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Egy évesek lettünk!

2009. novemeber 10-én találkoztunk először,
akkor alakítottuk meg a Királyegyházi
Nyugdíjas Klubot. Elhatároztuk, hogy minden
keddi napon összejövünk, hogy találkozzunk,
beszélgessünk. A következő héten
felkérésünkre dr. Valkai István háziorvos hozott
információkat az éppen aktuális influenzás
megbetegedés megelőzéséről. November
27-én Kajtár Edvárd plébános tartott előadást
nálunk. Decemberben a Közalapítvány
Kuratóriumának felkérésére szívesen vettünk
részt a karácsonyváró templomi ünnepség
előkészítésében, pogácsát és édes
süteményeket készítettünk, de részt vettünk az
ünnepi műsorban is. Ez alkalommal vehettük
át a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány elnökétől, Konyári Tímeától a
karácsonyi ajándékcsomagot. 2010. január
első hetében hangulatos pótszilvesztert

tartottunk, a következő héten a Piroska napot
ünnepeltük. Februárban a Julianna, március-
ban a József és az Irén napot, valamint a
nőnapot is megtartottuk. Áprilisban kivettük a
részünket a falunapi készülődésből.
Segítettünk a kiállítási tárgyak
összegyűjtésében, rendszeresen jártunk az
énekkari próbákra. Május 1-jén, a Falunapon
délelőtt lángost sütöttünk, délután pedig
hatalmas sikert arattunk az énekkari fellépés-
sel, Az árvíz idején sokan segítettek közülünk a
védekezésben. 22-én a Szigetvári
Fürdőfesztiválon szerepeltünk az énekkarral.
Júniusban a Cserdi szőlőhegyen tartottuk az
Antal napot, júliusban pedig Siklósra
kirándultunk, Máriagyűdön meghallgattuk a
szentmisét, aztán hajóztunk a Dráván, végül
finom ebédet kaptunk, és hangulatos borkós-
toláson vehettünk részt. Köszönjük a szervezést

Konyári Tímeának! Augusztusban Ilona,
szeptemberben Mária és Rózsa napot
tartottunk. Októberben Zengővárkonyba
kirándultunk, Dr. Kajtár Edvárd plébános
Püspökszentlászlóra vitt minket, ahol szent-
misét hallgathattunk, és megcsodálhattuk a
tájat, a pécsváradi vacsorát (és meglepetés
zenekart) pedig dr. Balázs János szervezte szá-
munkra. Az iszapkatasztrófa által sújtott
Kolontárnak adományokat gyűjtöttünk, és
személyesen adtuk át. 
Jóban, rosszban együtt voltunk!
Mindezt azonban nem tudtuk volna elérni, ha
nem támogat bennünket Grím Ferenc, pol-
gármester valamint a Közalapítvány
Kuratóriuma, személy szerint Konyári Tímea és
Fata Gáborné. Ők mindenben mellettünk
voltak, köszönet érte!

Dr. Máthé Győzőné

Grím Ferenc polgármester kedves szavakkal köszöntötte az ünnepelt közösséget
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Karácsonyváró hangverseny 

Első színházi élményünk

Az iskolában az volt a feladat irodalomból,
hogy olvassuk el Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig című regényét. A tanárnő azt
ígérte, hogy ha elolvassuk, elmehetünk a Pécsi
Nemzeti Színházba a regényből készült musi-
calt megnézni. Mindannyian vágytunk a szín-
házba, a szüleink is örömmel fogadták a hírt,
annál is inkább, mert sokan közülük nem
voltak még soha színházban. A jegyeket a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány jóvoltából Konyári Tímea
tanárnő vásárolta meg. Irodalom órán
bementünk a számítástechnika terembe és

interneten rákerestünk a Pécsi Nemzeti
Színházra, az épületről és az előadásról is
képeket nézegettünk
Az utazást is Timi néni szervezte meg, ezúton is
köszönjük, hogy a sumonyi és a gyöngyfai pol-
gármesterek ingyen és bérmentve bocsátották
rendelkezésünkre a falubuszokat. Az úton arról
beszélgettünk, hogy mennyire kíváncsiak
vagyunk a színházra.
Mikor Pécsre értünk kerestünk egy parkolót, és
elindultunk városnézésre. Végigsétáltunk az
Irgalmasok utcáján a Széchenyi térig, láttuk a
Dzsámit, sétáltunk a Király utcában is. Amikor

odaértünk a színházhoz, megcsodáltuk
kívülről, és fényképezkedtünk  is. 
Amikor bementünk, a színház belső terére ráis-
mertünk az interneten látott képek alapján, de
a valóságban még sokkal szebbnek találtuk.
Tíz perc múlva már kezdődött is az előadás, a
nézőtéren jó sokan voltak. Bár ez egy szomorú
történet, voltak benne vicces részek is, nagyon
tetszett nekünk, amikor énekeltek és táncoltak,
a legjobb volt a főszereplő, Nyilas Mihály. Az
igazgató nagyon humoros volt, az ő szerepét
Stenczer Béla játszotta, és az is tetszett nekünk,
amikor Török János ellopta Misitől a reskontót
A két felvonás között volt egy szünet, akkor Timi
néni körbevezetett minket az épületben. Az
előadás végén nagyon hosszú tapsvihar volt. 
Hazafelé mindenki mondta, hogy milyen jó
volt, és milyen jó lenne még egyszer eljönni
színházba. Már alig vártuk, hogy hazaérjünk,
és élménybeszámolót tartsunk.
A szüleink is mondták, hogy nagyon örülnek,
hogy ilyen élményben lehetett részünk, és még
fizetni se kellett érte. Kár, hogy két osztálytár-
sunk nem jelezte, hogy ígéretével szemben
még sem jön velünk, így két jegy kárba veszett,
pedig felajánlhattuk volna a hetedikeseknek.

Orsós Mirella, Orsós Richárd és Sárközi Zsolt

SZONEK Királyegyházi Ált. Isk. 

8. osztályos tanulói

GEBE: második túra

Találkozó: 2010. november 28.(vasár-
nap) 9.00 óra

Dodó Kereskedés előtti parkoló

Program: Jakab-hegyi túra
Parkolás: KővágószőlősTervezett látni-

valók: Jubileumi kereszt, Babás-
szerkövek, István-kilátó, Zsongor-kő,

Pálos Kolostor romjai

Mindenkit szeretettel várunk!
Érdeklődni: 06302492499

Vincze Imre

2010. december 17-én 17 órakor 
a Királyegyházi Katolikus Templomban

Fellépnek: 
a SZONEK Királyegyházi Általános Iskola

és Óvoda Tagintézményének tanulói, óvodásai, pedagógusai,
a SZONEK Alapfokú Mûvészeti Iskola

Zene tagozatának növendékei és tanárai,
valamint a Királyegyházi Énekkar

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Dr. Kajtár Edvárd, 
plébános,

Konyári Tímea, 
a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

A felújított Széchenyi téren is időztünk egy kicsit
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Kiss László, alkotmánybíró az áprilisi
királyegyházi előadása alkalmával
meghívást intézett hozzánk, miszerint
szívesen lát bennünket a Magyar
Köztársaság Alkotmánybíróságán egy
látogatásra. A meghívás beteljesedett,
nem is akármikor, mert a Bíró úr
szándékosan úgy intézte, hogy tanúi
lehessünk 2010. október 27-én,
amikor az Alkotmánybíróság ered-
ményt hirdet. Mint tudjuk, hatalmas
port vert fel a döntés, melyben az

Alkotmánybíróság érvénytelenítette az
Országgyűlés által megszavazott
törvényt (a végkielégítések kétmillió
forint fölötti részének visszamenőleges
hatállyal történő megadóztatásáról),
így joggal mondhatjuk: történelmi pil-
lanatot élhettünk meg személyesen,
tűzközelben. Az eredményhirdetés
csaknem másfél órán át tartott a több
párhuzamos indoklás miatt, de a szi-
gorú hivatalos részt hamarosan barát-
ságos beszélgetés váltotta fel Kiss bíró

úr és törzskarának tagjai segítségével.
Betekintést nyerhettünk az
Alkotmánybíróság mindennapi
működésébe, szerepébe a társadalom
életében. Ebéd után a törzskarra is fel-
látogathattunk, ahol a kötetlen beszél-
getés közben folyamatosan érkeztek a
hírek a sajtó és a kormány
reakciójáról a délelőtti eredményhir-
detéssel kapcsolatosan. Tapintható
volt a feszültség a szobában, de ez
nem ment az egyébként emelkedett
hangulat rovására, köszönhetően
vendéglátóink udvarias és igen kedves
magatartásának. Bízom benne, hogy
minden jelenlévő nevében állíthatom,
felemelő érzés volt egy ilyen magas
rangú intézmény falai közt járni, és a
törvényhozás illetve bírálat légkörét
szinte a bőrünkön tapasztalva
megélni. Számomra a legfőbb tapasz-
talata ennek a kirándulásnak az volt,
hogy milyen kevéssé vagyunk
tudatában a hétköznapi életünk során,
hogy a legnagyobb súlyú döntések
meghozatala mekkora felelősséggel
társul, és hogy mekkora a saját
felelősségünk a demokrácia gyakor-
lása során. 

Konyári Tímea

Az Alkotmánybíróságon jártunk

Fagykárok ellen kiszárítás
A laikus szemlélődő is láthatja, hogy
gőzerővel folynak a Királyegyháza
határában létesülő cementgyár
munkálatai. Annak érdekében, hogy a
várható hideg idő ne okozzon olyan
károkat amelyek lassítanák a munkát,
az építők különböző megelőző
intézkedéseket tesznek.  Ennek
keretében november végétől decem-
ber második hetéig sor kerül a
hőcserélő torony tűzálló falazatának
kiszárítására. A fagyok beállta előtt
azért vált esedékessé ez a munka, mert
a hőcserélő torony falazatvédő
szigetelő betonjában megkötött víz
károkat okozhat. A kiszárítást

ideiglenes gázolaj égőkkel végzi egy
erre szakosodott német cég. Amíg a
torony falhőmérséklete  el nem éri a
110-130 C fokot, a munkálatok
helyszínén egy-két napig korom
képződése várható. A felfűtés
tényleges ideje egyébként 8-10 nap. A
munkálatokról a Nostra Cement  Kft.
vezetése tájékoztatta a Dél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőséget is. A
koromképződésnek  egészségre ártal-
mas hatása nincsen. 

A Nostra Cement Kft. lakossági
tájékoztatása

A hőcserélő torony szerkezet-
magassága 101,4 méter

Néhány perccel azelőtt még a döntéshozó testület ült a pulpituson
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„Benne van az életünkben Isten”

Régóta tisztelettel nézem mindennapjaikat,
most kíváncsi lettem, miként lehet a mai
világban ilyen szép békességben,
szorgalomban és szerénységben
működtetni egy családot ötven hosszú éven
át. Elmentem hát, hogy elbeszélgessek az
idős házaspárral, megfejtsem a titkukat.
Amikor beléptem a kapun, rendezett udvar,
szép falusi porta fogadott. A szobában tisz-
taság, rend, jó meleg. Az egyik ágyon,
abroszon szárad a levestészta. A falon
kereszt, Jézus, Szűz Mária és egy nagy kép-
keretben fotók az elmúlt ötven évnél is több
évről, a családról, gyerekekről, unokákról,
elődökről. (Később megtudtam, ez volt a
család meglepetés-ajándéka az 50.
házassági évfordulóra.) Amikor elmondom,
hogy az újság számára szeretnék róluk írni,
tiltakoznak, ők nem szeretnének szerepelni.
Mégis beszélgetés indul, és előtolulnak az

emlékek. 
Mariska néni családja azelőtt Kánban élt,
édesapja kőműves volt. „Mindenünk volt.”
A házukból 1947-ben telepítették ki őket,
így került Királyegyházára hét évesen.
Minden vagyonukat, egy egész élet
munkáját veszítették el akkor. „Úgy dobtak
ki bennünket az otthonunkból, hogy csak
egy váltás ruhánk volt.  Semmink sem
maradt. Sokat szenvedtek a szüleim, sokat
nélkülöztünk. Édesanyám megtett mindent
értünk, több helyen hajnalban tehenet fejt,
éjjel kardigánokat kötött eladásra. Amikor
az iskolába a többieknek odahozták a Stulp
Miska bácsinál sütött szép fehér kenyeret
lekvárosan, bizony csak néztem, fájt a
szívem. Nekünk nem jutott szép fehér
kenyér.  Egyik nap bab volt, másik nap
borsó, harmadik nap krumpli, így éltünk.
Emlékszem, itt Királyegyházán a vásárban

vette meg édesanyám az első késeket.
Sokáig megvoltak.” Amikor málenkij
robotra vitték a svábokat, ők is összepakol-
va várták, hogy menniük kell, de akkor leál-
lították a kitoloncolást, és végül maradtak.
„Édesanyikámmal Pécsre mentünk hízott
libát eladni a piacra, a Búza térre, én még
villamossal is utaztam. Édesapám hetelt.
Nagyon nehéz életem volt, sok munka,
kevés jó. Mindig csak dolgozni kellett,
szüleim kőműveskedtek, nekem a tehenek
mellett kellett szekerezni. Amikor összejött a
pénz, hogy házat vegyenek, bizony, nekünk
– sváboknak - nem adták el a házat. Nehéz
idők voltak. Nem is jó róla beszélni.”
Péter bácsitól megtudom, hogy édesapja
kazalrakó volt. „Mindig volt kenyerünk.
Aztán apámnak katonának kellett mennie a
második háborúban, így már 12 évesen
szolgálnom kellett menni a másik faluba,

A Pécsi Bazilikában a püspöki kitüntetés átvétele után (2009. június 29.)

A királyegyházi Búcsú napján Kajtár Edvárd plébános az ünnepi szentmisét a Jäckl családnak ajánlotta, abból az alkalomból, hogy a szülők
a napokban ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. Mariska néni és Péter bácsi már évek óta templomunk gondnokai, ezért a
tevékenységükért a tavalyi esztendőben a megyés püspök is köszönetet mondott a Pécsi Bazilikában rendezett ünnepség keretében, melyről a
Helyzet hasábjain is hírt adtunk.
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Advent 

akkor, ott tanultam meg magyarul.”
Később kitelepítették az egész családot, így
ők is elveszítették mindenüket.  Először
Gyöngyfán, majd Csobokapusztán laktak. 
Jäckl Péter és Reizinger Mária 1960-ban
összeházasodtak. Sokat dolgoztak. Munka
mellett hízókat tartottak. Két fiúgyermekük
született, Péter és Csaba. „Úgy neveltük a
gyermekeinket, hogy nekik is a család
legyen az első, dolgosak legyenek. Öt
unokánk van.” Búcsúkor rendszeresen
összejön a család, és ők ennek nagyon
örülnek, hiszen mindig bekopogtatnak az
unokák is.
Mariska néni szerint az öregséget nem
nehéz tudomásul venni, „Én nem akarnék
újra 20 éves lenni. Semmi okom nincs a
panaszra. Addig nyújtózunk, ameddig a
takarónk ér. Addig jó, amíg ketten vagyunk,
mert van, aki adjon egy pohár vizet.”
2000-ben Halas Ilonka néni betegsége
miatt Varga László, akkori plébános kérte
meg a házaspárt, hogy segítsenek a temp-
lom körüli gondnoki tevékenység
ellátásában. „Később Molnár János, majd

Kajtár Edvárd plébános úr és Kajtár Bertold
hitoktató részéről is mindig éreztük, hogy
tisztelnek bennünket.  Mise előtt egy órával
elindulunk, van, amikor három-négy órát is
a templomban töltünk. Lehet, van, aki ezért
kinevet bennünket. De ez ad erőt. Benne
van az életünkben Isten.”
Péter bácsi elmondja, hogy csak akkor nem
járt misére, amikor éppen kórházban volt.
„Szeretünk templomba járni. Sokszor volt,
hogy rosszul voltam, de menni kellett, és
jobban lettem, ahogy elindultunk a temp-
lomba. Mindig egyetértettünk, ha nem
járnánk templomba, talán már fel sem
tudnánk kelni. Csak azt sajnáljuk, hogy ma
már kevés gyerek jár misére.”
A tavalyi ünnepélyes püspöki köszönetnyil-
vánításról is szerényen nyilatkozik Mariska
néni: „A püspöki kitüntetés nagy
meglepetés volt számunkra, nem is gondol-
tuk, hogy ilyent is kapunk. Mi úgy hisszük,
csöndben, alázattal kell csinálni a dol-
gunkat. Ha ad az ember valamit, nem di-
csekedni kell vele. Nem szeretem a di-
csekvést. Alázatosnak kell lenni, amit

tudok, azt teszem.” 
Péter bácsi állítja, különleges élmény
letérdelni a tabernákulum előtt,
megköszönni az életet. „Olyankor érzem,
hogy ez nem mindenkinek adatik meg.
Féltjük is a templomot, mi lesz vele, a tete-
je nagyon rossz állapotban van.”

Grímné Hunyadvári Éva

Nagyon köszönöm, hogy végül engedélyt
kaptunk a riport megjelentetésére, hiszen a
mai világban olyan kevés jó példát tudunk
állítani gyermekeink, fiataljaink de akár a
középkorúak elé is. Pedig nagy szükség
lenne rá, ellensúlyozni a sok negatív mintát,
ami a médiából árad felénk. Azt gondolom,
az igazi győztesek mégis azok, akik meg-
maradnak becsületben, tisztességben, és
őszinte boldogsággal és elégedettséggel
tudnak visszatekinteni akár több mint ötven
esztendő távlatára is. Szívből gratulálok
hozzá! 

Konyári Tímea

A Katolikus Anyaszentegyház új liturgikus évét idén

november 28-án kezdi meg. Az egyházi év mindig

az Adventtel kezdődik, amely Jézus Krisztus

születésére szolgáló „felkészülési idő.”

Mit is jelent az „advent”? A szó „eljövetel”-t jelent

és a latin „adventus Domini” („Úr eljövetele”)

kifejezésből származik.

Az Advent a karácsony (december 25.) előtti

negyedik vasárnappal – más megfogalmazásban

a Szent András napjához (november 30.)

legközelebb eső vasárnappal – kezdődik, és a

karácsony előtti vasárnapig tart.

A katolikus egyházban elterjedt szokás az advent

hétköznapjain tartandó hajnali (roráte) mise

(Királyegyházán nem lesz!), amelyekkel a

keresztény ember az Úr Jézus „eljövetelére” készíti

fel szívét azáltal, hogy kényelméről lemondva - már

kora reggel - minden napját Jézus születésének

ünnepére készíti elő. (Az adventi misékhez köthetők

az Ó-antifónáknak nevezett énekek.)

Az advent szokásaihoz tartozik a XX. század elejéről

származó „szentcsalád-járás” és a közismertebb

adventi koszorú készítése is. Az első adventi ko-

szorút Johann Wichern német evangélikus lelkész

készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23

gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap

eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. A mai

koszorú már csak négy gyertyát tartalmaz, amely

az adventi vasárnapok számát jelöli. A négy

gyertya közül három lila és egy rózsaszín. A lila szín

a bűnbánatot jelképezi (hiszen ez egy bűnbánati

időszak és ilyenkor a keresztény ember bűnbánatot

tart), de a harmadik vasárnap – „Örömvasárnap”

- gyertyájának színe a rózsaszín (ez az öröm színe,

amely a Krisztus közelgő születésének örömére

hívja fel az ember figyelmét, megtörve egy kicsit a

böjti időszakot). Minden vasárnap eggyel több

gyertyát gyújtunk meg - ezáltal egyre nagyobb lesz

a fény is -, amely a világ sötétségébe belépő igazi

Világosságra utal, mégpedig Jézus Krisztusra,

akinek születésére már teljes „fényárban úszik” a

koszorú.

Említést kell tennünk még a gyerekek által nagyon

kedvelt adventi naptárról is, melynek lényege az,

hogy a gyerekek a naptár „ablakocskáiból” min-

den nap kivehetnek újabb és újabb ajándékokat

(rendszerint csokoládét), ami segíti őket a

„várakozás időszakában.”

Végezetül tegyük fel a kérdést, hogy vajon mi

keresztény emberek, hogyan készítsük fel szívünket

Jézus közelgő születésnapjára? Mivel az advent

egy bűnbánati időszak, ezért fontos ilyenkor

„komolyabban” vennünk a naponkénti lelkiis-

meretvizsgálatot, elvégeznünk a szentgyónásunkat,

olvasni a Szentírást (különösen az ószövetségi

próféták közül Izajás (Iz. 7,14.) és Mikeás (Mik.5,1)

prófétákat), szentségekhez járulni és imádságos

lelkülettel készülni az „Úr Eljövetelére!”

Kajtár Bertold 

katolikus hittanár

Színházlátogatás 

Értesítem a színházi előadásra

jelentkezőket, hogy 

Claude Magnier: Oscar 

címû komédiájának megtekintésére

január hónapban kerítünk sort.

Kérem a jelentkezőket, 

hogy figyeljék majd a decemberi

számban megjelenő

hirdetést, melyben tájékoztatást adok 

a pontos időpontról.

Konyári Tímea
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Idősek Napja Sumonyban
November 20-án, szombaton köszöntötte
a falu időskorú lakosait ünnepséggel,
vendéglátással Orsós József polgármester,
és Sumony képviselőtestülete. A családias
délutánon verset adott elő özv. Kovács
Györgyné, fellépett a SZONEK
Királyegyházi Általános Iskolájában
működő Kolping Alapfokú Művészeti Iskola
társastánccsoportja, valamint műsort adtak
az iskolások és az óvodások. Ezúton
szeretném köszönetemet kifejezni a
felkészítő pedagógusoknak és a szereplő
gyerekeknek a színvonalas előadásért.
Köszönöm a támogatóknak az
adományokat, és a meghívott
vendégeinknek, a falu időskorú
lakosságának a megtisztelő részvételt!

Torma Lászlóné
alpolgármester

GEBE: az első túra
November 7-én reggel 9-kor találkoztunk fris-
sen kipihenten néhányan, akik vállalkoztunk az
első túrára. Ketten igazoltan betegek voltak, ket-
ten dolgoztak, de hát kevesen is érdeklődtek a
túrázás iránt, így végül hat felnőtt, két apróság
és egy négylábú barát indult a természet
meghódítására.
Autóval mentünk Pécsre, leparkoltunk az Éger-
völgy aljában, a csárdánál. Először az Éger-völ-
gyi tavat és környékét csodáltuk meg, aztán
megindultunk a hegynek felfelé. Kisebb séta
után ráleltünk az Éger-forrásra, majd folytattuk
utunkat az erdei ösvényen. Itt egy kemény
három kilométeres séta következett az Ólaki-
háton át a Patacsi-mezőig. A Cédula-házhoz
érve megpihentünk egy fél órára. Hamar
előkerült a hátizsákokból az ellátmány.
Miközben jóízűen falatoztunk egyet, meg-
nézegettük a Cédula-házat és környezetét. A
Cédula-ház onnan kapta nevét, hogy ez a
„Rockenbauer Pál” Dél-Dunántúli Kéktúra
bélyegző helye. Természetesen a kihelyezett
dobozban lévő igazoló bélyegekből mindenki
eltett egyet emlékbe. Innen megindultunk
tovább lefelé a Farkas-forrás irányába.
Menetközben gyönyörködtünk a tájban,
növényekben, jókat beszélgettünk, nagyokat
nevettünk, nagyon jó hangulatban ván-
doroltunk. A Farkas-forrásnál ismét kicsit meg-

pihentünk, ittunk a friss forrásvízből, majd foly-
tattuk utunkat vissza Éger-völgybe. A további
utunk folyamán több zubogónál megálltunk
gyönyörködni a tájban, és mindig megvártuk
Dodó csapattársunkat, amíg lelkesen minden
vízesést megszabadít a lehullott faágaktól,
levelektől. Utunk vége az Éger-völgyön át
vezetett vissza a parkolóba.
9720 lépés után fáradtan de jókedvűen mege-
gyeztünk abban, hogy mihamarabb nekivágunk
egy újabb túrának a Mecsek gyönyörű

helyeinek megismerésére.
Szeretnénk legalább havonta egy kirándulást
megejteni még télen is, akár egy nagy
szánkózás erejéig is. Minden jelentkezőt
szívesen vár kis csapatunk!

Vincze Imre

Minden ünnepeltet és szereplőt vendégül láttunk

Királyegyházán 80 m2 alapterületû,
bővíthető családi ház eladó. 

Irányár: 3,8 millió Ft

Érd.: 06-73-340296
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Bort, búzát, békességet! 

2010 októberében a SZONEK
Királyegyházai Általános Iskola
Tagintézményének 4. és 5. osztályos ta-
nulói „Bort, búzát, békességet!” címmel
megrendezett, három hetet meghaladó
projektben vettek részt. Izgatottan várták,
hogy megtudják, milyen programokban
vehetnek részt.
Az első hét témája a bor volt, melynek
keretében felkerestük Villányban Gere
Tamás és Zsolt pincészetét, ahol bepil-
lanthattunk a bor készítésének, tárolásá-
nak, palackozásának folyamatába. A
must megízlelése után sok új és érdekes
információ birtokában tértünk haza.
A második héten a búza, a búza aratása,
feldolgozása, hasznosítása témakörrel
foglalkoztunk. Egyik délután kisétáltunk
a gyöngyfai határba, és nemcsak
megtekintettük egy kukoricatábla
aratását, hanem részt is vehettünk a
folyamatban. A gyerekek nagy örömére
kipróbálhattuk a kombájnokat, ez az
esemény maradandó élményt nyújtott
számukra. 
Az iskola konyháján a gyerekek által
aszalt gyümölcsök felhasználásával
pogácsát és püspökkenyeret sütöttünk
közösen, majd el is fogyasztottuk együtt.

A kenyér világnapján (október 15.)
kenyérkóstolót rendeztünk az iskola
ebédlőjének előterében, ahol a projekt-
be bevont tanulók kínálták az ideláto-
gatóknak a NaturaPlus Kft által
felajánlott különböző kenyérfajtákat.
Ezúton szeretnénk megköszönni támo-
gatásukat.
Ellátogattunk a szentlőrinci NaturaPlus
Kft. péküzemébe is, ahol figyelemmel
kísérhettük a kenyér és péksütemény
készítésének menetét. A kedves,
figyelmes vendéglátók frissen kisült
kakaós csigával kínáltak meg minket,
melyet a gyerekek jóízűen fogyasztottak
el.
Liszt nélkül nincs kenyér, így szerveztünk
egy kirándulást az orfűi
Malommúzeumba, ahol megnézhettük a
száraz- és vízimalom működését. A tan-
ulók személyes tapasztalatot gyűjthettek,
kipróbálhatták magukat, mint molnár-
legények. Az itt szerzett tapasztalatok
nagyban segítették a tanórai munkájukat
is.
A harmadik hét a békesség jegyében telt
el. Külső előadóként felkértük Kajtár
Bertold hitoktató tanár urat, hogy tartson
előadást a békéről az érintett tanulók-

nak. A téma megérintette a gyerekeket,
elgondolkodtak.
A Csuhémúzeum dolgozói nemezelős
foglalkozást tartottak a projektben részt
vevők számára, akik nagy igyekezettel
tevékenykedtek.
Az utolsó hétre az összefoglalást ter-
veztük, mely során megpróbáltuk átlát-
tatni a gyerekekkel a három téma közti
kapcsolatot. Ekkor került sor Dr. Valkai
István iskolaorvos érdekes előadására az
egészséges életmódról.
Október 29-én elérkezett a nagy nap,
12 órakor kezdetét vette a három hetet
meghaladó projektzáró szüreti mulatság,
melynek nagy látványossága volt a lovas
kocsis felvonulás. Az általános iskola
udvaráról öt feldíszített lovas kocsival,
hangos énekszóval indultunk el a falu
két vége felé előadni zenés, táncos
műsorunkat. Fogadják hálás
köszönetünket a kocsisok! Külön
köszönetet szeretnénk mondani Szarka
Jánosnak, aki tangóharmonikán kísérte
a gyerekek énekét.
Miután visszakocsiztunk az iskolához,
kezdődött az igazi kihívás, hiszen még
csak ezután jöttek az igazi kritikus
szemek, a szülők, az iskola pedagógu-
sai, a többi diák és az óvodások. 
Nagy lelkesedéssel előadták a 4. és 5.
osztályos tanulók az összeállított műsort,
mely táncból, énekből, versből és a
kisbíró hirdetményéből állt össze. A
bemutatót megtekintette Heller Alajosné
főigazgató asszony is, és nagyon
megdicsérte a gyerekeket.
A műsor után a kiállítás megtekintésére
invitáltuk a jelenlévőket, amely a Bort,
búzát, békességet! című projektbe
bevont tanulók munkaiból állt.
Végezetül szeretném megköszönni min-
den kedves pedagógustársamnak a
lelkes hozzáállást, az odaadó munkát és
mindennemű segítséget, melyet nyújtot-
tak a projekt során. 

Hollósi B. Mercédesz
tanítónő, projektfelelős
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10.30. Királyegyháza - Hetvehely 4:0 (1:0)
Összeállítás: : Molnár K. (84.p. Molnár L.) –
Keczeli, Király, Kósa T., Gunszt (75.p. Berta) –
Szolga (80.p. Kovács), Jung, - Kürthy (84.p.
Katona Zs.), Kósa L. (84.p. Fata), Schneider
(75.p. Lajtmann) – Gellner (60.p. Szakál)
Góllövő: Jung, Kürthy(2), Fata
Második mérkőzésünk négy lőtt góllal, sárga
lap nélkül. Leírhatjuk már nagyképűség nélkül:
Királyegyházának a megye ll. osztályban is
bajnokesélyes csapata van!! Ajánljuk ezt a
győzelmet „búcsúfiának” kedves
szurkolóinknak!
11.14. Hobol -  Királyegyháza 1:1 (0:0)
Összeállítás: : Molnár L. – Katona Zs. (63.p.
Keczeli), Király, Gunszt, Kovács (63.p. Berta) –

Szakál, Jung, - Kürthy, Kósa L., Schneider–
Gellner 
Góllövő: Gellner
Feszülten, idegesen és görcsösen küszködött a
csapat. Már hét közben sem volt minden
rendben, nem tudtunk otthon edzeni, nincs
normális fűtés és világítás, ezért Szentlőrincen,
bérelt pályán tudunk készülni. Az akarattal
nem volt baj, csak nem akadt egy higgadt,
igazi vezér a pályán, aki képes lett volna
győzelemre vezetni a csapatot – és ezúttal a
kispadon sem az irányított, aki szokott. Valami
elveszett, valami összetört! Talán nem végleg!
11.21. Királyegyháza - Mágocs 3:1 (2:0)
Összeállítás: : Molnár L. (65.p. Molnár K.)
–Keczeli, Király, Kósa T. (65.p. Berta), Gunszt –

Szolga (85.p. Gábor), Jung – Kürthy (77.p.
Lajtmann), Kósa L.(85.p. Katona Zs.),
Schneider (77.p. Kovács) – Gellner (77.p.
Fata)
Góllövő: Király, Gellner
Lejátszottuk az őszi szezon utolsó mérkőzését,
és veretlenek maradtunk hazai pályán. Erről a
mérkőzésről egyebet mondani nem tudok, és
azt hiszem, nem is szabad. Köszönjük
szurkolóinknak a biztatást, szponzorainknak a
segítséget! 
BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET
MINDENKINEK!

Dr. Valkai István
edző

Azon az október végi reggelen, amikor
Keczeli Barbika édesanyja felvetette a
lámpás felvonulás ötletét, még bizonyta-
lan voltam abban, hogy erre a plusz fela-
datra találok-e embereket, akik segítenek
megvalósítani az elképzelést. Először az
óvónőknek vetettem fel az ötletet, és nyi-
tott fülekre találtam, azután az óvoda-
iskola átmenetet segítő iskolai
pedagógusokat kérdeztem meg, és ők is
örömmel csatlakoztak hozzánk.
Kezdetben csak Királyegyházára terveztük
a lámpás felvonulást, a következő
reggelen azonban az első osztályos tanító
néni azt mondta, a sumonyi gyerekek
elkeserednének, ha ők kimaradnának az
esti felvonulásból.
Így jött az újabb terv: menjünk el
Sumonyba és Gyöngyfára is. Minden
résztvevő egyetértett. Megkerestük a pol-
gármestereket, megszerveztük az utazást,
és a közmunkások segítségével értesítet-
tük a lakosokat a Márton napi
felvonulásról.
A következő napok a lámpáskészítéssel és
a Márton napi hagyományok, dalok,

versek, játékok tanulásával, eljátszásával
teltek.
November 10-én minden gyöngyfai és
sumonyi gyermeket mécsessel, lámpával
a kezében úgy bocsátottuk haza. Először
Gyöngyfára mentünk, ott még csak
kevesen csatlakoztak hozzánk, de
Sumonyban már sokan vártak bennünket,
és percről-percre egyre többen lettünk.
Meggyújtottuk a mécseseket és az egyre
sötétedő estében, mint afféle kicsi ma-
nócskák, dalolva útnak eredtünk.
Végigmentünk az utcákon, a templom
előtt a misére jövők megtapsoltak
bennünket, benne volt a levegőben a
közösség öröme. Amíg a gyerekeket
megvendégelték a sumonyi felnőttek, mi
búcsút vettünk, és lementünk
Csobokapusztára, ahol már nagyon vár-
tak bennünket, örültek nekünk, az
énekeinknek és a jó kívánságainknak.
Márton napon, Királyegyházán a falu
három végéről indultunk. Biztonságunkról
a polgárőrök gondoskodtak. Pontban 17
órakor meggyújtottuk a lámpásokat és
felkerekedtünk.

Énekelve, mondókázva haladt végig az
utcákon a sok-sok imbolygó kicsi
gyertyafény. Örültünk, hogy sokan csat-
lakoztak hozzánk, és azoknak is örültünk,
akik figyeltek bennünket.
Elérkeztünk a Rákóczi-szoborhoz, ahol
meleg teával, keksszel vártak bennünket.
Aztán jöttek lassan a többi faluvégről is a
lámpások. Gyönyörű látvány volt a sötét-
ben a sok kicsi lámpásnak köszönhető
fényfüzér. Ahogy néztem a sokaságot,
csak az járt a fejemben, ezért megérte!
Ahogy mindannyian beérkeztünk és
összetalálkoztunk, Keczeli Barbara
anyukájával összenéztünk, és a
mosolyából láttam, ő is így gondolja:
nagyszerű lett a Márton napi lámpás
felvonulás!
Ezúton is szeretném megköszönni minda-
zoknak, akik részt vettek a felvonulásban,
és a pedagógusoknak, hogy szabadide-
jüket ismét arra áldozták fel, hogy színt
vigyenek a falvak életébe.

Grímné Hunyadvári Éva
vezető óvónő

LABDARÚGÓINK EREDMÉNYEI

MÁRTON NAPI „FÉNYEK”


