
„Szoktasd magad hozzá, 
hogy minden emberi cselekedet 

láttán, ha lehetséges, 
tedd föl magadnak a kérdést: 

vajon mi célból teszi ezt? 
De önmagadon kezdd, és elõször

önmagadat vizsgáld meg.”

Marcus Aurelius
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Március tizenötödike üzenete

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 160. évfordulóját az iskola zsi-
bongójában ünnepeltük március 14-én
délelõtt. Ez alkalomból az ötödik osztá-
lyosok készültek színvonalas, a tavaszt
köszöntõ és a történelmi eseményeket
felidézõ elõadással. A mûsort a néptánc-
csoport színesítette. Mint mindig a nem-
zeti ünnepek tiszteletére tartott rendezvé-
nyekre, most is szeretettel vártuk a szülõ-
ket, és meghívtuk a település vezetõit. A
hely szûkössége miatt azonban termé-
szetesen csak korlátozott számban tu-
dunk vendégeket fogadni. 
Az ünnepségen megjelent Grím Ferenc
polgármester, aki reményét fejezte ki arra
nézve, hogy hamarosan lesz méltó helye
a faluban a nemzeti ünnepek szélesebb
körben történõ megünneplésének:
– Bár titkos vágyaim között szerepelt,
hogy már az idei március 15-én községi

rendezvénnyel ünnepelhessünk, sajnos
ez technikai okok miatt még nem való-
sulhatott meg. Örömmel jelenthetem
azonban, hogy II. Rákóczi Ferenc szob-
rának felállításához immár nagyon közel
kerültünk. Kiválasztottuk a szobor helyét,
már megérkezett községünkbe Siklósról
a márvány posztamens, mely a szobor
tartó oszlopaként fog szolgálni. Napo-
kon belül megérkezik majd települé-
sünkre maga a II. Rákóczi Ferencet áb-
rázoló bronz mellszobor is. Bicsérdiek és
királyegyháziak közös mûsorral készül-
nek a szobor leleplezése alkalmából ter-
vezett ünnepségre. Szeretnénk méltó
módon kialakítani a mûtárgy környeze-
tét, térkõvel, parkosítással széppé, ün-
nepségek megrendezésére, koszorúzás-
ra alkalmassá kívánjuk alakítani. 
Azt kívánom, 1848 márciusának üze-
nete jusson el a lakossághoz, tartsuk

szem elõtt, hogy csak összefogással le-
het elõbbre jutni. A királyegyházi pol-
gárok nemzeti öntudata legyen töret-
len, és szívbõl remélem, hogy közsé-
günkben a közeljövõben, illetve már-
már a jelenben történõ pozitív változá-
sok eredményei mindenkit megérinte-
nek elõbb-utóbb. Azon vagyok, hogy
minél közelebb kerüljenek egymáshoz
itt az emberek, szeretném, ha valódi
közösséggé alakulna a mi kis települé-
sünk. A továbbiakban is támogatom a
civil kezdeményezéseket, és szervezõ-
déseket, és nagy örömömre szolgál,
hogy egyre gyakrabban vehetünk részt
különbözõ kulturális-, illetve sportese-
ményeken. Összességében, mint pol-
gármester, a falu határain belül 1848
márciusának szellemiségét, elsõsorban
az összetartozás, és az egy irányba hú-
zás gondolatát szeretném kiemelni.
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Emberek állnak a projekt mögött

Merkl István (51) mûszaki igazgató az a
személy, aki az egész beruházást, a bányát
és a cementgyárat egy projektben kezelve a
helyszínen koordinálja. Az õ feladata töb-
bek közt a bánya üzemelésének szervezése,
továbbá a jövõbeni létszámnak, azaz an-
nak a stábnak az összeállítása, akik az
egész projekt lebonyolításában közremû-
ködnek, illetve majdan a cementgyárat és a
bányát üzemeltetni fogják.
Gépészmérnöki  végzettségébõl származó
mûszaki ismeretei alapvetõ támaszt nyújta-
nak a munkájában, de elmondása szerint
ehhez a munkakörhöz kell még jókora szer-
vezõkészség, nem hiányozhatnak a gazda-
sági ismeretek, és elengedhetetlenül szük-
séges a sok-sok kitartás. 
A cementgyártással azelõtt soha nem volt
kapcsolata: „Gyakorlatilag 1982 óta egy
munkahelyen dolgozom. A komlói kõbá-
nyánál kezdtem annak idején. A privatizáci-
ós idõszakban kerestünk egy tõkeerõs part-
nert, így találtunk rá a Bau-Holding cégcso-
portra, aki 1993-ban megvásárolta a
Mecsekkõ Kft. üzletrészeit. Tehát azután is
ugyanazon a helyen, de más, jogutód cég-
nél tevékenykedtem.” 2004-ben került át a
cementgyári projekthez. Ez a lépés nagy vál-
tozást hozott az életében, hiszen egy teljesen
új feladattal találta magát szemben. Egy ce-
mentgyári projektben, annak engedélyezési
folyamatában, az építésben, kivitelezésben
részt venni, majd késõbb üzemeltetni, na-
gyon komoly feladat, óriási kihívás. „Azelõtt
a kõbányánál egy megszokott környezet-
ben, sok éve együtt dolgozó csapattal, szin-
te már rutin feladat volt a termelõ üzemek
irányítása, most számtalan és igen sokrétû,
szerteágazó feladatkör várt rám, ami termé-
szetesen hatalmas felelõsséget is ró az em-

berre. Másrészt azt gondolom, büszke lehe-
tek rá minden kollégámmal együtt, hogy
részt vehetünk ebben a rendkívül érdekes és
nagy volumenû projektben, különösen ak-
kor, ha reményeink szerint 2010-ben sikere-
sen révbe érünk a cementgyári és bányai
technológiák beindításával.”
A mûszaki igazgató minden egyes munka-
napja más és más. Nincsenek rutinfelada-
tok, minden reggel át kell gondolni, hogy az
aznapra tervezetteket, hogyan lehetne elvé-
gezni. Persze adódnak váratlanul felmerülõ,
megoldandó kérdések, problémák is, így
nagyon gyorsan telnek a napok. „Gyakran
csak azt veszem észre, hogy este hat vagy
hét óra van már, ideje lenne hazamenni.” 
Ezt a munkatempót csak megértõ, türelmes
családi háttérrel lehet folytatni. Merkl István
1986 óta egy nagyon szép kisvárosban,
Pécsváradon él feleségével együtt, és türel-
metlenül várják, hogy a férjével Budapesten
élõ egyetlen lányuk egy kis unokával örven-
deztesse meg õket.  „Feleségem hozzászo-
kott az én munkatempómhoz, az elõzõ
rendszerben, az állami tulajdonú cégben
sem volt rám a jellemzõ, hogy csak napi
nyolc órát dolgozzam, hanem mindig az
adott napra magam elé kitûzött feladatok
elvégzése után tértem csak haza.” Kikap-
csolódás, regenerálódás céljából szeretnek
együtt elutazni, kisebb-nagyobb kirándulá-
sokat tenni. Merkl úr hétvégeken szívesen
tevékenykedik a saját udvarukban, nagyon
szeret barkácsolni, amit csak lehet, maga
alkot meg, márpedig mindenki tudja, hogy
egy családi ház körül mindig akad tenniva-
ló. Hobbija még a gépjármûtechnika és a
labdarúgás. 
Szükség is van a felfrissülésre, mert jelenleg
is igen feszített tempóban folynak a munká-

latok a projektben. Az egymásra épülõ
adatszolgáltatásból fakadó tervezési prob-
lémák, kedvezõtlen talajviszonyok és eddigi
mostoha idõjárás miatt a tervezett építési
ütemezéshez képest bizonyos csúszás ta-
pasztalható. Az igazgató szerint azonban ez
nem jelentõs mértékû, és reményei alapján
a nyári munkálatok alatt behozható, tehát a
végsõ határidõket vélhetõen nem fogja be-
folyásolni. A cég szervezeti kiépítése is fo-
lyamatosan zajlik. Az idei évben a kulcspo-
zíciókat tervezik betöltetni. Egyes pozíciókba
már sikerült megtalálni a megfelelõ embe-
reket, és folyamatos tárgyalások folynak a
meghirdetett állások ügyében. Királyegyhá-
záról és Szentlõrincrõl is alkalmaznak már
fiatal mérnököket, akiknek az elsõdleges
feladata most a betanulás. Remélhetõleg
hosszú évekig fognak majd a Nostra alkal-
mazásában dolgozni. „Már több mint 20
fõbõl áll a Nostra Cement alkalmazottak
köre, ez a cementgyár üzemelése idején
130-150 fõre fog bõvülni, beleértve a bá-

Januári számunkban olvashatták azt az interjút, melyet Zimmermann Ottóval, a Nostra
Cement Kft. kommunikációjának irányítójával készítettem. Ebben a hónapban Merkl
István mûszaki igazgatót, és az õ tevékenységét szeretném Önöknek bemutatni, és ez-
zel egy olyan sorozatot elindítani, melynek során a továbbiakban megismerkedhetnek
majd a cementgyári projekt vezetõivel.

„KIRÁLYEGYHÁZA ÉLETÉBEN IS MINÕSÉGI VÁLTOZÁSOK LESZNEK”
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nya és a gyár dolgozóit is. Továbbra is fo-
lyamatosan kérjük a királyegyházi önkor-
mányzattól a munkára jelentkezõk önélet-
rajzának gyûjtését. Keresünk szakképzett
technikusokat, illetve a nyolc általánossal
rendelkezõ jelentkezõk részére képzéseket
is fogunk indítani, amikor az idõszerû lesz.”
A helyi és térségi lakossággal való kap-
csolattartás egyik fontos szerve a Társa-
dalmi Tanács, mely egy teljesen új próbál-
kozás. Merkl István kifejtette, hogy kicsit
több aktivitást remélnek a jövõben a ta-
nács tagjaitól, hiszen akkor tudnak a
problémákkal foglalkozni, ha azok eléjük
kerülnek. „A lakossági kérdéseket, felveté-
seket szeretnénk megválaszolni, megvitat-
ni. Úgy gondolom, hogy a Társadalmi Ta-
nács ülésein, illetve Helyzet hasábjain elég
részletes tájékoztatást kapnak a polgárok
a beruházás menetérõl és fejleményeirõl.”
A mûszaki igazgató korrektnek tartja a
kapcsolatát a község vezetõivel, gyakran
találkozik Grím Ferenc polgármesterrel,
dr. Királyné Szabó Rozália körjegyzõ as-
szonnyal, illetve a képviselõkkel.
Ugyanilyen korrekt a kapcsolata
Szentlõrinc város polgármesterével,
Gyõrvári Márkkal, valamint a kistérségi
polgármesterekkel is.   Jól mûködik a pár-
beszéd a társadalmi szervekkel, civil szer-
vezetekkel, szoros együttmûködést sikerült
kialakítani a kft. és a királyegyházi közala-
pítvány között is. „Több királyegyházi la-
kossal is sikerült már megismerkednem, és
mivel Erdõsmecskén jómagam is falusi
gyerekként nevelkedtem, nagyon otthono-
san érzem magam, amikor köszönnek,
visszaköszönnek az utcán, szívesen beszél-
getek az emberekkel.” A szorosabb és köz-
vetlenebb kapcsolattartás érdekében a volt
pedagógus szolgálati lakást fogja a cég
bérelni és átépíteni úgy, hogy alkalmas le-
gyen irodának, tárgyalások lebonyolításá-
ra, illetve a távolabbról, például Budapest-
rõl érkezõ kollégák számára szálláslehetõ-
séget is nyújtson. „Az eddigiek során álta-
lában az önkormányzati hivatalban folytat-
tunk tárgyalásokat, ügyintézéseket. Mos-
tantól az állandó jelenlétünkkel is de-
monstrálni kívánjuk az odatartozásunkat.”
Természetesen nemcsak Királyegyházával,
Bükkösddel is igyekszik a kft. a jó viszonyt
megtartani, ott is szívesen segítenek, ami-

ben tudnak. A történtek után persze mind-
két oldalon maradt némi tüske, sokan vol-
tak a faluban, akik szerették volna, ha ott
épül a cementgyár. „Sok barátom van ott,
több mint húsz éve állok kapcsolatban
bükkösdiekkel, most is korrekt a kapcsolat
a polgármesterrel. Év végéig szeretnénk
befejezni a vasúti pályatest építését, és
megkezdeni az építmények egy részének
alapozását. Mindehhez azonban le kell
bontani mindazt, ami jelenleg még áll a
bánya területén.”
A késõbbiekben mód és lehetõség lesz ar-
ra, hogy akár a helyi érdeklõdõk, akár a
távolabbról érkezõk szervezett formában
megtekinthessék a cementgyári építkezést.
A látogatók fogadására úgynevezett Visitor
Center kerül kialakításra a konténerváros
emeleti szintjén. Az elõkészületek után re-
ményteli, hogy az év második felében vár-
hatóan a  center már mûködni fog. „Csak
szervezett formában, csoportoknak tudjuk
bemutatni az építési folyamatok aktuális
állapotát. Az építési terület, építkezés ve-
szélyes üzem, a szigorú munkabiztonsági
elõírások mellett a teljes építési területet is
védjük, tehát a belépés is csak engedéllyel
történhet.”
Merkl úr hangsúlyozta, milyen nagy meg-
tiszteltetés, hatalmas kihívás a cementgyár
építési projektjében dolgozni. Elárulta,
hogy amikor még csak Kõvári József ügy-
vezetõ igazgatóval, néhány kollégával,
külsõ szakértõkkel dolgoztak a projekt elõ-
készítésén, már akkor is erõsen hittek a
megvalósulásban, és most hogy egyre kö-
zelebb kerülnek a célhoz, már tudják, hogy
sikerülni fog. „A csapat munkáját majd az
koronázza, ha silóban az elsõ klinker, meg-
jelenik az elsõ zsák cement, mûködni kezd
az üzem, felfut a termelés. A cementgyár-
tás indulásával, meglátják, Királyegyháza
és a kistérség életében is minõségi változá-
sok lesznek érzékelhetõk. Addig viszont tü-
relmet kérünk! Rengeteg gép és ember fog
megjelenni, dolgozni a területen, biztosan
lesznek problémák is, de ha készen lesz a
beruházás, úgy gondolom együtt örülhe-
tünk a közös munka gyümölcsének. Király-
egyházán egy modern, korszerû cement-
gyár fog megépülni, mely látványában is
lenyûgözõ lesz.”  

Konyári Tímea

SZÍNHÁZI PROGRAMOK

A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Köz-
alapítvány és a Nostra Cement Kft. jóvol-
tából az érdeklõdõk három különbözõ
színházi programon vehetnek részt a ta-
vaszi hónapokban. 

Amint arról a plakátokról is értesülhettek,
a Harmadik Színház produkcióját, a Piaf
két arca címû zenés játékot március
29-én 18 órától tekinthetik meg a ki-
rályegyházi iskola zsibongójában. Az elõ-
adást felnõttek részére szerveztük, a belé-
pés díjtalan, Királyegyházáról és a társ-
községekbõl is szeretettel várjuk a szóra-
kozni vágyó közönséget. 

Az elmúlt számban meghirdetettek közül
a Hippolyt, a lakáj címû zenés vígjá-
ték megtekintésére 63 fõ jelentkezett. Az
elõadás 2008. április 26-án 19
órakor kezdõdik a Pécsi Nemzeti Szín-
házban. A színházjegyeket a közalapít-
vány vásárolja meg, az utazás önköltsé-
ges. Közös utazásra harmincan jelentkez-
tek, számukra megrendeltük az autó-
buszt, melynek a költsége fejenként 500
Ft lesz oda-vissza. Ezt az összeget április
25-ig kérjük befizetni az ÁMK-ban
Ráczné Csekõ Líviának. 

A Luxemburg grófja címû operettre
eddig 44 fõ iratkozott fel, április 4-ig még
további jelentkezéseket is elfogadunk a
királyegyháziaktól, mivel az elõadás má-
jus hónapban esedékes.

FELHÍVÁS

Felhívom a falu lakosságának figyel-
mét, hogy a Királyegyháza Felvirágoz-
tatásáért Közalaapítványt magánsze-
mélyek is támogathatják készpénzes
befizetéssel, valamint a következõ
bankszámlára történõ befizetéssel:
OTP 11731135-20009685.
További felvilágosítást Ráczné Csekõ
Líviától kérhetnek a következõ
telefonszámon: 73/340-045.
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Megalakult a Királyegyházai
Polgárõr Egyesület

Március 7-én került sor a királyegyházi pol-
gárõrség alakuló ülésére. A megjelenteket
Grim Ferenc polgármester köszöntötte,
majd bemutatta a rendezvény meghívott
vendégeit. Elsõként Tóth Tibort, aki a Bara-
nya Megyei Polgárõr Egyesületek Szövetsé-
gének elnökeként érkezett Királyegyházára.
Gálna Szilárd alezredes, a Szentlõrinci
Rendõrõrs parancsnoka, Kovács Norbert
zászlós, a királyegyházi körzeti megbízott,
Gerencsér Ferenc, az épülõ cementgyár vé-
delmét is ellátó Geri Security Kft.ügyvezetõ
igazgatója és tulajdonosa és Nagy Sza-
bolcs õrnagy, a szigetvári rendõrségrõl a
szoros együttmûködés megalapozása céljá-
ból jelentek meg a rendezvényen. A környe-
zõ települések, Sumony és Gyöngyfa pol-
gármesterei: Lucza János és Dörömbözõ
Béla megfigyelõként vettek részt az ülésen.
Jelen voltak a civil szervezetek képviselõi,
Kovács László, a KEFE elnöke és Gyimesi
József a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriumának tagja is.
A vendégek bemutatása után Grím Ferenc
felkérte Tóth Tibort, hogy az alakuló ülés le-
vezetõ elnökeként tartson rövid tájékoztatót
a polgárõrség mibenlétérõl, és mondja el
tapasztalatait. Tóth Tibor átfogó képet fes-

tett a jelenlevõknek a polgárõrség, felada-
tairól, mûködésérõl. Elmondta, hogy pol-
gárõr lehet az a cselekvõképes személy, aki
példamutató életet él, büntetlen elõéletû,
nem szenvedélybeteg, nem alkoholista, és
nem fogyaszt kábítószert. A polgárõrök te-
hát olyan emberek, akik a közvélemény kri-
tikáját állják. A polgárõrök intézkedési,
döntéshozási jogairól is részletes ismertetést
hallhattunk. 
Gálna Szilárd alezredes taglalta, hogy a
polgárõröknek nincsenek olyan jogaik,
mint a rendõröknek. Csak támadás esetén
léphetnek fel, a bûncselekményt elkövetõ
személyt visszatarthatják a rendõrök megér-
kezéséig. Nem fegyverrel védik a polgáro-
kat, nem igazoltathatnak. A faluban járõrö-
zõ polgárõrök a saját családjuk és a telepü-
lésük biztonságát felügyelik. Ha idegenek
járkálnak a faluban, felírhatják a rendszá-
mot, megfigyelhetik a házalókat, hogy bûn-
cselekmény esetén pontos személyleírást
tudjanak adni. 
Polgármester úr elmondta, hogy a polgár-
õrök rendelkezésére fog állni egy terepjáró
autó és egy belsõ telefonhálózat, ami arra
alkalmas, hogy a szolgálatot ellátó polgár-
õrök egymás között tartani tudják a kapcso-

latot. Az önkormányzat anyagi eszközökkel
is támogatja az egyesületet.
A következõ napirendi pont az alapszabály
ismertetése volt. Tóth Tibor kapta vissza a
szót, hogy folytassa az alakuló ülés leveze-
tését. Közösen áttanulmányozott alapsza-
bály felolvasása alatt történt szavazásokról
és eseményekrõl Ádám Lászlóné készített
jegyzõkönyvet. A szavazások során nem-
csak a polgárõr egyesület nevét fogadták
el, hanem a betöltendõ tisztségekre is meg-
választották a legmegfelelõbbnek ítélt em-
bereket. A polgárõrség elnökének Takács
Árpádot választották, helyettese Ligler Lász-
ló, alpolgármester lett. A titkári posztot
Gyenis István, a gazdasági vezetõ feladata-
it Varga József kapta. Megbízatásuk négy
évre szól, csakúgy, mint a Pénzügyi Ellenõr-
zõ Bizottság tagjai számára. A Bizottság el-
nökének Borza Ferencet választották, tagjai
Bakk Ferencné és Kovács László lettek. 
A már megalakult egyesület tagjai úgy dön-
töttek, hogy a tagdíj összege havi száz forint
legyen, melyet évi két részletben fognak be-
fizetni az egyesület kasszájába. A megala-
kulás és döntéshozás feladatainak terhe
alatt elcsigázott résztvevõk közös vacsorával
pihenhették ki fáradalmaikat. 

Tóth Tibor vezette az alakuló ülést
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Tóth Tibor, a Baranya Megyei Pol-
gárõr Egyesületek Szövetségének
elnöke: A megalakult polgárõr egyesület-
nek életképes, eredményes munkával teli jö-
võt jósolok. A megyei és a királyegyházi pol-
gárõrség közötti együttmûködés nemcsak az
elnök úrral tartott rendszeres kapcsolatot je-
lenti majd, hanem meghívjuk a királyegyhá-
zi polgárõröket a megyei rendezvényekre, és
ha idõm engedi én is szívesen ellátogatok a
Királyegyházai Polgárõr Egyesület által szer-
vezett rendezvényekre. A lakosságnak azt
üzenem, hogy tiszteljék a polgárõröket, és
bátran jelentkezzenek további jó szándékú,
tenni akaró emberek a köreinkbe.

Grím Ferenc, Királyegháza pol-
gármestere: Régóta tervezem, hogy köz-
ségünkben alakítsunk polgárõrséget. Cé-
lunk együttmûködni a rendõrséggel és a
cementgyári építkezés biztonsági szolgála-
tával, hogy a lakosság nyugodt életét bizto-
sítsuk. Az utóbbi idõben különösen aktuális-
sá vált a nagyobb közbiztonságra törekvés,
elsõsorban a bûnesetek megelõzését vá-
rom a polgárõrök megjelenésétõl. Örülök,
hogy Takács Árpád elvállalta az elnöki
posztot, mert személyében egy felelõsség-
teljes embert ismertem meg, aki a szervezés
területén tapasztalatokkal is rendelkezik.

Takács Árpád, a megalakult pol-
gárõrség elnöke: Nagyon megtisztelõ-
nek érzem, hogy a tagság engem választott

az egyesület elnökének. Céljaim között a
közbiztonság megõrzése, a bûncselekmé-
nyek megelõzése, az idõs emberek védel-
me szerepel elsõ helyen. Szeretném, ha a
lakosság együttmûködne a polgárõrséggel,
szívesen látjuk a belépni kívánó embereket,
akiknek ehhez két alapító tag ajánlására
van szüksége.

Ligler László, a megalakult polgár-
õrség elnökhelyettese: Az alakuló ülés
elõkészítésének feladatait én vállaltam, de
ezekkel nem volt nehéz dolgom, hiszen sok
segítséget kaptam a Megyei Szövetségtõl.
Nemcsak elvi segítség érkezett, hanem tá-
mogatás is az önkormányzat és a Nostra
Cement részérõl. Ennek köszönhetõen kis-
motorokkal és kerékpárokkal is fel tudjuk
majd szerelni a polgárõrséget, illetve a volt
tûzoltószertárt is használhatjuk.

Gálna Szilárd alezredes, szentlõ-
rinci õrsparancsnok: A polgárõrség
megalakulása nagy segítséget jelent szá-
munkra, amit mi közös szolgálatokkal,
szakmai felkészítéssel viszonoznánk. To-
vábbképzések során az állampolgár meg-
szólításától kezdve az intézkedési jogkör
tisztázásáig szakmai és fizikai felkészítést tu-
dunk nyújtani a polgárõröknek. A királyegy-
házi lakosoknak pedig azt üzenem, hogy ha
ugat a kutya, nézzenek ki, hogy pontos le-
írást tudjanak adni a bûncselekményt elkö-
vetõ személyrõl.

Kovács Norbert zászlós, körzeti
megbízott: A polgárõrség megalakulásá-
tól saját maguk és családjuk tulajdonának
védelmét és a bûncselekmények megelõzé-
sét várom, hogy ne fordulhassanak elõ to-
vábbi lopások, betörések, amilyenek sajnos
a közelmúltban igen megszaporodtak. Én
személyesen fogok kapcsolatot tartani a
polgárõrökkel a mindennapi tevékenysé-
gem során.

Gerencsér Ferenc, Geri Security
ügyvezetõ igazgatója és tulajdono-
sa: Nagyon örülök a polgárõrség magala-
kulásának, hiszen ez számunkra is nagy se-
gítséget jelent. Együttmûködve egész Király-
egyháza területét megvédhetjük a betöré-
sektõl, lopásoktól. Közös kapcsolathálózat
kiépítését szeretnénk, amely a két szervezet
összehangolt mûködését segítené.

Göndör László, a megalakult pol-
gárõrség egyik alapító tagja: Szíve-
sen vállaltam a polgárõri feladatokat, leg-
fõképp a családom védelmének érdeké-
ben. Szeretném, ha õk és a falu egész la-
kossága ismét nyugodtan élhetnének, nem
kéne tartaniuk attól, hogy esetleg õk lesz-
nek a betörések következõ áldozatai. Szív-
bõl remélem, hogy a polgárõr feladatok el-
látása kivívja majd számomra édesapám
büszkeségét.

Gyimesi Réka

2008. március 9-én a Királyegyházi Kör-
jegyzõség területén minden különös ese-
mény nélkül zajlott a népszavazás. A meg-
jelentek aránya és a szavazás eredménye
az országos átlaghoz hasonlóan alakult.
Királyegyházán a 802 választópolgár 44
százaléka, azaz 354 fõ, Sumonyban a 286
választópolgár 48 százaléka, 139 fõ,
Csobokán a 72 választópolgár 71 százalé-
ka, azaz 51 fõ, Gyöngyfán pedig 93 vá-
lasztópolgárból 51 fõ, tehát 55 százalék je-
lent meg. A pártok február 29-én 16 óráig
delegálhatták képviselõiket a szavazat-
számláló bizottságokba. A körjegyzõség te-
rületén az érvényes szavazatokat tekintve a
kórházi napidíj eltörlését 87, a vizitdíj eltör-

lését 88, a képzési hozzájárulás eltörlését
87 százalék támogatta.

Az óvoda szülõi munkaközössége húsvéti
vásárt rendezett az óvoda teraszán saját
készítésû ajtó- és ablakdíszekbõl. A teljes
bevételt az óvodai gyermeknapi rendezvé-
nyek költségeire fogják fordítani. 

Az iskolában a tanítók irányításával húsvéti
játszóházban készítettek a gyerekek külön-
bözõ ajándékozásra, csomagolásra is al-
kalmas húsvéti díszeket. Ki-ki hazavihette a
saját maga által alkotott tárgyakat.

A Bendegúz nyelvész országos tanulmányi

verseny selejtezõjébõl négyen jutottak to-
vább településünkrõl a megyei fordulóra:
Takács Vanda és Orsós Márk elsõ osztályos
tanulók, Szõlõsi István hatodik és Maczkó
Álmos nyolcadik osztályos tanuló. Felkészí-
tõ tanáraik: Hollósi Mercédesz, Dömötör-
né Nagy Júlia és Konyári Tímea.

A Gordiusz országos középiskolai matema-
tika tanulmányi verseny megyei fordulójá-
ban Maczkó Renátó hatodik, Maczkó Mik-
lós pedig 18. helyezést ért el évfolyamában.

A királyegyházi nõi kézilabdacsapat tagjai
március 8-án jó hangulatú nõnapi bált
rendeztek az iskola ebédlõjében.

MÁRCIUSBAN TÖRTÉNT
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Takarító tanfolyam Királyegyházán
Molnár Attilát az M-Sansz Kft. ügyvezetõ
igazgatóját kérdeztem a takarító tanfolyam
mibenlétérõl: 
– Grím Ferenc polgármester úrral történõ
beszélgetésünkön merült fel, hogy hirdes-
sük meg Királyegyházán a tanfolyamot. Az
önkormányzatnál gyûjtötték össze a jelent-
kezõket, így kiderült, hogy van igény a ta-
karítók oktatására, és belevágtunk. Mini-
mum nyolc általánossal kellett rendelkezni
a jelentkezõknek. A tanfolyamot a „Lépj
egyet elõre!” címû projekt keretében indít-
juk, tehát államilag támogatott oktatásról
van szó. Azoknak a jelentkezését vártuk,
akik egyáltalán nem, vagy pedig valami-
lyen elavult szakmával rendelkeznek. Ki-
rályegyházáról, Sumonyból és Gyöngyfáról
is érkeznek tanulók. A tanfolyam összesen
300 órás, ez napi hat óra elfoglaltságot je-
lent ötven munkanapon át. Természetesen
nemcsak elméleti, gyakorlati oktatásra is
sor kerül. Ma már nagyon modern gépek
segítik ezt a tevékenységet, melyek kezelé-
sét el kell sajátítani. Sikeres vizsgával a
hallgatók szakmunkás bizonyítvány birto-

kába jutnak. Általános takarítói, illetve
gépkezelõi szakon végezhetnek. Jelenleg
elvárás, hogy a takarító cégeknél dolgo-
zóknak legalább húsz százaléka rendelkez-
zen takarító szakmunkás bizonyítvánnyal,
tehát nagyobb eséllyel pályázhatnak majd
munkahelyre azok, akik ezzel rendelkez-
nek. További pozitívum, hogy a jelentke-
zõknek semmilyen díjat nem kell fizetniük,
sõt a tanfolyam idejére anyagi juttatásban
is részesülnek, ami körülbelül megfelel a
minimálbér összegének. 

Szabó Erika királyegyházi lakos:
– Az önkormányzattól kaptam egy levelet,

miszerint van lehetõségem jelentkezni a ta-
karítóképzésre. Nagyon örültem, hogy hely-
ben indul a tanfolyam, így nem kell utaz-
nom, semmilyen díjat nem kell fizetnem, sõt
két részletben, az elsõ 160 óra elvégzése,
majd a sikeres vizsga után, még anyagi jut-
tatásban is részesülünk. Nagyon jó a társa-
ság, jó érzés ennyi idõ után újra iskolapad-
ban ülni. Úgy gondolom a kémia a legne-
hezebb tantárgy, de már írtunk dolgozatot,
és az elég jól sikerült. Szeretnék ebben a
szakmában elhelyezkedni, ha mód lenne
rá, akkor itt a cementgyárban, de minden-
képp nagyobb esélyem lesz szakmunkás bi-
zonyítvánnyal a kezemben.

GYARAPODIK A
KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY
Örömmel értesítjük a kedves Olvasókat,
hogy a községi és iskolai könyvtár állomá-
nyát folyamatosan gyarapítjuk. Nemrégiben
Danielle Steel tizenöt regényét szereztük be
a bestsellerek kedvelõi számára. Újdonság-
ként kölcsönözhetõ nálunk DVD-n a fran-
cia-olasz vígjáték, Louis de Funes sorozat
összes darabja. A kisebbek érdeklõdésére
tart számot A világ állatai címû sorozat,
melynek segítségével megismerhetjük az ál-
latok világát. Az egyes kötetekben ismerte-
tett tudományos adatok nyelvezete egyszerû
és világos. A sorozat minden kötete illusztrá-
ciókban gazdag, könnyen érthetõ, és igen
hasznos az iskolai tanulmányokhoz. Termé-
szetesen kézikönyvtárunkkal is szívesen ál-
lunk vendégeink rendelkezésére. A könyvtár
kedden 16 és 18 óra között elsõsorban fel-
nõtt, szerdán 12 és 14 óra között pedig el-
sõsorban gyermekek részére tart nyitva. Sze-
retettel várjuk az érdeklõdõket!

Január 27-én elhunyt Torbó Józsefné Tóth Ibolya, 69 évet élt. A szentlõrinci katolikus te-
metõben kísértük utolsó útjára. Emlékét megõrizzük. 

Február és március hónapban tíz család kapott lehetõséget fakivágásra, így kedvezménye-
sen juthattak tûzifához. 

A közterületek tisztítása, rendezése folyamatos, a tavaszi virágok kiültetését és gondozását
két fõ rendszeresen végzi.

A kocsma-bolt ingatlan eladása megyei újságokban meghirdetésre került, eddig csak te-
lefonos érdeklõdésekrõl számolhatunk be. 

A következõ negyedévre faluszépítõ programokat tervezünk a tó és a játszótér környékén,
kulturális esemény lesz a klubhelyiség felavatása.

A háztáji munkákhoz erõt, egészséget és kellemes, szép tavaszt kívánok a Községi Önkor-
mányzat nevében: 

Pappné Pikó Edit, képviselõ

GYÖNGYFAI TÖRTÉNÉSEK

Elsõ nap az iskolában
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Örömet szereztek Petikének  
Ligler László alpolgármester és Kósa Tiha-
mér képviselõ üzleteikben aprópénz, a for-
galomból kivonásra került egy-két forinto-
sok, gyûjtésére kérték fel a vásárlókat, ven-
dégeket. Mindkét üzletben jókora mennyi-
ség halmozódott fel az elõkészített mû-
anyagdobozokban. A huszonhárom kilo-
grammnyi aprópénzt a mozgásában korlá-
tozott 16 éves Bódis Péternek ajándékozták
a képviselõ urak. Továbbá alpolgármester
úr felkérte Palkó Ottó igazgatót, hogy az ál-
talános iskola számítógépparkjából juttas-
son egyet Petikének, ezzel elõsegítve a min-
dennapok kellemesebb idõtöltését a beteg
gyermek számára. Pintér Tibor tanár úr állí-
totta össze azt a konfigurációt, melyet
2008. március 14-én az alpolgármesterrel
és az igazgatóval együtt át is adtak. Petike
nagyon örült a számítógépnek, nem volt
idegen számára a billentyûzet, a monitor és
az egér használata. Elmondta, hogy nap-
közben többnyire autókkal szokott játszani,
van neki távirányítós autója is, de az egyik
legkedvesebb játéka a markológép. A la-
kosság által összeadott pénzt és a számító-

gépet egyaránt köszöni. Kérdésemre, hogy
mire fogják költeni az egyelõre még számo-
latlan összeget, az édesanya, Bódis Ferenc-
né válaszolt: 
- Valószínûleg cipõt vásárolunk belõle a
gyereknek, de szeretne még egy-két számí-
tógépes játékot is. Petikét hetente kétszer
hordjuk Pécsre a Kerek Világ alapítványi is-
kolába, ahol az alapkészségeit fejlesztik,
tornáztatják. Az utazás igen sokba kerül,

nagyon kevés támogatást kapunk rá, ezért
is nagyon köszönjük az ajándékokat mind-
azoknak, akik összeadták és eljuttatták
hozzánk.
Alpolgármester úr hangsúlyozta, hogy az
összegyûlt pénz sokak közös adományából
származik, így jól példázza az emberek se-
gítõ szándékát. Elmondta, hogy a gyûjtést a
továbbiakban is folytatják, hogy minél töb-
bet segíthessenek. KT

Egy ukrán papbarátom mesélte, hogy ami-
kor a kommunizmus idején, még a szovjet
rendszerben, Szibériában végezte katonai
szolgálatát, télen annyira hi-
deg volt, hogy a széles, mély
folyók is fenékig befagytak.
Teljesen megfagyott minden,
ami nem tudott meleg helyre
bújni, iszapba, vagy mélyen
a föld üregeibe húzódni. Az ott élõ népek,
hosszú hónapokra bezárkóztak fûtött ottho-
naikba, a jeges szélviharok napokig elta-
karták az eget – és mindez hat-nyolc hóna-
pig tartott. Aztán olvadni kezdett minden, el-
tûnt a jég, a hó, megjelentek az elsõ virá-
gok, az olvadt folyókban rajzani kezdtek a
halak, az ember elõbújt otthonából...
Minden nép és kultúra ismerte/ismeri a ta-
vasz ünnepét, a zsidóság számára a Hús-

vét, a Pászka ilyen tavaszünnep is. A Közel-
Keleten nincsenek szibériai telek, Isten vá-
lasztott népe mégis a tavaszünnepben sok-

kal többet látott, mint
az újjászületõ természet
csodája feletti örömöt.
Van ugyanis az ember
életében egy olyan
mindennapi valóság,

amely fenékig be tudja fagyasztani az em-
ber életében az életet, és ezt a fagyot sem-
milyen emberi erõlködés, ügyeskedés nem
tudja „felmelegíteni”. Ez a valóság a bûn;
a személyiségünk „egyiptomi rabszolgasá-
ga”. 
A szeretet érzésének, vagy ami pontosabb
élményének mindig „melegséget” tulajdo-
nítunk, olyasmit, ami az örömtelen, fagyott
kapcsolatokat meg tudja olvasztani. A bûn

mindig elhidegülés: a szeretetlenség, vagy
a helytelen, rendetlen szeretet miatt az em-
ber személyisége „fagykárt” szenved, és
egy fagyott szív nem tud melegíteni.
Húsvétot ünnepeltünk – van „olvadás”, van
új Élet, de ehhez kellett, hogy egy bûnt, „fa-
gyottságot” nem ismerõ Valaki, Jézus, éle-
tét adja nekünk és értünk: „Senkinek sincs
nagyobb szeretete, mint aki életét adja ba-
rátaiért.” (Jn 15, 13). Van feltámadás, új,
bûntelen, erkölcsileg is más Élet – Jézus-
ban, aki ezt az Életet a szívünkbe akarja ol-
tani, ha hiszünk Benne. Te hiszel benne?
Vajon a szibériai tajga erdejében, a fenékig
befagyott folyó mellett állomásozó katonák
hitték, hogy egyszer majd lesz tavasz?
Higgy Jézusban, és akkor életedben min-
dig lesz Feltámadás!

Kajtár Edvárd

Te hiszel a feltámadásban?

HÚSVÉTOT ÜNNEPELTÜNK
– VAN „OLVADÁS”, VAN

FELTÁMADÁS, ÚJ, BÛNTE-
LEN, ERKÖLCSILEG IS MÁS

ÉLET
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HELYZET – KIRÁLYEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Megjelenik hhavonta, a Nostra Cement Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | Felelõs kkiadó: Ráczné Csekõ Lívia,
fõszerkesztõ: Konyári Tímea, munkatársak: Ádám Viktória és Gyimesi Réka | A sszerkesztõség ccíme: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63.,

telefon: 06-30-9522987 ill. 06-73-340045,  e-mail: konyaritimea@gmail.com | Lapzárta: 2008. 03. 20.

Hirdetéseiket húsz szóig ingyen megjelentetjük.
Leadás: személyesen az ÁMK-ban Konyári Tímeánál,

illetve a 06-30-9522987-es telefonszámon.
Várjuk észrevételeiket és hozzászólásaikat is.

Színes kavalkád az utcán

Varázslatos, mesébe illõ kosztümök és fejfe-
dõk. Ezek bemutatása, egy felvonulás kere-
tei között zajlott március 8-án délután há-
rom óra magasságában Királyegyházán.
Hét hölgy viselt óriási szoknyát, melyek kö-
zül néhány holland, egy szlovák, egy pedig
magyar motívumokkal volt díszítve. A ruhá-
kat az utcákon sétálva prezentálták. Az ar-
cuk erõsen sminkelve. Csillogó szemekkel,
sípokkal, dobokkal, csörgõkkel, szájharmo-
nikával indultak útnak az iskola épületétõl,
a nézõknek kisebb ajándékokat osztogatva.
Sugárzott belõlük a jókedv és a boldogság. 
Egy holland kezdeményezés során jött létre
a csapat, mely esetenként 150-200 nõt kért
fel arra, hogy hímezzenek a szoknyáikra jel-
legzetes és hagyományos motívumokat.
Majd a kész mintákat Simone Ten Bosch
asszony a projekt kitalálója varrta fel "zseb-
szerûen" a ruhákra. Volt szerencsém egész

közelrõl megnézni a szoknyákat, így érde-
kes mintákat fedeztem fel. Gyakran szere-
pelt például az országukra oly jellemzõ tuli-
pán. A Magyar Rapszódia címû szoknyán
jelen volt a magyar zászló és a királyegyhá-
zi templom, melyeket az iskola diákjai és a
falu asszonyai hímeztek, név szerint: Berkes
Olívia, özv. Gyúró Gézáné, Kovács
Lászlóné (Nellike), Ligler Lászlóné, Májer
Lászlóné, Mészáros Patrik, Orsós Eliza Fan-
ni, Orsós Szabina és Szerdalácz Gabriella. 
A csapat tagjai számos helyen jártak már.
Hollandiában, Szlovákiában, Romániában
is, ahol nemcsak holland, hanem india ere-
detû szoknyákat is bemutattak. Március 8-
ai útjuk során Pécs, Bicsérd, Szabadszentki-
rály, Pécsbagota, Királyegyháza, Gerde és
Velény utcáin sétáltak, mert ezekrõl a tele-
pülésekrõl gyûjtötte össze Elizabeth De Vaal
asszony a hímzett motívumokat. 

A nagyszoknyás lányokat, asszonyokat a ki-
rályegyházi néptánccsoport rövid elõadás-
sal köszöntötte az óvoda teraszán. A rossz
idõ miatt a helyi érdeklõdõk is itt várták be
a látványosságot. A kölcsönös üdvözlések
és a szoknyák alapos megvizsgálása után
némi üdítõvel, pogácsával köszönte meg
Királyegyháza a jó hangulatú délutánt. A
csapat azonban nem maradhatott soká, hi-
szen tovább kellett állniuk útitervük követke-
zõ állomására.

Ádám Viktória

Elõször a szülõk bálján mutatkozott be a
sellyei Passion of Dance mûvészeti iskola
királyegyházi csoportja. Már akkor is nagy
sikerük volt, de a farsangi bálon még na-
gyobb tetszést arattak, sokan kedvet kaptak
és jelentkeztek is az oktatásra. Így a márci-
us 7-én Sellyén megrendezett gálán már
huszonhárom királyegyházi tanulóval ruk-
kolhatott elõ Pölczné Metz Katalin tanárnõ.
A gyerekeket nemcsak a szülõk kísérték el,

de a közönség soraiban találhattuk Grím
Ferenc, Lucza János és Dörömbözõ Béla
polgármestereket is, akik nem bánták meg,
hogy eleget tettek a meghívásnak, hiszen
látványos, szép produkciókat tekinthettek
meg. Büszkék lehettünk gyermekeink tánc-
tudására, szép tartásukra és a megjelené-
sükre. Ezúton gratulálunk az egész csoport-
nak, további sok sikert, a táncban sok örö-
met kívánunk!

Sellyén volt a gála 

Sípokkal és csörgõkkel hívták fel magukra a figyelmet az asszonyok

A magyar szoknya

A gyerekek gyönyörû csokrokkal
köszöntötték a tanárnõt


