőzést nyert zsinórban a csapat, 17:4-es
gólkülönbséggel. Jó ráhangolódás a jövő heti,
Kishárságy elleni rangadóra. 
10.24. Kishárságy - Királyegyháza 1:4 (0:1)
Összeállítás: : Molnár K. – Keczeli, Király, Kósa T.,
Gunszt - Szolga, Jung, Kovács (86.p. Gábor) –
Kürthy, Gellner (88.p. Fata), Schneider (83.p.
Lajtmann)
Góllövők: Kürthy, Gunszt, Szolga, Fata
Fegyelmezetten, okosan és látványosan játszva –
nélkülözve Lesnyiket és Kósa Lászlót – az elmúlt
szezon bajnokcsapatát győztük le meggyőző fölén-
nyel saját pályáján, szép számú közönség előtt.
Ellenfelünk kíméletlen, durva játéka – bizonyítja a
nekik kiosztott hat(!) sárgalap – sem zökkentett ki a rit-
musból bennünket, és sorozatban hatodszor hagytuk
el győztesen a pályát. A nóta úgy szólt a vörös
hadseregről: „…örökké győz e had, legendák hőse
vagy…”. Ebből a szempontból kezdünk hasonlítani
rájuk!

Dr. Valkai István János
edző

A SZONEK Királyegyházi Általános Iskola
Tagintézménye benevezett a III. Belső-
Somogyi Kispályás Meghívásos
Labdarúgó Tornára, mely október 8-án
került megrendezésre Nagybajomban. A
tornán tizenöt csapat mérte össze erejét,
közöttük nálunk sokkal nagyobb
települések, többek között Siófok,
Kaposvár, Dombóvár és Marcali csap-
ataival. Ennek fényében különösen nagy
büszkeséggel jelenthetjük, hogy az
előkelő harmadik helyen végeztünk. A

bronzérmek mellett még egy jeles osztály-
zattal is gazdagabbak lettek
tanítványaink, természetesen testnevelés
tantárgyból. 
A SZONEK DSE keretein belül a
szentlőrinci és a bicsérdi általános iskolák
csapataival játszottunk. A bicsérdieket
könnyedén legyőztük (6:0), a szentlőrinci
gyerekektől viszont sajnos 1:0-ra kikap-
tunk. 
Tanítványaim közül hat gyermek a
Szentlőrinc SE U11-es csapatának igazolt

játékosa, velük vasárnaponként a PMFC
regionális bajnokságában is szerepelünk.
Jelenleg a második fordulón vagyunk túl,
két győzelemmel a második helyet
foglaljuk el a tabellán. Itt a Helyzet hasáb-
jain is szeretnék tanítványaimnak gratulál-
ni a szép teljesítményhez!
Eredményeink megtekinthetőek a
www.pmfcgyerekfoci.atw.hu internetes
oldalon. 

Pintér Tibor
Testnevelő, edző

LABDARÚGÓINK EREDMÉNYEI

NEVELŐDIK AZ UTÁNPÓTLÁS


