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MAJÁLIS PROGRAM
Május 1-jén 9.30-tól várjuk programokkal az érdeklődőketMájus 1-jén 9.30-tól várjuk programokkal az érdeklődőket

Teljesíts legalább 5 próbát bármely helyen és  nyerj ajándékot!Teljesíts legalább 5 próbát bármely helyen és  nyerj ajándékot!

9.009.00 Majális Kupa (futball)Majális Kupa (futball)
10.0010.00 Tűzoltó bemutatóTűzoltó bemutató

11.0011.00 Rendőrkutyás bemutatóRendőrkutyás bemutató

Folyamatos programok az óvoda udvarán:Folyamatos programok az óvoda udvarán:

Egészséges táplálkozás, saláták kóstolása az óvoda teraszánEgészséges táplálkozás, saláták kóstolása az óvoda teraszán
Védőnői tanácsadás: vérnyomás, testzsír méréseVédőnői tanácsadás: vérnyomás, testzsír mérése

Arcfestés, anyák napi ajándékkészítés a Gyermekjóléti és Családsegítő SzolgálatArcfestés, anyák napi ajándékkészítés a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
közreműködésévelközreműködésével

Párosító játékok: élőlények nyomaiPárosító játékok: élőlények nyomai
Szelektív hulladékgyűjtés játékosanSzelektív hulladékgyűjtés játékosan

AkadálypályaAkadálypálya

Folyamatos programok a tornaterem mellett:Folyamatos programok a tornaterem mellett:

Ping-pong verseny, sor- és váltóversenyek, zsákban futás, kötélhúzás, lufifújóPing-pong verseny, sor- és váltóversenyek, zsákban futás, kötélhúzás, lufifújó
verseny, verseny, 

egészséges életmód TOTÓ, figyelemfejlesztő játékok, lengőtekeegészséges életmód TOTÓ, figyelemfejlesztő játékok, lengőteke

Kirándulás a közelben, élőlények lefényképezése, a fényképek kinyomtatása Kirándulás a közelben, élőlények lefényképezése, a fényképek kinyomtatása 
(Aki tud, hozzon magával fényképezőgépet és USB csatlakozót) (Aki tud, hozzon magával fényképezőgépet és USB csatlakozót) 

A programokat az óvoda és az iskola pedagógusai szervezik és irányítják.A programokat az óvoda és az iskola pedagógusai szervezik és irányítják.
A helyszíneket a Királyegyházai Polgárőr Egyesület biztosítjaA helyszíneket a Királyegyházai Polgárőr Egyesület biztosítja

A rendezvény támogatója a A rendezvény támogatója a 
Királyegyháza Felvirágoztatásáért KözalapítványKirályegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

Grímné Hunyadvári ÉvaGrímné Hunyadvári Éva
rendezőrendező



2

Színházlátogatás

Felhívás kötelező eboltásra 

Segítse a közösségi programokat

azzal, hogy a befizetett SZJA 1 %-áról

rendelkezzen 

idén is a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány

javára

Adószám: 18328356-1-02 

Köszönjük!

Felhívás
Felhívom a falu lakosságának figyelmét,

hogy a Királyegyházai Polgárőr
Egyesületet

magánszemélyek is támogathatják
az alábbi bankszámlára történő befizetés-

sel:
OTP 11731135-20009836-00000000
További felvilágosítást Takács Árpádtól 

kérhetnek az alábbi telefonszámon:
06-70-2333167

Újra színházba hívjuk Önöket. Május
14-én este 19.00 órai kezdettel
Joshua Sobol: Gettó című zenés
színművét tekintjük meg a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány szervezésében. A
jegyeket a szokott módon a
Közalapítvány vásárolja meg a
Nostra Cement Kft. jóvoltából, az
utazás költségét egyénileg kell állni.
Amennyiben igény lesz rá, autóbusz
bérléséről gondoskodunk. 

Joshua Sobol az ismert drámaíró és
rendező 1939-ben született Tel
Avivban. Diplomáját Párizsban
szerezte – a Sorbonne-on végzett
filozófia szakot. Első darabját 1971-
ben mutatták be Haifában, ahol
eleinte asszisztensként és
drámaíróként, később művészeti
vezetőként is dolgozott. Az 1988-ban
bemutatott A Jeruzsálem-szindróma
című előadás oly mértékű tiltakozást

váltott ki, hogy lemondott művészeti
igazgatói rangjáról – azóta kizárólag
az írásnak szenteli idejét. 1983 és
1989 között írta meg azt a három
darabot (Getto, Adam,
Underground), amely a Getto tripti-
chont alkotja.
A Getto az 1984-es haifai
bemutatója után rövid idő alatt
világhírűvé vált, elnyerte a David
Harp díjat, ezt követte a Peter Zadek
által rendezett híres német előadás,
amelyet az év legjobb külföldi darab-
jának választottak. Azóta több mint
húsz nyelvre fordították le, és nagy
sikerrel játsszák a világ minden
részén.
A darab 1944-ben játszódik a vilniusi
gettóban, ahol – feltételezés és a
dokumentumok
szerint is – működött valamiféle
színház.
„Minden akkor kezdődött, mikor egy
barátom javasolta, írjak egy rövid for-

gatókönyvet a II. világháború idején
az Európában működő zsidó ifjúsági
szervezetek tevékenységéről... a vil-
niusi gettó kapcsán rábukkantam a
jelmondatra: "Egyetlen színház sem
temető. Tehát kellett színháznak
működnie a vilniusi gettóban.” ... írja
a szerző.
Írta: Joshua Sobol
Fordította: Szántó Judit
Zeneszerző, zenei vezető: Jávori
Ferenc "Fegya" érdemes művész
Dalszövegek: Miklós Tibor Nádasdy
Kálmán-díjas
Közreműködik a Pécsi Balett és a
Pécsi Nemzeti Színház Énekkara,
valamint a Budapest Klezmer Band.
A színházlátogatásra jelentkezni lehet
telefonon: 06309522987 illetve
06302949094 számokon, illetve
személyesen az iskolában Konyári
Tímánál.

Konyári Tímea
(Forrás: www.pnsz.hu)

Tájékozatom az ebtartókat, hogy az
ebek kötelező, veszettség elleni
oltását Dr. Kollár Kornél hatósági álla-
torvos Királyegyházán 2011. március
12-én, pótoltást 14-én végezte el. 
Sumony és Gyöngyfa községekben
az eboltás 2011. március 15-én volt.
Felhívom azoknak az ebtartóknak a
figyelmét, - akik még nem
gondoskodtak a
tartásukban lévő 3 hónaposnál
idősebb eb(ek) évenkénti veszettség
elleni
kötelező oltásáról, hogy az oltás
tényét az oltási könyvvel 2011. május
11. napjáig igazolják Körjegyzőség
hivatalában. (Királyegyháza, Petőfi u.

66.) 
Az eboltás elmulasztása az egyes
szabálysértésekről szóló 218/1999.
(XII.28.) Korm. rendelet 113. § (1)
bekezdése alapján állatbetegség
elleni védekezés elmulasztása
szabálysértésnek minősül és 50.000
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Hatóságom szabálysértési eljárást
indít azon ebtartók ellen, akik 2011.
május 11. napjáig nem igazolják az
állatbetegség elleni védekezést
(eboltást).  

Dr. Balázs János
címzetes főjegyző
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Mint bizonyára valamennyien tapasztalták,
az iskola bővítése és felújítása az előzetes
terveknek megfelelően, gyors tempóban
halad. Az új szárny falai a szemünk láttára
bújtak ki a földből és kerültek tető alá,
majd az ablakok cseréje és a mozgáskor-
látozottak számára készített lift beszerelése
történt meg. Jelenleg a régi és új szárny
hőszigetelő burkolása és az új nyílászárók
beépítése van folyamatban. A következő
napokban-hetekben kívülről kevéssé
látványos, de nagyon fontos belső
munkálatokra kerül sor: a hideg- és meleg-
burkolatok, valamint az új helyiségek fes-
tése fog elkészülni.
Reményeink – és az építésvezető ígérete –
szerint az új szárnyat május közepe-vége
felé vehetjük birtokunkba. A költözés
egyelőre csak az alsó szinten lévő hely-
iségeket, a tanári szobát, a titkárságot és az
igazgatói irodát érinti. Az átköltözést a ter-
vek szerint május végére befejezzük,
onnantól már olyan munkálatok
következnek, amelyeket a régi épületben a
tanítás zavarása nélkül nem lehetne

megvalósítani. Ezek a következők:
- a földszinti válaszfalak kibontása
- akadálymentesített WC-helyiség építése a
földszinten és az emeleten
- tárolóhelyiségek építése
- emeleti tantermekben laminált padló
lefektetése
- emeleti zsibongó hidegburkolása
(járólap)
- földszinti aula kialakítása, hidegburkolása
- villamoshálózat, kapcsolók és armatúrák
cseréje az egész épületben
Ezek a tevékenységek zajjal, piszokkal és
fokozott balesetveszéllyel járnak, ezért
oktatási tevékenység az iskolában ez idő
alatt nem folyhat. A határidő is szűkös: ha
a következő tanévet biztonságosan
szeretnénk elkezdeni, elengedhetetlen a
most folyó tanév megrövidítése, amelyet a
2010/2011. tanév rendjéről szóló
22/2010.(V.13.) OKM rendelet is
megenged számunkra.
A szorgalmi időszak megrövidítéséhez az
intézmény főigazgatója is hozzájárult.
Az idei tanév tehát az alábbiak szerint

fejeződik be:
Utolsó tanítási nap: 2011.06.03. péntek
Tanévzáró és ballagási ünnepség:
2011.06.04. szombat
A következő héten, június 6-10-ig az
osztályfőnökök kirándulásokat szerveznek
a tanulóknak. Ha szükséges, tanulóink
számára tanári felügyeletet és étkezést
tudunk biztosítani ezen a héten, az
építkezésben nem érintett tanteremben.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy aki nem
tudja megoldani ezen időszakban gyer-
meke felügyeletét vagy ellátását, írásban
kérje tőlünk ezt, valamint a májusi térítési
díjak befizetésekor az élelmezésvezetőnél is
jelezze.
A szülők részletes tájékoztatása a tavaszi
szünet után kiküldendő értesítő levélben
fog megtörténni, ezen lehet majd jelezni, ki
igényli a felügyeletet és az étkezést június
6-10-ig.
Az óvodásokat természetesen változatlanul
június 30-ig tudjuk fogadni. 

Palkó Ottó
igazgató

Örömhír a diákságnak: 

Hosszabb lesz a nyári szünet

A megye legjobbjai között
Az idén három tanuló: Balogh Emese (7.o.), Lucza Virág (6.o.) és Orsós Tamara (5.o.) jutott be a Bendegúz Nyelvész Akadémia által meghirde-
tett országos nyelvész tanulmányi verseny megyei fordulójába. Az iskolai fordulón megírt feladatlapokat kellett beküldeni, ez alapján választották
ki minden megyében évfolyamonként a húsz legeredményesebb tanulót, őket hívták be a megyei döntőre, melyet április 8-án rendeztek meg
Pécsett. Innen évfolyamonként egy tanulót juttattak tovább az országos döntőre, Szegedre. A királyegyházi iskola versenyzői sajnos nem utazhat-
nak Szegedre, de becsülettel állták a sarat, nem maradtak le a pécsi és más városi iskolákból érkezett diákokhoz képest, hiszen a
középmezőnyben végeztek a legjobbak között. Szívből gratulálunk! Konyári Tímea

Balogh Emese Lucza Virág Orsós Tamara
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Gyengeségünknek is van értelme?
Az ember nem szeret gyenge lenni, mert az
szégyen és megvetés alapja lehet. Ezért
arra törekszik, hogy erős legyen, vagy
legalábbis annak lássák. Így hát az erősség
időnként nem más, mint látszat. Egy palást,
mellyel eltakarhatjuk tehetségeinknek és
képességeinknek végességét.
Szembetaláljuk magunkat azonban olyan
helyzetekkel, melyeknek megoldása vagy
nagy fáradságunkba kerül, vagy pedig
nem is vagyunk képesek megoldani. Pedig
mi tényleg erősnek gondoljuk magunkat. S
mi keresztények - különösen Húsvét idején
- újra és újra szembesülünk annak
gyengeségével, akinek követésére
szegődtünk. Jézus szenvedéstörténetében
egy erőtlennek látszó embert szemlélünk.
Mindent megenged és eltűr az, Akinek
semmi sem lehetetlen! Hagyja, hogy a
helytartó elítélje valós vádak nélkül.
Hagyja, hogy az „erős” katonák gúny tár-
gyává tegyék. Hagyja, hogy leköpjék.
Hagyja, hogy töviskoronát húzzanak a
fejére, és üssék közben. Hagyja, hogy
megostorozzák. Hagyja, hogy vállára
tegyék a keresztet. Hagyja, hogy mindenki
előtt megszégyenítve levetkőztessék.
Hagyja, hogy keresztre feszítsék. És min-

deközben szinte teljes csendben van. Csak
a helytartó kérdésére válaszol szűkszavúan.
Csak a síró asszonyoknak mondja, hogy
ne Őt sirassák. Csak a jobb latorhoz szól,
hogy Isten nem emlékszik bűneire. És min-
dennek a végén „csak” ennyit kiált:
„Beteljesedett!” 
Miért ez a gyengeség és csend? Mert ezzel
akarja megmutatni, hogy Isten milyen közel
van életünkhöz. Hiszen mindez értünk, a mi
üdvösségünkért történt. Ezzel fejezi ki Jézus,
hogy Ő egészen benne van a mi életünk
mélységeiben. Szegénységünkben,
betegségünkben, munkanélküliségünkben,
reménytelenségünkben, csalódásainkban.
Mindenben, amitől szabadulnánk, ha
tehetnénk. Mert Ő a Szabadító! Mégpedig
úgy, hogy ezeket nem elveszi, hanem Ő
maga is vállalja. 
De mégis, miért érdemes egy Gyengét
követni? Mert húsvéti hittel hisszük, hogy
feltámadt és él! És ezzel reményt ad nekünk
is arra, hogy feltámadhatunk mindabból,
ami most lehúz bennünket. És egyben ez
teszi hitünket értelmessé is, mert ha nincs
feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel,
és akkor semmit sem ér a mi hitünk. De
Krisztus él, és mi ennek vagyunk tanúi

életünkkel.
Azt kívánom hát minden hívőnek és
jóakaratú embernek, hogy Húsvét nap-
jaiban a remény legyen számukra a leg-
fontosabb, melyet a megfeszített és feltá-
madt Jézustól kapnak!

Király József
plébános

Nyugdíjazás

Nyugdíjba vonulása alkalmából
március 29-én köszöntöttük Vincze

Lászlóné élelmezésvezetőt. Az
óvodások és az iskolások verssel
készültek, Palkó Ottó igazgató

pedig a kedves szavakon kívül kis
vendéglátással, virágcsokorral is
kifejezte köszönetét az elvégzett

feladatokért.

Szeretettel köszöntjük 

az Édesanyákat

Az anyák halhatatlanok.

Csak testet, arcot, alakot

váltanak; egyetlen halott

sincs közülük; fiatalok,

mint az idő. Újra születnek

minden gyerekkel; megöletnek

minden halottal - harmadnapra

föltámadnak, mire virradna.

Adassék nekik gyönyörûség,

szerelmükért örökös hûség,

s adassék könny is, hogy kibírják

a világ összegyûjtött kínját.

/Ratkó József: Zsoltár/
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„...minden mindennel összefügg: a gazdaság, a kultúra, a hit, a vallás.”

Hozzák magukkal gyermekeiket!
Március közepétől új plébánost kapott
egyházközségünk Király József szemé-
lyében, aki Dombóváron született 1979.
december 21-én. Kaposszekcsőn
nevelkedett, ott járt óvodába, ott végezte
általános iskolai tanulmányait.
Dombóváron az Apáczai Csere János
Szakközépiskola közlekedési szakán
érettségizett, majd 1998-ban kezdte meg
tanulmányait Pécsett a Hittudományi
Főiskolán. A diploma megszerzése után
világi hitoktatóként dolgozott a Pécsi Jézus
Szíve Plébániához tartozó óvodákban és
iskolákban.

- A gyakorlat során megtapasztalta, hogy
más-más módszerrel lehet megszólítani az
óvodás és az iskolás korosztályt, és na-
gyon megkedvelte ezt a tevékenységet.
Miért döntött úgy, hogy nem világi
emberként folytatja tovább
tevékenységét?
- Indíttatást éreztem arra, hogy pap
legyek, nem láttam ebben semmi
misztikumot, egyszerűen ebbe az irányba
terelt az, hogy hittant tanítottam és egy-
házi szolgálatokat láttam el. 2007-ben
szenteltek pappá. 
- Ilyen rövid idő alatt sikerült-e felmérnie,
milyen feladatok várják az új
környezetben?
- Amikor nemrégiben Egri József vajszlói
plébános megszólított, hogy éppen úgy

jártam, mint ő, akkor azt hittem, arra gon-
dol, hogy talán én is itt maradok 30 évig,
pedig ő csak arról beszélt, hogy én is
olyan sok falut kaptam szolgálatra.
Tizenhat falu tartozik hozzám, közülük
csak kettőben Gyöngyfán és Rózsafán
nincs mise. Királyegyháza a legnagyobb
lélekszámú település a körzetemben. A
legtöbb faluban csak fília van,
Királyegyházán kívül még négy faluban
van plébánia: Szabadszentkirályon,
Sumonyban, Bánfán és Kisasszonyfán.
Terveim szerint májustól minden vasárnap
9.30-kor veszi kezdetét a szentmise
Királyegyházán. 
- A királyegyházi óvodában már tartott hit-
tanórát. Mik a tapasztalatai?
- Helytől függetlenül engem mindig az
ember érdekel, a gyerekeknél is a
„gyerekember”. Szeretném megismerni,
hogy miért olyan, amilyen és emberszám-
ba venni, bármilyen. Csak fokozatosan
értettem meg, hogy a gyerekek a
hittanórán miért beszélnek annyit. Először
arra gondoltam, hogy fáradtak már,
hiszen a hittan általában a többi tanítási
óra után következik az iskolákban. Ma
már látom, hogy az emberek és így a
gyerekek is keresik azt a közeget, ahol
meghallgatják őket, és én igyekszem teret
engedni a mondanivalójuknak. Lehet,
hogy ez néha a tananyaggal való
lemaradást okozza, de így jobban
megismerhetem őket. 
- Milyen az első benyomása
Királyegyházáról, vannak-e már tervei a
helyiekkel?
- Pécsinek mondhatom magam már 14
éve, hiszen nagyon keveset jártam haza.
Most egy teljesen más világba csöppen-
tem. Más itt az életritmus, a pécsihez
képest nyugodtabb a környezet. Sokan
vannak otthon napközben, ebből azt
érzem, hogy sokan vannak híján a
reménynek. Vallom, hogy minden min-
dennel összefügg: a gazdaság, a kultúra,
a hit és a vallás. A külső szemlélő szemé-
vel látom, hogy itt valamikor módos

porták álltak, most pedig sok ház eladó,
látszik, hogy sok helyen már romos az
istálló, vagy már nincs is. Szeretném a
húsz-harminc évvel ezelőtt még templom-
ba járókat megszólítani, újra visszahívni,
és arra biztatni őket, hogy hozzák
magukkal gyermekeiket is. A példa a
legjobb tanító. Sajnos Királyegyházán
jelenleg nincs helyben lakó pap, vagy
olyan világi ember, aki az ittenieket össze-
fogná vallási szempontból. Keresünk
valakit, aki pályázatfigyelésben és írásban
is segítségünkre lehetne. 
- Súlyos gondot okoz a templomtető és a
plébánia rossz állapota. Van-e remény a
felújítások elkezdésére?
- A püspökség elnyert egy pályázatot,
amelynek eredményeként hamarosan
megtörténik a plébánia tetejének
átrakása, valamint az utcafronton sor
kerül az ablakcserére és a festésre. 
A műemlékvédelem tud a templomtető
hibájáról, a püspökség főépítésze épp a
napokban mérte fel a templom aktuális
állapotát. Rögzítette a hiányosságokat,
elkészíti majd a terveket, és benyújtja a
Műemlékvédelmi Hivatalba. Akkor
kezdődhet el a munka, a tetőcsere. Az
egyházközség az emberektől kétmillió
forintot gyűjtött össze erre a célra, az
önkormányzat elkülönített 500 000 forin-
tot, valamint terveink szerint közös
pályázatot kívánunk beadni a hiányzó
összegre.
- Olyan különleges helyzetbe kerültünk,
hogy egyidőben lett új püspökünk az egy-
házmegyén, és új papunk a településen.
Mit vár Ön az új püspöktől?
- Az új püspököt még nem volt alkalmam
megismerni. Személyes véleményem az,
hogy pásztor legyen a szónak abban az
értelmében, hogy az emberek mellett, az
emberek között, az emberekért. 
- Mit üzen a Helyzet olvasóinak?
- Szeretném, ha szeretnénk egymást! Jó
lenne, ha felnőtt hívő emberek a hit és a
vallás terén önállóak lennének! 

Konyári Tímea
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Európa az iskolában
2011. február 22-25. között került
megrendezésre a SZONEK
Királyegyházai Általános Iskolában „A
multikulturális Európa. Az Európai
Unió” című témahét. A tanulók a
tananyagot és az Európai Unió
témakörét négy tanítási napon
keresztül rugalmas időkeretek között,
változatos és sokszínű módszerek segít-
ségével dolgozták fel. A tanulási folya-
mat így a hagyományostól eltérően
sokkal inkább a tanulói aktivitásra és
kreativitásra épült, fejlesztette az
önállóságot, de az együttműködés
készségét, valamint a rendszerben
gondolkodás, a rendszerszemlélet
fejlődését is. A témahét programjaiban
az intézmény valamennyi tanulója, az
intézményben tanító összes pedagó-
gus, valamint az intézmény technikai
személyzete egyaránt aktívan részt vett.
Projektmódszerrel került feldolgozásra
az Európához tartozás, az európai
azonosságtudat és az Európai Unió
témaköre. A tanulók megismerkedtek
Európa sokszínű, ám mégis egységes

kulturális örökségével (az irodalom, a
képző- és alkalmazott művészet, a val-
lástörténet, a zene, a tudomány- és
technikatörténet sajátosságaival), ter-

mészeti és gazdasági földrajzi
helyzetéből adódó meghatározottsá-
gaival, továbbá életkori
sajátosságaiknak megfelelően a mod-
ern Európa, az Európai Unió
történetével és működésével,
jövőképével. Emellett a tanórán kívüli
iskolai programok (filmvetítések,

vetélkedők, rajzpályázat, stb.) is vál-
tozatos, kreatív programokat kínáltak a
diákoknak. A témahét lezárásaként
került sor nagy sikerrel az elkészült pro-

duktumok bemutatására, az európai
népek gasztronómiájának bemutatásá-
val egybekötött vendéglátásra és a
témahét egyéb versenyeinek
értékelésére.

Kaczor Péter
projektfelelős

A negyedikesek Angliát mutatták be részletesen iskolatársaiknak

A legnagyobb sikere a gasztronómiai kiállításnak volt az utolsó napon

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.
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Nostra Kupa 2011

Női amatőr kézilabdacsapatunk április
17-én délután rendezte meg a Nostra
Kupát a szentlőrinci sportcsarmokban. 
Kézilabdás lányaink hetente edzenek a
Közalapítvány által bérelt teremben, és
rendszeresen vesznek részt amatőr
csapatoknak szervezett tornákon,

kupákon. Dicséretes az összetartásuk
és a sport iránti szeretetük, tiszteletük.
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriuma és a
Nostra Cement Kft. ezúttal is szívesen
támogatta a rendezvény létrejöttét a
terembérleti díj átvállalásával, illetve a

kupák, díjak, oklevelek, a pogácsa és
az ásványvíz költségeivel, amiért a
csapat tagjai köszönetüket fejezték ki. 
A 2011. évi Nostra Kupa nyertese
Királyegyháza csapata lett. A második
helyet Lánycsók, harmadikat Véménd
szerezte meg. A legjobb kapus Bauer
Dóra (Véménd), a legjobb játékos
Bojtor Adrienn (Lánycsók), a
gólkirálynő pedig Kiss Anasztázia
(Királyegyháza) lett. A legsportszerűbb
csapat díját Véménd kapta. Amit min-
dannyian nyertek: egy sportolással
együtt töltött vidám délután.
A kupák átvétele után máris
szervezkedni kezdtek a csa-
patkapitányok, egy többfordulós
bajnokságot szeretnének
megvalósítani a résztvevő csapatok
között, természetesen továbbra is
amatőr szinten. Sok sikert!

Konyári Tímea

Mindenki nyert, aki részt vett
A SZONEK Speciális Tagozata
hirdetett szavalóversenyt a
Költészet Napja alkalmából.  A

versenyre Majorosi Bence és
Máté Csanád 2. osztályos ta-
nulónk nevezett. Verseikhez raj-

zos illusztrációt készítettek, s
többek között ezek is díszítették
a verseny színhelyét.  A
szavalóverseny április 13-án,
nagyon kellemes, derűs
légkörben zajlott. Minden
résztvevő oklevelet kapott. Az
első három helyezettet jutal-
mazták, de senki sem
szomorkodott, mert ahogy
Vókó Ágota igazgatónő mond-
ta, „mindenki nyert”, hiszen
nagy bátorság kell idegen
helyen, idegen emberek elé
kiállni, és verset mondani.
Mindannyian megegyeztünk
abban, hogy jövőre is ott
leszünk!

Kovács Lászlóné, Nelli
fejlesztő pedagógus

A fotón az első három helyezett csapat tagjai szerepelnek

Csanád és Bence bátran és ügyesen adták elő verseiket
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Kedves Nagymama! Elnézését kérem, hogy
az előző számban technikai okok miatt újra
a februári írás került nyomtatásra, így még
egy hónapot kellett várnia az elemzés
olvasására. Íme, fogadja szeretettel! (szerk)

Kedves „Nagymama”! Köszönöm, hogy
megtisztelt azzal, hogy leírta nekem a prob-
lémáját, miszerint elvesztette a munkáját,
és ezzel kapcsolatban arra kíváncsi, hogy
lesz-e Önnek még valamilyen
munkalehetősége, illetve milyen további
továbbképzési lehetőségek vannak, amivel
munkát találhat.

Az írásában világosan érzékelhető az a
bizonytalanság és a jövőtől való félelem,
amiben nap mint nap kénytelen élni.
Ezek a dolgok sajnos nem járnak egyedül,
érezhető, hogy ezeket a problémákat
nehezen dolgozza fel, óvatos és bizalmat-
lan.
Régebben bizonyára szerette kibeszélni a
sérelmeit, de most úgy látom, hogy egyre
jobban bezárkózik, sokat gondolkodik
azon, hogy hogyan enyhítsen a napi gon-
dokon.
Úgy gondolom, hogy nem lát lehetőséget
maga előtt arra, hogy önerejéből változtas-
son, de írásából látszik, hogy alapvetően
optimista szemléletű, és ha időnként el is
uralkodik Önön a kétségbeesés, képes sta-
bil maradni, és reálisan szemlélni a dolgo-
kat.
Arra a kérdésére, hogy fog-e munkát
találni a jövőben, őszintén meg kell mon-
danom, nem tudom. Biztosan tisztában van
azzal, hogy manapság mennyire nehéz

munkát találni, de én arra biztatnám, hogy
ne adja fel. Ön józan, reális
gondolkodású, megbízható, rendszerető
ember, aki képes kitartani ebben a nehéz
időszakban.
Úgy látom, hogy szüksége van egy kis
lelkesítésre, remélem, hogy erőt meríthet a
családjából.
Tudom, hogy nehéz, de bízzon jobban
önmagában, sőt, engedje meg időnként,
hogy jól érezze magát!

Szénássy Klára

Ha szeretné tudni, mit árul el az írása, jut-
tassa el hozzám az iskolába (Petőfi u. 63),
és találkozhat vele akár már a következő
számban!
Az írás A4-es lapra íródjon, golyóstollal, ne
másolja, legalább 15 sor legyen. A
hátuljára kérem, írja rá az életkorát, nemét,
iskolai végzettségét, szemüveges-e, és
szed-e valamilyen gyógyszert. 

MIT ÁRUL EL AZ ÍRÁSA?

GRAFOLÓGIAI ELEMZÉS

2011. 03. 27. Baksa - Királyegyháza 2:0 (1:0)
Összeállítás: Molnár K. – Balogh, Gunszt, Kovács
– Keczeli, Jung (28.p. Katona Zs,), Kis-Szabó,
Gábor - Szolga - Kürthy, Gellner
Megjelentünk testben tizennégyen (lélekben talán
feleannyian). Alig huszonnyolc perc elvesztettük
csapatkapitányunkat. Tegyünk hozzá még egy
eddig kiválóan teljesítő, de ezúttal nagyon rossz
napot kifogó kapust. A vereség ennek fényében
törvényszerű volt. Negyven-ötven perc
mezőnyfölényben játszottunk így is, de gólveszélyt
nem jelentettünk. Megszégyenítő volt, hogy egy
rivális csapat a döntő pillanatokban lélekben
magasan felénk nőtt. 180 fokos fordulat kell
ahhoz, hogy igazi bajnokesélyesek lehessünk mind
a saját, mind ellenfeleink szemében. 
2011. 04. 03.Királyegyháza - Drávafok 1:2 (0:0)
Összeállítás: Molnár K. – Király, Gunszt, Kovács –
Keczeli, Jung, Balogh (60.p. Lesnyik), Gábor (60.

p. Kis-Szabó) – Szolga – Kürthy, Gellner (88.p.
Fata)
Góllövő: Jung
Az év legfontosabb mérkőzését előnyből, hazai
pályán elbuktuk. A harci szellemmel nem volt
probléma. Mindenki küzdött, amíg bírt. Sajnos az
edző is óriásit hibázott, későn cserélt, és ez – az
erőnléti hiányosságok mellett – három pontba (és
lehet, hogy a bajnoki címbe) került. 
2011. 04. 10. Bükkösd - Királyegyháza 0:2 (0:1)
Összeállítás: Molnár K. – Keczeli, Gunszt, Kovács
– Kis-Szabó, Jung, Balogh (35.p. Katona), Gábor
– Szolga (75.p. Fata) - Kürthy, Gellner 
Góllövő: Gellner, Kovács
Nagyra értékelhető, hogy két kínos vereség után
idegenben kapott gól nélkül győzni tudott a
csapat. Kiemelendő Kis-Szabó Zsombor, akinek
testvére hosszan tartó, súlyos betegség után
elhunyt. Ő ennek ellenére vállalta a játékot, és jó

teljesítménnyel segítette a csapatot. Sajnálatos,
hogy Baloghot sérülés miatt kellett lecserélni.
2011. 04. 17. Királyegyháza – Orfű 1:1 (1:1)
Összeállítás: Molnár K. – Katona Zs., Gunszt,
Gábor (46.p. Lajtmann) – Kis-Szabó, Jung,
Keczeli, Kovács – Kürthy, Gellner – Fata (46.p.
Lesnyik)
Góllövő: Gunszt
Körülbelül 10 ajtó-ablak helyzetet kihagyva
megértük azt a gyalázatot, hogy az eddig még
pontot sem szerző Orfű diadalmenetben hagyta el
Királyegyházát. A futballt, az edzésmunkát félvállról
nem lehet venni, mert nem hagyja a játék meg-
bosszulatlanul az ilyen hozzáállást. Elszállt egy
álom, mindenki vonja le belőle a tanulságot! Ezt
teszem én is!

Dr. Valkai István
edző

LABDARÚGÓINK EREDMÉNYEI


