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Meghitt, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok Királyegyháza,
valamint társtelepüléseink, Gyöngyfa és Sumony lakosságának!

Grím Ferenc
Királyegyháza polgármestere

Béke, remény, hit, és velük karöltve szebb jövő,
Legyen a születő karácsony szeretetben bő.

Remény, hit és béke keze nyisson új kapukat,
Édes feledés karja zárjon be másikakat.

Megbocsátás jégvirága díszítsen ablakot,
Csillagfénnyel zúzza szét a csalódást, haragot.

Gyertya s lángja szétvált, a faggyú kihűl, a tűz ég,
Tán utoljára, könnyes szemmel néz le ránk az ég.

Béke, hit, szeretet, remény, szalaggal átfűzöm,
Neked mindet átadom, s én pedig tovább űzöm.

Forrás: www.poet.hu

Sári Szabolcs: 

Az elmúlt madarak utolsó karácsonya 
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Tájékoztatták a Társadalmi Tanácsot

November végén a figyelmesebbek saját
szemükkel is láthatták, hogy vékony füst szállt
fel az épülő cementgyár legmagasabb
építményéből. A Nostra Cement Kft.
vezetősége fontosnak tartotta a művelet előtt a
Társadalmi Tanács tagjait is összehívni és előre

tájékoztatni az eseményről. A tájékoztatón
Molnár József és Kovács Mátyás válaszolt a
felmerülő kérdésekre. Tőlük tudhattuk meg,
hogy a füst a hőcserélő torony kiszárítása
során keletkezett, ugyanis a téli hideg idők
beállta előtt szükséges volt az építmény

felfűtése a beépítés során felhasznált, de be
nem épült vízmennyiség kipárologtatása
céljából. A beépítés során felhasznált több száz
köbméter víz egy része a kémiai folyamatok-
ban beépült, más része azonban a hideg miatt
a fagyás során fellépő tágulással károkat
okozhatott volna az építményben. A kiszárítás
során az egyre magasabb hőmérséklet
kialakulásával, az égés tökéletesedésével, már
csak vízgőz távozott a kürtőn. A kiszárítási
műveletet természetesen előre bejelentette a
Kft. a Környezetvédelmi Felügyeletnél is. 
Most először láthatta az épülő cementgyárat
közvetlen közelről a Társadalmi Tanács két új
tagja: Vargáné Papp Györgyi, Gerde pol-
gármestere és Torma Lászlóné, Sumony
alpolgármestere. A lenyűgöző méretek
azonban nemcsak őket ejtették ámulatba,
hanem minket is, akik sokadszor járunk már
az építkezésen. 

Konyári Tímea

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
sikeres, boldog új évet kívánunk

Királyegyháza lakosságának!
Nostra Cement Kft. minden dolgozója

nevében
Kővári József 

ügyvezető igazgató

Figyelem!

Értesítem a színházlátogatásra jelentkezőket, hogy
Claude Magnier: Oscar címû komédiájának előadását

2011. január 15-én (szombaton) 15.30-kor 
fogjuk megtekinteni a Pécsi Nemzeti Színházban.

A belépőjegyeket a helyszínen adom át. 

A 14.15-kor induló bérelt autóbuszra 
minden megállóban fel lehet majd szállni.

Kérem, minél előbb jelezzék, 
ha esetleg jelentkeztek, 

de nem felel meg Önöknek az időpont, 
illetve, ha még nem jelezték, 

hogy igényt tartanak-e az autóbuszra! 

Az útiköltség a jelentkezők számától függően 
800-1000 Ft között várható személyenként.

A színházjegyek árát a Közalapítvány fedezi 
a Nostra Cement Kft. segítségével. 

Konyári Tímea
+36309522987

A modern technikával felszerelt vezérlőtermet is megtekinthettük
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Talán a sokakat sanyargató gazdasági
válság hatása, hogy az utóbbi időben
mintha a szokásosnál érzékenyebbek
lennénk a segélykérő szavakra, mintha
nagyobb késztetésünk lenne mások
megsegítésére. Az idei esztendő
különösen nagy szükséget hozott az
árvizekkel és az iszapkatasztrófával súj-
tott területeken hazánkban, és a nagy
szükség csodálatos összefogást ered-
ményezett. Mi is hozzátettük a magunkét
egyrészt a Nyugdíjas Klub és az egyház
szervezésében, másrészt magánúton is.
Nagyon fontos azonban, hogy először a
hozzánk legközelebb állókat segítsük,
ezért a körjegyzőségünkhöz tartozó
önkormányzatok igyekeznek megragad-
ni minden lehetőséget arra, hogy
támogassák a rászorulókat.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal a „Közösség legrászorulóbb
személyeinek intervenciós készletekből
származó élelmiszerekkel történő
ellátása” program céljára kijelölt inter-
venciós készletek felhasználásával
előállított élelmiszersegélyt biztosított
Magyarország legrászorulóbb személyei
számára. Az élelmiszerek elosztását több
szervezet között a Gyermekétkeztetési
Alapítvány végzi. A programban való
részvételre Gyöngyfa, Királyegyháza és
Sumony települések pályázatot nyújtot-
tak be. A sikeres pályázat ered-
ményeként ez évben két alkalommal
(július és december hónapokban) a
három településen az önkormányzatok
alkalmanként több mint száz mázsa
élelmiszert osztottak ki. Gyöngyfán 135
fő, Királyegyházán 400 fő és
Sumonyban 300 fő részesült csomag-

ban. Az élelmiszerek túlnyomó több-
ségükben különféle lisztek, tarhonya,
spagetti, szarvacska, fodros nagykocka,
metélt, orsó tészta, vaníliás karika, ház-
tartási keksz, müzli szelet, csokoládés
gabonagolyó, vitaminkészítmény, kristá-
lycukor, kukorica konzerv és sajtos
instant tésztaétel voltak. Az
élelmiszersegély Budapestről történő
szállításáról a települések önkor-
mányzatai gondoskodtak, felvállalva a
szállítással járó költségeket.
2010-ben negyedik alkalommal vettek
részt az önkormányzatok ebben a
programban, és nyerték el a
lehetőséget, hogy a települések
lakosságát élelmiszerekkel támogassák.

Dr. Balázs János
címzetes főjegyző

Élelmiszer a rászorulóknak

Legyünk család!
A magyar Katolikus Püspöki Kar 2010.
december 26-tól – mely az idei évben a
Szent család vasárnapja – a következő
esztendőt a Családok Évének
nyilvánította. Erről körlevelet is készítet-
tek, melyet december 26-án, a szent-
miséken fogunk felolvasni. A család
fontos, sőt a legfontosabb tere az
emberi létezésnek, amely nélkül nem
lehet, vagy csak nagyon nehezen
egészséges emberré alakulni – ezt
mindnyájan tudjuk. Mégis – ezt látjuk,
tapasztaljuk – annyi de annyi családi
élet fut zátonyra, s itt nemcsak a válá-
sokra gondolok. Bizonnyal egyet értünk
azzal, hogy a legnagyobb kincs a
család, mégis, mintha nem vigyáznánk
eléggé rá. Minden, ami érték, áldozat-
ba kerül, így a családért is, tudjuk, sokat
kell tenni, hogy egy legyen, hogy béke
és növekedés legyen a tagokban és a
tagok között. 
2010. december 17-én este, a király-
egyházai templomban megtartott
karácsony-váró zenés áhítaton, hang-
versenyen az volt a benyomásom, ez a
község az emberek közért való ilyen

szép alakításai képesek családdá
formálni az egymás mellett élőket. Igen,
milyen jó lenne, ha a község, a falu
megint, mint régen egyetlen hatalmas
családdá lenne.
A püspökök testülete buzdít, hogy az
ország minden egyházmegyéje, és
plébániai közössége szervezze meg,
milyen módon tudna tenni a családi élet
szépségeinek, értékeinek propagálásá-
ért és védelméért. Biztos vagyok benne,

hogy ha mi, mint egy településen élők,
a szükségszerű egymásra utaltságunkat
egymásra találásként élnénk meg,
akkor újra értékelődnének bennünk a
bizalom, a közös munka ereje, hatalma
és a közösség örömei. Legyünk hát
család! Szeretettel nyújtom e gondola-
tokat mindnyájunknak újévi jókíván-
ságként is.

Dr. Kajtár Edvárd

December 17-én egy nagy családként ünnepelt együtt a falu közössége
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Adventi pillanatok
Advent idején nemcsak a vallásos emberek
érzelmei mélyülnek el, a hétköznapi
rohanásban megfáradva mindenki vágyik
már egy kis nyugalomra, békére, valami
lassúságra. Várjuk a karácsonyt, és
készülődünk. Készítjük, vagy vásároljuk az
ajándékokat szeretteinknek, meggyújtjuk az
adventi gyertyákat, kicsit talán jobban
odafigyelünk egymásra, és tudjuk kapni jó,
de az igazi boldogságot csak az élheti át,
aki adni tud jó szívvel, őszinte szeretettel.
Adni pedig nemcsak tárgyakat lehet, de jó
és szép szavakat, némi kedvességet,
törődést, amivel kifejezhetjük az összetar-
tozásunkat, hogy az ünnep idején senki ne
érezze magát egyedül. 

December 17-én a Nyugdíjas Klub kórusa énekszóval, Borza Ferencné
versmondással szerzett örömet a jelenlévőknek

Dr. Kajtár Edvárd gyújtotta meg a Nyugdíjas Klub adventi
koszorújának első gyertyáját

Hollósi B. Mercédesz ötlete alapján a pedagógusok 
segítségével készült a templomkertben felállított Betlehem

Az első osztályosok a hópelyhek vidám táncával 
köszöntötték a karácsonyt

A harmadikosok a Karácsonyi kérdések című jelenetet a
sumonyi és a királyegyházi templomban is előadták
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Adventi pillanatok
A tavalyi karácsonyváró templomi hangverseny
valószínűleg sokakban mély nyomokat hagyott,
mert amikor idén szervezni kezdtem az ünnep-
séget, nagy örömömre igen sok lelkes, szere-
pelni vágyó emberrel találkoztam. A tavalyi
nagy énekkarból az idén már két színvonalas
előadás lett, és mindkét csoporthoz érkeztek
újabb tagok is. Szívmelengető érzés volt, amikor
az iskolás gyerekek közül nem egy megkeresett,
hogy ő is szeretne verset kapni, hogy azt
elmondhassa a templomban. Még az utolsó
napon, sőt az utolsó percben is volt új
jelentkező, aki szerette volna hozzátenni a saját
előadását, a saját ajándékát, amit csak ő adhat
mindenki másnak. Azt hiszem, éppen ebben rej-
lik a közösség ereje.

Konyári Tímea
Nagyon szép karácsonyi dallamokkal örvendeztetett meg

minket a Királyegyház Énekkar

Köszönjük Dr. Kajtár Edvárd plébánosnak, 
hogy a templomban méltó helyszínt 

biztosított a Karácsonyi Hangversenynek

Először láthatta és hallhatta a királyegyházi
közönség Nagyfenyvesi Veronikát trombitán játszani

Óvodások, iskolások egymást váltva léptek a közönség
elé, a képen a másodikosok szerepelnek

Emelte a koncert színvonalát a 
gyerekeket felkészítő zenetanárok játéka
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December az óvodában
Alighogy kialudtak a Márton napi
mécsesek, kis lélegzetvétel után újra
felpörögtek az események az óvodai
életben. November végén még eljött
óvodánkba a Hangoló, aki
karácsony közeledtével, bábelőadá-
sával a gyerekek kívánságait
teljesítette. A műsort az első és
második osztályos iskolás gyerekek is
velünk együtt nézték. Ezúton
szeretném megköszönni Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapít-
ványának, hogy anyagilag segítette
az óvodánkat a program
megvalósításában. Pár nappal
később átballagtunk az iskolába,
ahova Pedro bűvész látogatott el, s
szórakoztatta a kedves közönséget
bűvészmutatványaival. Majd decem-
ber hatodikán meglátogatott ben-
nünket a Mikulás a krampuszával, és
kedves szóval köszöntette a
gyerekeket, felnőtteket. Ovisaink
nagyon nagy örömmel, érdek-
lődéssel, énekszóval és versekkel
fogadták a kedves, öreg Télapót, aki
átadta az ajándékot, és egyénileg
kedves szóval jutalmazta a
gyerekeket. Köszönöm a Szülői
Munkaközösségnek, hogy felvállalta
az ajándékok megvásárlását és
becsomagolást. Az őszi nap

bevételéből lehetőségünk nyílt még
arra, hogy elutazzunk Pécsre, és
megnézzük a karácsonyi pompában
feldíszített Árkádot. A gyerekeket
elvarázsolta a látvány: A sok
feldíszített karácsonyfa, az erdei
állatok látványa a téli erdőben, a sok
különböző hópihe és hógömb csil-
logást csalt a szemükbe. A
mozgólépcsővel való utazás meg
egyenesen ámulatba ejtette őket.
Elmentünk a vásárcsarnokba is,
megnéztük és megneveztük a zöld-
ségeket, gyümölcsöket. Így tanulási

lehetőségre is kiváló volt a nap, mert
nemcsak megbeszélni, hanem
gyakorolni is tudtuk a bevásárlás
szokásait, és nem utolsó sorban a
biztonságos közlekedést is
lehetőségünk volt elsajátítani. 
De a legnagyobb örömet az okozta a
gyerekeknek, mikor az anyukáik
bejöttek az óvodába karácsonyváró
napra, és velük együtt készíthették a
karácsonyfadíszt, mézeskalácsot,
pogácsát, vagy a képkivágót. Úgy
vélem, hogy a legnagyobb sikere a
természetes anyagból készült kará-
csonyi kopogtatóknak volt. Ezek az
apró gesztusok a gyerek számára
kincset érnek, nélkülözhetetlenek és
nem is pótolhatók. Az óvodai kará-
csonyt december 14-én tartottuk.
Mindkét csoport sokat készült erre a
napra. Nagy örömmel kedves-
kedtünk a szülőknek a betlehemi
műsorunkkal, boldogságot hozott a
gyermekek szívébe, hogy sok szülő
jött el az ünnepélyre. A Szülők Bálja
bevételéből a karácsonyfa alá a sok
új játék mellé csokoládé és narancs
is került a gyerekeknek.

Kiss Hajnalka
óvónő

A karácsonyváró napon az anyukákkal együtt dolgoztak a gyerekek

Betlehemeztünk az óvodában, az önkormányzaton,
az iskolai és a templomi ünnepségen is 
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Sumonyi rendezvények

Az ünnepek közeledtével szerettünk volna
örömet szerezni Sumony lakosságának,
ezért szerveztünk Mikulás és karácsonyváró
rendezvényeket. A Mikulással elsősorban a
gyerekeknek szerettünk volna kedvezni, a
templomban megrendezett karácsonyváró
ünnepségen azonban már a gyerekek
örvendeztettek meg minket nagyszerű
előadásaikkal. Ezúton szeretnénk
megköszönni a tanároknak, tanítóknak és
óvónőknek a lelkiismeretes felkészítést és a
műsor megszervezését.  
Köszönet a támogatóknak és minden
segítő kéznek, akik tettek vagy adtak
valamit az ünnep létrejöttéhez: Laczovics
BT, EURO-EST KFT Sumony, Dodo
kereskedés, Sumonyi CKÖ, helyi lakosok!
Külön köszönjük a falugondnok
közreműködését!

Torma Lászlóné
alpolgármester

A karácsonyváró templomi ünnepséget sokak közreműködésével sikerült megvalósítani

Sumonyba is eljött a Mikulás

Kellemes karácsonyi ünnepeketés boldog új évet kívánunk Sumony lakosságának!
Sumony Önkormányzata
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11.28. Magyarszék - Királyegyháza
1:3 (1:1) Összeállítás: : Molnár K.–
Keczeli, Király, Kósa T., Gunszt – Szakál
(23.p. Berta), Jung - Kürthy (75.p.
Gábor), Kósa L., Schneider (68.p.
Lajtmann) – Gellner (75.p. Katona Zs.)
Góllövő: Gellner (2), Berta
Igen nehéz körülmények között – hideg,

havas eső, mély talaj – kellett megvívni
az őszi idény utolsó mérkőzését.
Fokozta a bajokat a korán bekapott gól
és Szakál Béla peches sérülése (vállfi-
cam). Megharcoltunk az egyenlítésért,
a szünetben kicsit átszerveztük a
sorokat, sebességet váltottunk, és mag-
abiztosan besöpörtük a három pontot.

Úgy térünk pihenőre, hogy meg van a
lehetőségünk a bajnoki cím meg-
szerzésére, és ezért meg is teszünk min-
dent!
Boldog karácsonyt mindenkinek!

Dr. Valkai István
edző

LABDARÚGÓINK EREDMÉNYEI

A BAJNOKSÁG JELENLEGI ÁLLÁSA A MEGYEI II. OSZTÁLY CZIBULKA CSOPORTBAN:

Szülők Bálja 
lesz az általános iskolában

2011. január 8-án 20.00 órától

A jó hangulatról ezúttal is a
„Ez van” zenekar gondoskodik

A belépőjegy ára: 1500 Ft

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Jelentkezni a Szülői Munkaközösség 
vezetőjénél lehet:

+362949094

Köszönet az egy százalékért!

Örömmel tájékoztatom kedves Olvasóinkat, hogy az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal arról tájékoztat-
ta a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumát, hogy a 2009. évi személyi jövedelem-
adó egy százalékának felajánlása során az adófizető magánszemélyek egy része a mi szervezetünket
jelölte meg kedvezményezettként, így miután igazoltuk, hogy rendelkezünk a kedvezményezettekre
vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő feltételekkel az állami adóhatóság a közalapítvány számlájára
utalta az Önök által felajánlott 113 899 forintot. Bízunk benne, hogy a közalapítvány kuratóriuma által
szervezett programok idén is elnyerték az Önök tetszését, és a felajánlott összegeket is a közösség
érdekében létrehozott jó célokra tudjuk fordítani. Továbbra is várjuk ötleteiket, melyekkel Királyegyháza
lakosságának közösségi életét gazdagíthatjuk, és az összetartozás élményét elmélyíthetjük. 
Az általunk szervezett programok résztvevőinek nevében is szívből köszönöm az egy százalékok felaján-
lását!
Kívánok Önöknek békés, boldog karácsonyt, közös örömökben és sikerekben gazdag új esztendőt!

Konyári Tímea, Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke


