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Szülők Bálja 2011

Január 8-án rendezte meg az iskolai Szülői
Munkaközösség a 2011-es Szülők Bálját, ami tel-
jes joggal viselheti Királyegyházán „az év bálja”
elnevezést is. A hangulatról ezúttal is, mint hagyo-
mányosan, az „Ez van” zenekar gondoskodott
nagy sikerrel. A tantermekben a terített asz-
taloknál folyt az eszem-iszom, a táncparkettet
pedig az emeleti zsibongó biztosította. Szépen,
ízlésesen feldíszített asztalok és termek várták a
vendégeket, akik elegáns öltözékükkel tisztelték
meg a rendezvényt. Mit sem vont le az össze-
jövetel színvonalából az a tény, hogy mivel az
iskola éppen felújítás alatt áll, az újonnan be-
szerelt ablakokra még egy függönyt sem lehetett
felrakni, és keretként a malteros, festetlen falak
szolgáltak. A tekintetek egymásra szegeződtek, és
a kisebb-nagyobb társaságokban jó beszél-
getések alakultak ki. Nagyon családiassá tette a
hangulatot az a városi bálokhoz képest
határozottan kellemes előny, hogy itt szinte min-
denki mindenkit ismert, vagy ha eleinte még eset-

leg nem, akkor hamarosan megismert egy közös
ismerős útján. Külön örömünkre szolgált, hogy
nagyon sok fiatal felnőtt jött közénk szórakozni
iskolánk volt tanulói közül. A belépőjegyeken lévő
számokból kisorsolt tortát Balogh Tamás és asz-
taltársasága nyerte meg, de számos értékes és
hasznos ajándék talált gazdára éjfélkor a
tombolán is. A támogatóknak köszönhetően
nyerhettünk itt étkészletet, ajándékcsomagot és
ablaktörlőt az autóra éppúgy, mint lehetőséget
tizenöt perc szoláriumra vagy egy manikűrre,
pedikűrre. 
Természetesen legnagyobb dicséret a szervezőket,
az iskolai Szülői Munkaközösség vezetőit illeti,
akik bizony a gyermeknevelés és a munka mellett
nem sajnálják idejüket a közösségi programok
megszervezésére fordítani. Nem kis feladat egy
ilyen bál megszervezése, hiszen először is szerezni
kell szponzorokat, egyeztetni kell a zenekarral,
meg kell vásárolni és összeállítani a tombolán
kisorsolandó tárgyakat, a bál napján meg kell

teríteni, feldíszíteni a termeket, a zsibongót, majd
mindezek után mosolyogva fogadni az érkező
vendégeket, jót szórakozni az éjszaka során, más-
nap pedig kitakarítani és eltakarítani mindent oly
módon, hogy hétfőre az iskola épülete tanításra
kész legyen. Akik az idei bál érdekében mindezt
elvégezték: Fata Gáborné, Fata Gábor, Hollósi
Tünde, Hollósi Richárd, Ormódi Melinda és
Mihálovics Gábor szülők. Köszönjük a
munkájukat, különös tekintettel arra, hogy a bál
bevételét természetesen az iskolásokra fogják
fordítani, így például gyermeknapi rendezvényre
illetve karácsonyi ajándékokra. 
A rendezvény támogatói: Erőss Adrienn, Hollósi
Richárd és családja, Király Kocsma (Bak Lívia),
Konyári Tímea, Kósa Tihamér és családja,
Nyakáné Hatos Adrienn, Ős Ferenc és családja,
Plaki Bernadett és családja, Proviltec Bt.
Szolárium, Zallau Kft. (Vörös Zoltán,
Királyegyháza), Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány és a Nostra Cement Kft.
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130 millió forintos támogatás érkezett eddig Királyegyházára

Újévi köszöntő a Nostra-házban

A cementgyár melletti földterületek
művelése

A megállapodás változatlan

Értesítjük azokat a Gazdákat,
mezőgazdasági termelőket, akik
földterületeiket, vagy földterületeik egy
részét az előző években a Nostra
Cement Kft.-vel való megállapodás
keretében művelték, hogy a területeket
továbbra is az eddig megszokott
módon művelhetik. A fent említett
földterületek tulajdonosának neve
ugyan változik (a Nostra Cement Kft.
helyébe a Strabag Zrt. kerül), ez sem-
mit nem változtat az eredeti megál-
lapodásokon. 

A Nostra Cement Kft. 
lakossági tájékoztatása

A Nostra Cement Kft. vezetőségének
meghívására érkezett Királyegyháza
Képviselőtestülete a Nostra-házba
január 13-án. A vendégség rend-
hagyó módon testületi üléssel
kezdődött, melynek során a
képviselőtestület tagjai egyhangúlag

hozott határozatban fogadták el azt a
tulajdonosi névváltozást, miszerint a
Nostra Cement Kft.-vel kötött
adásvételi előszerződés részleges fel-
bontásra és újrakötésre kerül, a
Nostra Cement Kft. – mint vevő -
helyébe új vevőként a Strabag Zrt.
kerül. 
A testületi ülés lezárását követően
Kővári József ügyvezető igazgató
köszöntötte az új esztendőben a ki-
rályegyházi önkormányzati képviselő-
ket, külön kiemelve az újonnan
megválasztottakat. Az ügyvezető igaz-
gató elmondta, hogy a cementgyár
építése már igen előrehaladott
állapotban van, folyamatos a beren-
dezések kipróbálása, történnek a
próbamérések, és természetesen
ezzel párhuzamosan a dokumentá-
ciók készítése és leadása is zajlik.
Január végére tervezik a kemence
begyújtását, ami még nem lesz
egyenlő a gyártási üzemmel, csak
próbaüzemről van szó. Még nem 100
százalékos a készültség, például nincs

még kész a zsákos csomagoló rész-
leg, ami nem véletlen, hiszen ez az
egyik utolsó munkafázist fogja jelen-
teni. A környezetet is rendbe kell
hozni ez év második félévére,
amikorra az iparszerű termelés kezde-
tét tervezik. 2011-ben mintegy

250 000 tonna cementet kívánnak
gyártani saját felhasználásra, körül-
belül három-négy év alatt tervezik
elérni az eredeti tervekben is foglalt
évi egymillió tonna cement gyártását.
A kiszállító útvonal egyelőre marad a
Tarcsapuszta felé vezető út, amelyet
ennek érdekében meg fognak
erősíteni. A termelés várható bein-
dulása magával vonja majd az
iparűzési adó mértékének
megemelkedését is, ami
kecsegtetőnek ígérkezik
Királyegyháza számára. Az igazgató
továbbá indítványozta, hogy a
képviselőtestület a ciklusra vonatkozó
gazdasági terve elkészítésénél gon-
doljon arra, hogy a cementgyár
működése mintegy hetven évre
tervezhető, ezért legalább egy
évtizedre előremutató távlatokban
lenne jó kidolgozni az
együttműködési, a támogatási
lehetőségeket. Az elmúlt években az
építkezés során mintegy 130 millió
forinttal támogatta a Nostra Cement

Kft. a települést. Legutóbb az orvosi
rendelő teljes felújítása, bővítése
készült el a Nostra Cement
támogatásával, a következőkben
pedig elsősorban a buszforduló
kiépítése a cél, majd sor kerülhet a
régóta ígért tóalakításra is. A
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány által támogatott és
szervezett programokat ered-
ményesnek és sikeresnek tartják, ezért
2011-ben is segíteni fogják. 
Kővári József kitért a gyár tulajdonosi
körének változására is. A világ leg-
nagyobb cementgyártó cége, a 150
cementgyárral rendelkező francia
Lafarge, az elmúlt években a
környező országokban létrehozott
négy cementgyárával, valamint a
Strabag Zrt. a  Királyegyházán épülő
cementgyárral közösen kíván létre-
hozni egy öt gyárból álló közép-euró-
pai Cement Holdingot, melyben 30
százalékos részesedéssel rendelkezne
a Strabag. A végső döntés áprilisra,
májusra várható.

Konyári Tímea

A tájékoztatót pohárköszöntő és kötetlen beszélgetés követte
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Ahogy arról folyamatosan hírt
adtunk a korábbiakban is,
2010 nyarán kezdetét vette a
DDOP pályázatán elnyert
iskolabővítés – felújítás projekt
kivitelezése a Királyegyházi
Általános Iskola épületén.
Tavaly augusztusban megtörtént
a tetőhéjalás teljes cseréje, a
problémás síkpala helyett a
műemléki környezetnek
megfelelő hódfarkú cserép
került az épületre. Ezzel az
azelőtt oly sok gondot okozó
beázás (a tavaszi, nyár eleji
esőzések idején vödrök
sorakoztak a zsibongóban és az
emeleti termekben felfogni a
plafonról lecsöpögő esővizet)
végre teljesen megszűnt az
iskolában. 
Az ősz folyamán sor került a
nyílászárók cseréjére, a
műemléki környezetnek
megfelelően valódi fából készült
ablakkeretek nagyon szépek, a
hőszigetelő üveg jótékony
hatása nemcsak az energia-
megtakarításban fog
jelentkezni, de érezhetően több

fokkal emelkedett meg a
hőmérséklet a tantermekben
ugyanolyan fűtési eljárás
mellett. 
Szintén az ősz során vette
kezdetét az új szárny építése
alapásással, betonozással és az
első szint falazásával. Sajnos, az
aljzat betonozását egyelőre nem
lehetett elvégezni, mert a vizes,
sáros földet lehetetlen volt
ledöngölni. Ezt a munkafolyam-
atot tavasszal fogják elvégezni.

A téli szünetben is folytak a
munkálatok, a helyszínen
öntött, monolit vasbeton födém
került az első szintre.
Jelenleg a második szint is
elérte végleges magasságát,
most a födém zsaluzása folyik,
néhány napon belül az emelet is
tető alá kerül.
Közben a régi épületben redőny
került az új ablakokra, és ki-
cserélték a bejárati ajtót. 
Az építkezés egész folyamatát
napról napra figyelemmel kísér-
jük a kollégákkal és a gyer-
mekekkel együtt, miközben szi-
gorú szabályokat vezettünk be a
balesetek elkerülése érdekében.
Továbbra is kérem a kedves
Szülőket és a Tanulóinkat az
építkezés alatti szoros szabályok
betartására, hiszen a munka
még folytatódik. Bízunk benne,
hogy a következő tanévet már
kényelmesebb, modernebb és
teljesen biztonságos
környezetben kezdhetjük. Ennek
reményében kívánok minden
Tanulónknak sikeres második
félévet az iskolai tanul-
mányaiban!

Palkó Ottó
Igazgató

Iskolabővítés – felújítás

Reményeink szerinti látvány a következő tanévnyitón

Az építkezés képe 2011. január 25-én …
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Felhívás Királyegyháza lakosságához

Helytörténeti kiállítást tervezünk
Évek óta tervezzük lelkes kis csapa-
tunkkal, hogy falumúzeumot hozzunk
létre Királyegyházán. Ennek érdekében

szeretnénk összegyűjteni a falunkban
még fellelhető régi értékeket,
amelyekből egy állandó helytörténeti
kiállítást rendezhetünk, hogy ne csak
évente egyszer, a falunapon lehessen
látni a régmúlt idők emlékeit. 
A kiállítás létrehozását pályázati
pénzből kívánjuk megvalósítani, ám
ennek feltétele, hogy egy helyre
gyűjtsük a kiállítandó anyagot, melyet

muzeológus szakember bírál el, és a
tanúsítványa csatolásával lehet majd
támogatásért folyamodni. Reméljük,

hogy a következő fél év alatt
összegyűlik annyi tárgyi adomány, hogy
kezdeményezni lehessen a pályázatot.
Ezért kérünk mindenkit, hogy ha van a
háznál olyan régi tárgy, amit szívesen
felajánlanak erre a nemes célra,
juttassák el a gyűjtőhelyre, vagy jelez-
zék a szándékot, és mi elmegyünk a
tárgyakért Önökhöz. Természetesen
minden felajánló neve szerepelni fog

az általa adományozott tárgyakon.
Várunk többek között használati
tárgyakat a lakásból (szőttesek, ruhák,
edények, berendezési tárgyak, bútorok,
szőnyegek, stb.), használati tárgyakat a
háztáji gazdaságból (kocsi,
földművelési eszköz, lószerszám, tároló
edény, láda, daráló, szecskavágó,
stb.), a különböző mesterségek tár-
gyait, vallási kegytárgyakat, régi
fényképeket, könyveket és minden
mást, amiről úgy ítélik meg, hogy helye
lenne a kiállításon a régmúlt idők
felidézése érdekében. 
A gyűjtés helye: a Polgármesteri Hivatal
mögötti épület, ami a vegyesbolt és a
tűzoltószertár felől közelíthető meg. 
A gyűjtés időpontja: minden szerda
10.00 – 12.00 óráig.
Adományozó szándékukat jelezni lehet
személyesen vagy telefonon a
következő személyeknél: Grímné
Hunyadvári Éva, vezető óvónő
(0673340050), Kovács Lászlóné Ági,
óvónő (0673340050), Mészáros
Lászlóné (06204780346).
Szeretettel várjuk felajánlásaikat és
jelentkezésüket!

Mészáros Lászlóné

A 2007-es falunapon Hagyaték címmel nagy sikerrel kerültek
kiállításra, az akkor összegyűjtött tárgyak

A befizetett SZJA 1 %-ról rendelkezzen idén is a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány javára
Adószám: 18328356-1-02

A felmérések szerint az adófizetők nagy része nem él azzal a lehetőséggel, hogy rendelkezzen befizetett személyi
jövedelemadója 1+1 százalékáról. Az adózási törvény szerint minden adófizető rendelkezhet a befizetett adója 1
százalékáról valamely civil szervezet javára, másik 1 százalékáról pedig valamely egyház, illetve a parlagfû elleni

kampány javára. Aki nem rendelkezik, az az úgynevezett „nagy kalapban” hagyja a befizetett adóját 100
százalékban.

2010-ben az előző évi személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlása során az adófizető magánszemélyek
egy része a mi szervezetünket jelölte meg kedvezményezettként, így az állami adóhatóság a közalapítvány szám-
lájára utalta az Önök által felajánlott 113 899 forintot. A Közalapítvány az egy százalékból befolyt összeget az
alapító okiratban is megnevezett közhasznú tevékenységek egyikére fogja fordítani, mely tevékenység a vállalás

szerint: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 
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Újjáalakulóban a néptánccsoport

Cél a hagyományőrzés

Szakmai és művészeti koncepciónk
az adott helység és adott csoportra
vonatkozóan igyekszik a
legésszerűbb megoldást keresni, és
egyben valódi értékeket közvetíteni.
Baranya megye néptáncha-
gyományairól eddig alig volt
ismeretünk, és ami rendelkezésre állt,
az is sok esetben más képet tükrözött.
Pár éve a megyében tanító nép-
táncpedagógusok elhatározták, hogy
összegyűjtik a Magyar Tudományos
Akadémia Zenetudományi
Intézetének Néptánc Osztályán talál-
ható archív filmeket, és elkezdik
megismerni, feldolgozni a helyi
hagyományokat. E munka már a
végső stádiumában van, és
természetesen vannak jelentős ered-
ményei.
Az 1950-es években kezdődő,
eleinte kéziratos, majd filmes
gyűjtések nem érintették a megye
valamennyi települését, így
Királyegyházát sem. Nem találtunk a
falura vonatkozó adatokat a Baranya
Megyei Múzeum Néprajzi Osztályán
sem. Azonban van konkrét

elképzelésünk és adatunk a környező
falvak, kistájak tánchagyományáról,
így a több fronton induló új munka
alappillérei már jól kivehetőek.
A királyegyházi csoport korosztályát
tekintve igen vegyes, tagjai magyar
néptáncot szeretnének művelni. Helyi
csoportként és nem táncegyüttesként
szeretnének működni, azaz a csoport
összetétele meghatározza a tanul-
ható táncok nehézségét, a fellépések
számát, stb. Érdeklődnek a helyi
hagyományok iránt, és elkezdték
azok gyűjtését.
Ezeket összefoglalva született az a
megoldási javaslat, hogy a csoport
HAGYOMÁNYŐRZŐ csoportként
működjön tovább.
Az elkövetkezendő időszak izgalmas
újdonságokkal lesz teli, melyek saját
eleink helyi hagyományait igyekeznek
feltámasztani. Ki-ki gondolja végig,
hogy nagyszülei, dédszülei miről
meséltek (lakodalmi szokások,
komázás-mátkázás, farsang, disz-
nóölés, húsvét, stb) milyen ruhákban
jártak (régi fotók), milyen dalokat
énekeltek, milyen táncokat táncoltak

(nagyszülők, dédszülők kikérdezése),
és máris előbukkan egy művelhető,
táncolható, énekelhető,
kézzelfogható saját hagyomány.
Egy hagyományőrző csoportban
táncolni nem megterhelő, és mégis
komoly értékeket adhat
Királyegyháza jelenéhez és jövőjéhez.
Meg aztán micsoda szórakozás!
Ehhez kíván aktív segítséget adni
Kurucz Ildikó etnográfus,
néptáncpedagógus, és
alkalomszerűen Balogh János nép-
táncpedagógus.
Ha péntek esténként valaki a
tornaszoba ablakai előtt sétálva hall-
ja a zenét, bátran jöjjön be, nézze
meg, hogyan zajlik egy próba, és ha
van kedve, álljon be közénk! Minden
új tagot, érdeklődőt, fiatalt vagy
idősebbet sok szeretettel várunk!
További információért forduljanak
bizalommal Mészáros Lászlóné,
Ilikéhez személyesen vagy a
következő telefonszámon: 06-20-
4780346.

Balogh János

Felhívás! 

Felhívom a kedves Olvasóink figyelmét,

hogy a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért

Közalapítványt

magánszemélyek is támogathatják

készpénzes befizetéssel,

valamint a következő

bankszámlára történő befizetéssel:

OTP 11731135-20009685.

Új év, új tervek, új ötletek, új célok. Ezekkel a szavakkal lehetne összefoglalni a néptánccsoport átalakulását, mely folyamat már december
hónapban kezdetét vette. A csoport tagjai szeretnék, ha a királyegyháziak közül minél többen csatlakoznának hozzájuk és új terveik meg-
valósításához. Balogh János, a csoport új szakmai vezetője az alábbiakban foglalja össze a változásokat.

Péntek esténként nagyon jó hangulatban telnek a próbák
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Különös vendég járt Királyegyházán

Istenben bízva
A komlói Fodor Krisztián püspöki
engedéllyel rendszeresen elzarándokol
különböző Mária kegyhelyekre gyalo-
gosan. Isten segítségében bízva csak a
legszükségesebbeket viszi magával:
néhány ruhát, könyveket, Bibliát és na-
gyon kevés pénzt. Szállást különböző
plébániákon kap, az étkezését pedig
adományokból oldja meg. Így került
január 13-án  a királyegyházai iskola
ebédlőjébe is, miközben éppen Sellyéről
gyalogolt Szentlőrincre. 
A zarándok a nyolcvanas években emig-
rált Amerikába, ahol Santa Monicán élt
közel 10 évig (Los Angeles külvárosa,
California), és az ottani lutheránus
egyház gyűjtéseinek köszönhetően több
katolikus missziót keresett föl, olyanokat,
ahol Teréz anya nővérei gondoztak lep-
rás, nyomorék, nagyon beteg és szegény
embereket. Nagyon sok országban járt
és dolgozott, mint például: Dél-Afrika,
Madagaszkár, Tanzánia, Haiti, Brazília,
Indonézia, Peru. 
Ma már évek óta itthon lakik
Magyarországon, és az az álma, hogy
Ferences rendi szerzetes legyen, de amíg
ezt eléri, addig is fehér albában, kereszt-
tel a nyakában és egy Mária képpel ellá-

tott kabátban zarándokol különböző
Mária-kegyhelyekre. Tavaly Komlóról
először Máriapócsra, majd Medjugorje
hegyei közé gyalogolt (mindkét alkalom-
mal sok száz kilométert!). Idén szintén
Máriapócsra, majd onnan tovább
Kárpátaljára készül. 
Nincsenek véletlenek, hiszen ő éppen
akkor érkezett a királyegyházai iskola
ebédlőjébe, amikor én hittan órát tartot-
tam az intézményben. Beinvitáltam őt az
egymás után következő órákra, ahol a
gyerekeknek mesélt az élményeiről, sőt a
hátizsákjában található DVD-k közül az
egyiket, a Tanzániáról szóló filmet is
levetítettük. A gyerekeket lenyűgözte a
látvány. 
Személy szerint én már nem először
találkoztam Fodor Krisztiánnal és
tevékenységével, hiszen jó pár évvel
ezelőtt (2001-ben), amikor én Peruból -
szintén katolikus misszióból – haza-
érkeztem, sok elfoglaltsága miatt
helyettesítettem őt egy rádióműsorban,
ahol a misszióról kellett előadást tartani. 
Az órai beszélgetések után a zarándok
ismét gyalogszerrel folytatta útját
Szentlőrinc felé, ahol már a református
lelkész látta vendégül.

Végezetül szeretném Krisztiánnak
megköszönni, hogy eljött hozzánk,
gazdagított minket élményeivel, és
kívánom neki a Jó Isten áldását hosszú
útjára, valamint, hogy tanúság- és
szolgálattevő életének minden lépését
Jézus és Mária vezéreljék!

Kajtár Bertold
katolikus hittanár

„Legyetek olyanok, mint a gyermekek!"
A napokban egy kedves ismerős
családba kisgyermek született. Nagyon
várták őt a szülei, és ez a várakozásuk
telve volt imádsággal. Imádkoztak érte
és vele, és nemcsak azért, hogy ter-
mészetesen legyen egészséges, a
szülés közben ne legyenek kompliká-
ciók, az anyukával se történjék semmi
baj...  Aztán nagy örömmel és Isten
iránti megrendültséggel fogadták őt; a
gyermek születése még inkább
elmélyítette őket az
Istenkapcsolatukban. 
Elgondolkodtatott e szép és csodás
esemény:

- Milyen jó, amikor valakire szeretettel
várnak!
- Milyen csodálatos, amikor a
megérkezés egy közösségbe öröm
mindenkinek!
- Milyen csodálatos, szép és tiszta tud
lenni az ember!
- És milyen szép lehet az Isten, ha ilyen
csodákat ad az embereknek!
Nem, ez az Isten nem büntet, nem
bánt... Mennyire igaz, ami kétszer is
benne van a Szentírásban az Istenről:
"Isten szeretet!" Nemcsak egy gyermek
születésére lehet szeretettel várni,
hanem bárki érkezésére, aki eljön hoz-

zám, aki meglátogat, aki felkeres.
Mennyire hálát kellene adnunk, min-
den emberért, akit "így vagy úgy"
kapunk! Gyermeki tisztaságúvá,
önfeledtté, széppé mindenki válhat, aki
leszámol a tisztátalanságaival, az
önzésével, aki tud bűnbánatot tartani.
Olyan jó lenne, ha észrevennénk sok-
sok ember arcán, hogy Isten tényleg a
szeretet! Fogadjuk meg hát az Írás sza-
vát: "Úgy éljetek, mint a világosság
gyermekei." (Ef 5, 8).

Dr. Kajtár Edvárd
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TIOP-1.1.1-09/1. „ A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra

fejlesztése” - Tanulói laptop program

A Szentlőrinci Nevelési-Oktatási Központ, mint integrált intézmény a TIOP 1.1.1-09/1-2010-0028 számú pályázatán
39 670 000 forintot nyert tanulói és tanári laptopok, vezeték nélküli internet-megosztást elősegítő routerek, valamint  biztonsá-
gos tároló szekrények beszerzésére. Ebből a Királyegyházi Általános Iskola 52 darab tanulói és 4 darab tanári laptophoz, valamint
tároló szekrényekhez, routerekhez jut 6 960 000 forint értékben. Az eszközök beszerzése folyamatban van, várhatólag
2011. február 28-ától használatba is vehetjük őket.

Palkó Ottó, Igazgató

Farkas Bertalan Szentlőrincen
Január 24-én ünnepélyes eredményhirdetéssel
zárult Szentlőrincen a SZONEK űrhajózási-
űrkutatási vetélkedője. A versenyben részt vevő
tanulók – köztük a Királyegyházai Általános
Iskola diákjai – az Ifjúság Úti Általános Iskola
tornatermében gyűltek össze a nem mindennapi
eseményre, ugyanis a rendezvény díszvendége
az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan
dandártábornok volt. A díjkiosztó után a népes
nézősereg egy filmvetítéssel összekapcsolt
élménybeszámolót hallgathatott meg az immár
62 éves, ám igencsak fiatalos asztronautától.
Farkas Bertalan a műsor befejező szakaszában
a gyerekek által feltett kérdésekre válaszolt,
majd pedig türelmesen osztogatta a hosszú sor-
ban várakozó gyerekek számára az
emlékkönyvekbe az autogramokat.

Kaczor Péter A királyegyházi diákok is kértek és kaptak autogramot

A Magyar Kultúra Napján
A Magyar Kultúra Napja alkalmából versmondó
versenyt szerveztünk az általános iskolás
gyerekeknek, ahol minden jelentkező egy általa
szabadon választott költeményt adhatott elő.
Nagyon örültünk annak, hogy több szülő és egy
nagyszülő is megtisztelte rendezvényünket jelen-
létével. Megható látni, hogy a máskor oly maga-
biztos csemeténk milyen izgalommal áll szembe
a sok nézővel, hogy aztán meggyőzzön minket
tehetségéről. Az első osztályosok közül idén is
szép számmal jelentkeztek, és bizony nagyon
ügyesen adták elő nem is túl rövid verseiket, ezért
a zsűri dicséretét és különdíjait vihették haza. Az
alsó tagozatosok versenyében az első helyezést
Pásztler Zsófia és Takács Vanda 4. osztályos ta-
nulók érték el egy közös produkcióval, második

lett Fata Nóra Lili 3. osztályos, harmadik pedig
Gyuró Brigitta 4. osztályos tanuló. 
A felsősök versenyében első helyezést Lucza
Virág 6. osztályos, második helyezést László Ákos
5. osztályos, harmadik helyezést pedig Balogh
Emese 7. osztályos tanuló ért el. 
A helyezettek értékes könyveket kaptak jutalmul,
minden versenyző kis vendéglátásban (sós
sütemény, tea) és egy-egy szelet finom
csokoládéban részesült. A tehetséges gyerekek
megjutalmazásáról és a vendéglátásról a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
gondoskodott.  
Minden versenyzőnek szívből gratulálunk és
további jó verselést kívánunk!

Konyári Tímea
A versmondó versenyen 28

tanuló vett részt
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2011. január 17-én labdarúgócsapatunk
megkezdte a felkészülést a Baranya megyei II.
osztályú bajnokság tavaszi szezonjára. A
játékoskeretben történtek változások, Berta
Roland és Sárközi János más egyesületben
folytatja, Katona Zoltán és Szakál Béla sérülés
illetve munkahelyi elfoglaltság miatt
feltehetőleg abbahagyja a labdarúgást.
Helyükre várhatóan két új játékos fog érkezni,
pontos személyükről még nem tudok felvilá-
gosítást adni. 
A tervezet szerint szabadtéri és teremtornákon
veszünk részt, valamint heti három
alkalommal Szentlőrincen szabadtéri futá-
sokkal, illetve a Malom Fitness műfüves
pályáján labdás edzésekkel készülünk. Sajnos

Királyegyházán sem a pálya, sem az
öltözőviszonyok nem teszik lehetővé, hogy
oda járjunk edzésre. 
Január 23-án Pécsváradon a Megye II. osztá-
lyú csapatok részére rendezett teremtornán
második helyezést értünk el, csapatunk egyik
tagja, Gunszt Péter öt góllal a torna gólkirálya
lett. Előzetes tervek szerint február 27-én a
Magyar Kupa első fordulójában szerepelünk,
majd március 6-án pedig az első bajnoki for-
dulóban Magyarszék ellen Királyegyházán
mérkőzünk. A felkészülés további részéről
későbbi számainkban beszámolunk. 

Dr. Valkai István
edző

2010. december 5-én rendezte a király-
egyházi és a mohácsi csapat közösen a
Mikulás Kupa elnevezésű amatőr női
kézilabda tornát Szentlőrincen. Négy

csapat vett részt: Mohács, Lánycsók,
Siklós, Királyegyháza. 
Kiélezett küzdelemben Siklóssal döntetlent
játszottunk, Lánycsók és Mohács csapata

fölött fölényes győzelmet arattunk, így a
Mikulás Kupát kiérdemelten megnyertük.
A két új csapat, Siklós és Lánycsók játéko-
sai között új barátokra tettünk szert.
Nagyon jó élményekkel és kellemes
fáradtsággal búcsúztunk egymástól, és
egyben meghívást kaptunk Lánycsók
csapatától a Karácsony Kupára, amit
szeretettel elfogadtunk. 
2010. december 18-án sajnos anyagi
okok és a nagy havazás miatt, egy cseré-
vel és kapus nélkül indultunk Lánycsókra
a Karácsony Kupára. Aztán még a
cserénk is lesérült, ezért kiélezett
küzdelmekben a négy csapatból a har-
madik helyen végeztünk. De nem
keseredtünk el, mert tisztes helytállással a
királyegyházi kézilabdacsapat
gyűjteménye újabb kupával bővült. 
Ezúton szeretnénk minden támo-
gatónknak megköszönni a segítséget!

Kiss Jánosné
Csapatkapitány

FELKÉSZÜLÉS A TAVASZI 
SZEZONRA

AMI A DECEMBERI SZÁMBÓL KIMARADT

KÉZILABDA

Felhívás
Felhívom a tisztelt királyegyházi lakosok
figyelmét, hogy a sok csapadék és a
magas belvíz miatt a házak előtt lévő

árkokat és hídátfolyókat különös 
körültekintéssel tisztítsák ki.

Továbbá tisztelettel kérem mindazokat,
akiknek a háza előtt már betemetésre került
a szennyvízvezeték, a talajt szépen igazít-

sák ki, egyengessék el, hogy tavaszra
ismét megszépülhessen környezetünk. 
A szennyvízvezeték kiépítésével járó
kellemetlenségek elviselésére szíves

türelmüket és megértésüket kérem, csakúgy
mint az eddigiekben. A földmunkák befe-
jezése március közepére várható május,

június hónapra tervezzük a próbaüzemet. 

Grím Ferenc
polgármester

Az egyik kupa a gyűjteményből (a fotó régebben készült)


