
„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

Királyegyháza . Sumony . Gyöngyfa 2008/IV. évfolyam 4. szám

Esélyes az innovatív pályázat
Áprilisban ismét tanácskozást tar-
tott a Királyegyházán megalakult
szövetkezet, mely a „Király Porta”
Szociális Szövetkezet nevet viseli.
A harminc kiküldött meghívó elle-
nére csak néhányan jelentek
meg. A tanácskozás legfõbb té-
mája, a beadott pályázat esélyei,
valamint a szójavetés helyszíné-
nek meghatározása volt.

A szövetkezet tagjainak száma tizenegy
fõ, ebbõl kilencen királyegyházi lakosok
és ketten (Szilágyi Béla, Dr. Kurnik And-
rás) pécsiek. A szövetkezet elnöke Szi-
lágyi Béla lesz, ha pályázat a második
fordulón is átjut. A tagjai közül hatan
munkanélküliek, ami a szövetkezet pro-
filjának meghatározó része is. Mûködé-
se során a további foglalkoztatottak fel-
vétele elsõsorban a faluból, nem kizárt.
A szövetkezet helyszíne az önkormányzat
által felajánlott tûzoltószertár és a felújí-
tott istálló lesz a tervek szerint. Berende-
zése a szójából készült préslé elõállítása
mellett, gyümölcslevek, olajok, lekvárok
készítésére is alkalmas lenne, hogy a
munka, ne csak az év bizonyos szaka-
szaiban, hanem folyamatosan legyen. A
szójapréslé jótékony hatását a kultúrnö-
vényekre már egy elõzõ cikkemben rész-
leteztem. Lényegében a kukorica termé-
sét fokozná harminc százalékkal úgy,
hogy a szójából nyert lével, öntöznék
meg a növényt. A szövetkezet tagjai ezen
kívül, ezek elõállítása mellett, más fel-

adatokat is ellátnának a faluban, melyet
késõbb taglalok. Az ötlet atyja Prof. Dr.
Kurnik Ernõ, sajnálatos módon nemrégi-
ben elhunyt. Szerepét fia, Dr. Kurnik
András vette át. 
Szilágyi Bélától tudni, hogy a szövetkezet
pályázatát 2008 januárjában nyújtották
be. Az elsõ fordulón túljutott, és a kurató-
rium elnöke javasolta a tovább jutását a
második fordulóba. A végleges ered-
mény június- július során dõl el. Ha a
második fordulón is túljut, akkor a tényle-
ges mûködése a szövetkezetnek szeptem-
berre tehetõ. Az egész országból 450 pá-
lyázatot adtak be, melybõl csak 200-250
jutott tovább, a pályázat kidolgozottsága
alapján. Azonban ezek közül is csak öt-
ven szövetkezet fogja megkapni a támo-
gatást. Hogy miért pont a "Király Porta"
Szociális Szövetkezet lenne az ötven nyer-
tes között? Szilágyi Béla véleménye alap-
ján a pályázatban leírt tervek a hagyo-
mányostól (öregek gondozása stb.) eltér-
nek, azaz, a szójakivonat készítése mellett
parkgondozást, lakóházakon végzett ki-

sebb javításokat, elszáradt fák kivágását,
bozótirtást stb. is elvégeznének. Egy jó öt-
letet, innovációt tartalmaz a pályázat,
melynek nagy esélye van arra, hogy ben-
ne legyen az elsõ ötvenben. 
A szövetkezet még a pályázat végsõ elfo-
gadása elõtt szeretne belekezdeni a
munkába. Az idõ szorításában vannak a
vetés tekintetében. A szójánál is vannak
különbözõ éréscsoportok. A szövetkezet
az I. éréscsoportú szójával szeretne fog-
lalkozni, ami a legkorábbi érésû. Ezt
azonban már április közepén kell elvetni,
hogy májusban már kaszálni és préselni
lehessen. Ehhez 300 négyzetméternyi te-
rületre volna szükség. Hosszas tanácsko-
zás után, végül a jelenlévõk közül Kószó
József ajánlotta fel a használatában lévõ
területének egy részét.
Így kezdõdhet is a munka: a vetés, a ka-
szálás, a préselés, az öntözés és a ho-
zam megfigyelése. Jó munkát és sok si-
kert kívánok hozzá! A fejleményekrõl pe-
dig a továbbiakban is tájékoztatjuk Ol-
vasóinkat. Ádám Viktória

A kép jobb szélén Dr. Kurnik András
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Nehéz adósság

Anyám tartozott nekem. Az édesanyám, aki
mindig csak adott, akinél a lemondás ál-
landó vendég volt, Õ tartozott nekem sok-
sok éven át úgy, hogy nem is sejtettem.
Olyan adósság volt ez, amit soha senki
nem kérhetett volna számon, csak a saját
lelkiismerete. Valószínûleg többször készült
már a törlesztésére, de nem tudta, hogyan
fogjon hozzá.
Késõbb rájöttem, hogy rövid ideig tartó lá-
togatásaim örömét nem akarta ezzel meg-
nehezíteni. Távol laktunk egymástól, így
csak ritkán jutottam el hozzá, vagy leg-
alábbis kevesebbszer, mint ahányszor bár-
melyikünk is szerette volna. 
Egyszer aztán úgy adódott, hogy egy teljes
hetet tölthettem nála. Vasárnap délután a
konyhában az asztal mellett ülve beszélget-
tünk. Már nem is tudom, mi mindenrõl esett
szó. Volt témánk bõven. Váratlanul felállt,
bement a szobába, és egy dobozt hozott ki
onnan. Lakkozott, égetett mintával díszített
faládika volt. Régóta ismertem a tartalmá-
val együtt. Számlákat, nyugdíjszelvényeket,
feladóvevényeket és különféle aktuális ira-
tokat tartott benne. Az asztalra tette, kivett
belõle egy papírt, és a kezembe adta. Vala-
milyen magyarázatot is fûzött hozzá. Adott
egy másodikat, harmadikat és egy negyedi-
ket is. Mindegyikhez mondott valamit. Szin-
te lopva csúsztatott elém egy cérnával átkö-
tött kis papírtekercset. Itt már magyarázat
nem volt, csak három, szaggatottan kimon-
dott rövid szó: „és... ez... is”.
Arra gondoltam, talán régi kézimunka min-
ta, vagy ételrecept lehet. Megsárgult, ko-
pott, kirojtosodott szélû kis csomag volt. Ki-
bontottam. Vonalas, kockás, sima füzetla-
pon, vasúti szállítójegy hátoldalán ceruzával

írt, már alig-alig olvasható sorok. Istenem!
Apám kézírása... A torkom összeszorult, és a
könnyeimet már nem tudtam lenyelni. 
Beleolvastam. Az 1944 decemberében ide-
gen földre hurcolt, a gyermekeiért, a család-
jáért kétségbeesetten aggódó Édesapám
szívszorítóan fájdalmas üzenetei szóltak hoz-
zám negyvenöt évvel a háború befejezése és
harminchat évvel apám halála után. Leve-
lek, melyeket útban Ukrajna felé hideg va-
gonokban, a gyûjtõtáborokban (még ma-
gyarországi állomáshelyeken) írt meg, és va-
lakivel mindig elküldött nekünk. 
Már nem sírtam, hanem zokogtam. Han-
gosan és keservesen. Anyám nem mozdult.
Tudta, és számított rá, hogy mély sebeket
szakít fel, mégis megdöbbentette, lebénítot-
ta a kitörõ fájdalom. Sápadt arccal, homlo-
kát a tenyerébe támasztva mereven nézett
maga elé. Sokáig így maradt. Zokogásom
lassan csillapodott, Õ pedig zavart, tétova
mozdulattal ismét lapozgatni kezdett. Úgy
tett, mintha még keresne valamit. Pedig
már nem keresett semmit. Az adósságot,
ami évtizedeken át a szívét nyomta, immár
törlesztette. 
Nem tudom, hol rejtegette, hová tudta el-
dugni ezeket a leveleket, hogy sem gyer-
mekkoromban, sem késõbb soha nem ke-
rültek a kezembe. Hiszen a háznak minden
zugát ismertem! Lassan összeszedtem ma-
gam, és - mint az életem során annyiszor -
újból láttam magam elõtt, amint Anyám
csomagolja az útravalót, háromnapi hideg
élelmet, egy kis meleg ruhát, egy takarót, vi-
gyázva arra, hogy az engedélyezettnél ne le-
gyen nehezebb a csomag. Aztán Apám ös-
sze-vissza csókol bennünket, és azt mondja,
hogy nemsokára hazajön. De elfelejti, hogy

hajas babát ígérjen nekem, Gyurkának sem
ígér építõkockát, vagy búgócsigát... Pedig,
ha elutazott, mindig ígért valami, és soha-
sem jött haza üres kézzel. Csak fogja a ka-
tonaládát, és elindul a kapu felé...
Nem jött három nap múlva és három hó-
nap múlva sem! Vége lett a háborúnak, és
Õ még mindig nem volt itthon. Semmit sem
tudtunk róla. Közel nyolcszáz nap telt el, mi-
re újból találkoztunk. Soványan és betegen,
de hazajött!
Hány hasonló korú társam irigyelt engem
akkor azért, hogy én azt mondhattam: „Ha-
zajött az Apukám!” Õk már reménytelenül,
mégis reménykedve várták, hogy a frontról,
vagy a fogságból visszatérjen édesapjuk. 
A múltunk, az emlékeink - bárhol élünk is -
mindig velünk vannak. Hozzánk tartoznak,
mint a kezünk, vagy a szívünk. Helyet kap-
nak az otthonunkban és a mindennapjaink-
ban. Befolyásolják cselekedeteinket és gon-
dolkodásunkat, meghatározzák örömeinket
és félelmeinket. Felelõtlen megmozdulások
láttán a legtöbb ember aggódik, de sokszo-
rosan érzi az aggodalmat az. Aki felnõtt-
ként, vagy már eszmélõ gyermekként átélte
a háborút. 
Anyám sok-sok éven át tartozott nekem
Apám leveleivel, de csak azért, mert nem
akart fájdalmat okozni. Hálás vagyok, hogy
végül mégsem kímélt meg. Tartozhatott-e
bármivel is a fiatalon meghalt Apám, aki-
nek élete utolsó tíz évében olyan sok szen-
vedés jutott?
És én? Az életem végéig adósuk marad-
tam, de még azon túl is tartozom mindket-
tõjüknek mélységes hálával és szeretõ em-
lékezéssel.

Harsányi J. Mária

„A lelkiismeret-furdalástól gyötörve hányszor mondtam el sírjuk felett azokat a szavakat,
amelyeket akkor kellett volna mondanom nekik, amikor még éltek.”  (Albert Schweitzer)

BÉKÉS ANYÁK NAPJÁT!
Rendhagyó módon ezúttal egy olyan megható és tanulságos írásmûvel kívánjuk kö-
szönteni az Édesanyákat, melynek aktualitását nemcsak a május elsõ vasárnapján tar-
tandó Anyák Napja, hanem a második világháború európai befejezõdésének évfor-
dulója is adja. A történetben szorosan összefonódik a háború által sújtott család sor-
sa a szülõ és gyermek közötti semmihez sem fogható érzelmi kötelékkel.
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MEGHÍVÓ MAJÁLISRA

Töltsük együtt a május elsejét közös szó-
rakozással, sporttal, játékkal, sütéssel-fõ-
zéssel!

10 órától játékos vetélkedõkkel, sorver-
senyekkel várják az óvodás és iskolás
gyermekeket az ÁMK udvarán a szülõk
és a pedagógusok.
A KEFE lengõteke bajnokságot hirdet a
nagyobbaknak, melyre a helyszínen lehet
nevezni.

Tûzrakó helyet biztosítunk minden csa-
ládnak, csoportnak, akik ebbõl az alka-
lomból szeretnék közös sütéssel-fõzéssel 
tölteni a napot.

Az iskola füves pályáján 10 órától barát-
ságos mérkõzéseken méri össze tudását: 
Gyöngyfa, Királyegyháza,  a Nostra Ce-
ment, Sumony és  a Szentlõrinci Rendõr-
õrs csapata.

Szeretettel várjuk a sportolni, szórakozni, 
szurkolni vágyókat!

ÉDESANYÁMNAK  

Homlokomon puha bárányfelhõk átsuhannak,
Pillanat törtrésze tán, neki mindent megmutatnak.
Szürke gomolyag keletkezik, elfed,
Szenved velem némán, eltûnök, õ meglel.
Nyomasztó cseppekben hull a gond-esõ, 
Tengerré duzzad, vele mégis túlélhetõ.

Hol van már az esõ, hol a fellegcsapat?
Letûntek, meghaltak, végleg elszaladtak.
E varázs változás oka egyetlen csók,
Mit meleg, puha ajka homlokomra nyom.
Tûnjetek el gondok, ne is kísértsetek,
Míg gyermekként anyámnál megpihenhetek.

S õ mindig-mindig vár rám, örökre szeret.
Keser-édes mosollyal utamra enged.
Akármerre járok, ha csúf orkán megtalál,
Rá mindig számíthatok, köszönöm édesanyám. 

Gyimesi Réka

Polgárõrségünk elnöke
Mikor felkerestem Takács Árpádot, kedve-
sen fogadott, és szívesen válaszolt a kérdé-
seimre. Megtudtam tõle, hogy 2001-ben
költöztek Királyegyházára, jól érzik itt ma-
gukat. A Királyegyházi Polgárõr Egyesület
elnöke 1967-ben került Pécsre, elõtte Ba-
ján katonáskodott. A pécsi Petõfi laktanyá-
ban (ismertebb nevén „áper”) zászlós rend-
fokozatban dolgozott. 1991-ben szerelt le,
nyugdíjba ment. A következõ évben tizen-
hét taggal alakítottak polgárõrséget a pé-
csi Bogád-Homoktetõn. Az itt szerzett emlé-
kekbõl szemezgetve mesélte el a következõ
esetet: „Hárman voltunk járõrben éjjeli ti-
zenegy órakor. Ekkor egy hét fõs idegen
társasággal találkoztunk. Utánuk mentünk,
és beszélni próbáltunk velük, hogy megtud-
juk, mi járatban vannak errefelé. Nem tud-
tak kielégítõ választ adni kérdéseinkre,
ezért az egyikünk hívta a rendõrséget, akik
három percen belül kiérkeztek.”
Királyegyházán a polgárõrség megalakítá-
sának gondolatával az önkormányzat há-
rom évvel ezelõtt kereste meg. Az elnöki
poszt a polgárõrségben és a katonaságnál
szerzett tapasztalatok miatt testhezálló volt
számára. Kérése volt, hogy az önkormány-
zat indítsa és támogassa a polgárõrséget,
mind elviekben, mind anyagiakban. Jelen-
leg folyamatban van az egyesület mûködé-
séhez szükséges kötelezõ eljárás, aminek
hosszú kifutási ideje van. Ezért a harminc-
négy tagot számláló polgárõrség - bár
vannak már új jelentkezõk - még nem tud-
ja a létszámát bõvíteni. A papírok már a bí-
róságra kerültek, azután az APEH-tõl kell
adószámot kérni, majd bankszámlát nyitni.
Ha rendelkeznek bankszámlával, máris
hozzájutnak az önkormányzat támogatásá-
hoz, amit a minimálisan kötelezõ felszere-
lések beszerzésére fordítanak. Ilyen például
a telefon, a zseblámpa, a sárga mellény,
sapka, igazolvány, okmányok, nyomtatvá-
nyok, szolgálati napló. 
Árpi bácsi nagyon szeretné, ha május else-
jére eljutnának a hivatalos részek lezárásá-
ig, és végre elkezdõdhetne a tényleges
munka. A járõrszolgálatot párosával, maxi-
mum három órán keresztül végeznék a

polgárõrök. A szolgálatnak be kell jelent-
kezni megfelelõ jeligével a rendõrségnél. A
polgárõrség elnöke komolyan veszi a mun-
káját, és ezt elvárja a tagoktól is. Ezért úgy
gondolja, hogy ki lehet zárni azt, aki huza-
mosabb ideig nem végzi el a rá bízott fel-
adatot.
Az egyesület tagjai a faluban pásztázva vé-
denék a lakosságot, különös figyelmet for-
dítva az egyedülálló idõsekre. Ezen kívül
segítséget nyújthatnak a falu rendezvényei-
nek lebonyolításában. Az elnök úr azt is el
tudja képzelni, hogy egy iskolai kerékpártú-
rán is szerepet vállalhat a polgárõrség. Így
Árpi bácsi figyelmének köszönhetõen az
egyesület mûködésének hasznát a falu
minden lakosa, a legfiatalabbtól a legidõ-
sebbig élvezhetné.
A Királyegyházi Polgárõr Egyesület Takács
Árpád személyében olyan elnökre tett szert,
aki teljes mértékben megfelel a polgárõr
szabályzatban leírtaknak. Az elnöki felada-
tokat lelkiismeretesen végzi, a felmerülõ
problémákat rutinosan tudja kezelni. Az
egyesület vezetéséhez annyi sikert és ered-
ményt kívánok, amekkora örömmel és lel-
kesedéssel beszélt Árpi bácsi a polgárõrség
feladatáról, jövõjérõl. 

Gyimesi Réka



4

Látogatás az építkezésen

Megtekinthettük, meghallgathattuk Mellár
László és Kovács Mátyás elõadását arról,
hogyan indult és hol tart most a cementgyá-
ri építkezés. A kivetített diák segítségével na-
gyon szemléletesen tárták elénk az elõadók
az építkezés méreteit és nehézségeit. Igazán
különleges élmény volt beletekinteni a
webkamerák által rögzített munkafolyamat-
okba, különösen annak felgyorsított vetítése
volt nagyon izgalmas, amikor másodpercek
töredéke alatt nõtt méterrõl méterre a teher-
autók által hordott földtömeg. Videót lát-
hattunk a bükkösdi bányarobbantásról, és
projektoron kivetítve még lenyûgözõbb lát-
ványt nyújtottak a létesítendõ építmények
látványtervei. 
Az elõadás után saját szemünkkel is meg-
gyõzõdhettünk a folyamatok aktuális álla-
potáról, ugyanis a Nostra Cement Kft. ve-
zetõsége meghívta a hetedik és nyolcadik
osztályos diákokat, hogy tanáraikkal és
még néhány felnõtt kísérõvel látogassanak
el az építkezés területére. 
A látogatás erõsen szabályozott körülmé-
nyek között zajlott. Már jó elõre figyelmez-
tettek mindenki arra, hogy zárt, kényelmes
cipõben érkezzen, mert a terület hatalmas,
és nem kiépített járdán, hanem a teherau-
tók által használt ideiglenes utakon, por-
ban, esetleg sáros talajon kell majd gyalo-
golni. A Kft. egy ötvenszemélyes autóbuszt

bérelt számunkra, amellyel az építkezés fõ-
bejáratán át a parkolóig szállítottak minket.
Onnan a konténervárosba mentünk, ahol
tapasztalhattuk, hogy már kiépített irodák
állnak az itt dolgozók rendelkezésére. Mie-
lõtt a kis csoport elöl és hátul biztonsági
õrökkel megerõsítve elindulhatott volna,
munkavédelmi oktatáson kellett részt ven-
nünk, ahol Bencziné Hegedûs Julianna
munkavédelmi megbízott elmondta a láto-
gatás alapvetõ szabályait. Miután minden
ránk leselkedõ veszélyre felhívták a figyel-
münket, és meggyõzõdtek róla, hogy a cso-
port minden tagja szabályosan öltötte fejé-
re a védõsisakot, kijöhettünk a konténervá-
rosból. Visszatérve a parkolóba néhány szót
hallhattunk az útról is jól látható beton-
üzemrõl. Megtudtuk, hogy a mérhetetlenül
sok felhasználandó beton legyártásához
célszerûbb volt egy egész betonüzemet ide-
építeni, mintsem máshonnan szállíttatni. Az
építkezés befejeztével azonban a betongyár
természetesen lebontásra kerül majd. 
Utunkat a már-már heggyé magasodó töl-
tés felé vettük, de igen gyakran megálltunk,
mert lépten-nyomon találtak a kísérõk ne-
künk megmutatni való érdekességet, ame-
lyekrõl részletes tájékoztatást is kaptunk. A
hatalmas méretek itt rajzolódtak a szemünk
elé igazán, hiszen elképzelni nehéz, milyen
nagyságú is az építkezés alatt álló terület, a

számoknál, adatoknál, sokkal nagyobb ha-
tása volt ránk a látványnak. Megtudhattuk,
hogy a már így is hatalmasnak tûnõ földtö-
meg még nagyobb lesz, mert egészen ad-
dig hordják rá a földet, amíg a tizenhét mé-
ter magasságot el nem éri. Késõbb ezen a
területen lesz majd a nyersanyagtároló.
Láthattuk a klinker siló alaplemezének kivi-
telezését, amelyet igen aprólékos munká-
val, szinte centirõl centire haladva készíte-
nek. Méreteiben ezt úgy kell elképzelni,
mint a fantasztikus filmekbõl ismert repülõ
csészealjat, csak éppen a lehetõ legerõseb-
ben a földhöz rögzítve. 
Továbbhaladva, miközben odaértünk a
Szentlõrinc felõli bejárathoz, még hallhat-
tunk a vízelvezetõ árok kiváltásáról. Sze-
münk elé képzelhettük a majdan megépülõ
gyorsforgalmi út nyomvonalát, illetve a va-
lóságban láthattuk azt az elkerülõ utat,
melynek segítségével a teherautók a lakos-
sági érdekeket figyelembe véve, nem
Szentlõrincen keresztül, hanem a hatos fõ-
útvonalról a szabadszentkirályi elágazótól
Tarcsapusztát érintve, egy újonnan megépí-
tett vasúti átjárón át közelíthetik meg a
munkaterületet.
Az idõjárás kedvezett számunkra, a napok
óta tartó száraz, szeles idõ eredményeként
sárral nem kellett bajlódnunk, de a terüle-
ten valóban igen nagy utat kellett megten-
ni, hogy körbe járhassuk, és megtekinthes-
sük a munkálatokat. A látványtervek és a
hallottak ismeretében bízhatunk abban,
hogy ha majd felépül a gyár, tó és park fog-
ja övezni, amelyen nemcsak a szemünket
legeltethetjük majd, hanem kellemes idõtöl-
tésként sétálhatunk, kirándulhatunk is oda. 
Maczkó Álmos nyolcadik osztályos tanuló:
Nagyon jó volt látni, hogy az építkezésen az
emberek teljes erõbedobással dolgoznak,
és hogy mennyire haladnak a munkával. A
hatalmas daruk és más gépek teljesen le-
nyûgöztek. Nagyon sok érdekes dolgot tud-
hattunk meg. Ezeknek köszönhetõen már-
már azt is el tudom képzelni, hogy milyen
lesz majd, ha elkészül. Szerintem ez nagyon
modern, dinamikus épület lesz. Alig várom
már, hogy kész legyen!

Konyári Tímea

Április elsején tartott bemutatót a Nostra Cement Kft. a
cementgyári építkezésrõl. A prezentációra a fordított
órák megtartása után került sor, és a legkisebbek kivéte-
lével az iskola összes tanulója részt vehetett rajta. 
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Már kora reggel mindenki láthatta, hogy a
szokásos „táblázást” ezúttal nem a gyerekek
végezték, hanem Gyimesiné Fekete Tünde
és Kaczor Péter öltötte magára a fényvissza-
verõ mellényt, és a Stop táblával a kezükben
õk biztosították az autóbusszal érkezõ tanu-
lók és óvodások biztonságos átkelését az út-
testen. Természetesen az ügyeletes „diákta-
nárok” felügyelték, hogy minden szabályo-
san történik-e. Egy-két rendetlen „tanárdiá-
kot” már a becsöngetés elõtt dohányzáson
kaptak a buszmegállóban, ezért természete-
sen azonnal felelõsségre vonta õket a „diák-
igazgató”, azaz Nyéki Nikolett, a hétköz-
napjaiban hetedikes tanuló. 
Az órákat is diákok tartották, a tanárok pe-
dig helyet foglalhattak az iskolapadokban.
Jó alkalom volt ez arra, hogy ki-ki megta-
pasztalhassa, milyen a másik bõrébe bújva
túlélni egy tanítási napot. Persze a felnõttek
igyekeztek a lehetõ legrosszabb gyerekek
szerepét eljátszani, ezzel jócskán megnehe-

zítették a „nevelõik” dolgát. Egyes „tanárdi-
ákok” nem átallottak egész tanítási órán
sminkelni, rágózni, és még sorolhatnánk,
hány különféle módon törtek borsot az órát
rendesen megtartani igyekvõ diáktanárok
orra alá.
A vidám fordított órákat követõen bemuta-
tót tekinthettünk meg a cementgyári építke-
zésrõl, majd a hetedik-nyolcadik osztályo-
sok néhány felnõtt kíséretében ellátogathat-
tak az építkezés helyszínére is. A kisebbek-
nek már eközben játékos foglalkozásokat
tartottak az igazi tanítóik, majd ebéd után
folytatódott a szórakozás divatbemutatóval,
plakátkészítõ versennyel, sportolással. Töb-
bek között tanár-diák focimeccs is volt,
amelyet be kell látnunk, a diákok csapata
nyert meg, de nagyon szoros eredménnyel.
A programok végeztével jutalmakat osztot-
tunk ki a különbözõ vicces és szórakoztató
versenyek legjobbjainak. Mellár László és
Kovács Mátyás adta át a Nostra Cement

ajándékait, minden alsós gyereknek egy-
egy fényvisszaverõ mellényt, minden felsõs-
nek és az intézmény minden dolgozójának
egy-egy Nostra Cement feliratú bögrét, a
plakátkészítõ verseny résztvevõinek egy-egy
pólót, a gyõztes Orsós Mirella pedig egy
MP3-as lejátszót vehetett át.
Ez a nap csak a kiváló elõkészítés eredmé-
nyeként telhetett ilyen gondtalan vidám-
sággal, ami nagyon hiányzott már a szürke
hétköznapok sorában. Ezért köszönet illeti
a diákönkormányzat tagjait és patronáló
tanáraikat: Juhászné Kernya Andreát és
Kaczor Pétert!

Konyári

Május 4-én a Gyermekétkeztetési Alapít-
vány által meghirdetett, Budapesten a Vá-
rosligeti Mûjégpályán megrendezendõ,
paprikáskrumpli-fõzõ versenyen vesz részt
Királyegyházáról húsz fõ nyolc és tizennégy
év közötti gyermek öt felnõtt kíséretében. A
programra azok a települések kaptak meg-
hívást, akik a Mindenki Ebédel program
nyertes pályázói. Várhatóan 150 csapat fog
megmérkõzni egymással, miközben a szer-
vezõk különbözõ szórakoztató programokat
szolgáltatnak a résztvevõknek. A csoportok
útiköltségét a Gyermekétkeztetési Alapítvány
vállalja a Magyar Államvasutakkal karöltve.

— —
A IX. Kárpát-medencei rovásírás-
verseny regionális elõdöntõje Pécsett a
Nagy Lajos Gimnáziumban került megren-
dezésre. Iskolánkból Babám Eszter, Takács
Gréta és Tóth Kinga ötödik osztályos tanu-

lók indultak a megmérettetésen, felkészítõ
tanáruk Gyimesiné Fekete Tünde tanítónõ
segítségével. Örömmel számolhatunk be
arról, hogy Tóth Kinga továbbjutott az or-
szágos döntõre, mely június 21-én, Buda-
pesten kerül sorra. Szívbõl gratulálunk, és
szorítunk a további sikeres szereplésért!

— —
Április 11-én, a Költészet Napján a
legsikeresebb versmondók mutathatták be tu-
dásukat az általános iskola közössége elõtt. A
nagypeterdi versenyen is elhangzott roma köl-
tõk szerzeményein kívül hallhattuk Nagy
Bandó András egyik költeményét, valamint
József Attila két megzenésített versét. A legna-
gyobb sikert Kiss Veronika nyolcadikos tanuló
aratta különösen érzékeny elõadásával.

— —
Pöltzné Metz Katalin tanárnõ irányítá-
sával Budapestre készülnek a kezdõ táncis-

kolásaink. A Feeling TSE idén ötödik alka-
lommal rendezi meg a Csepel Kupa Orszá-
gos táncfesztivált, melyre kizárólag olyan
párosok jelentkezését várják, akiknél a pár
egyik tagja sem rendelkezik versenykönyv-
vel, sõt lehetõség van lány-lány páros neve-
zésére is. A verseny május 10-én kerül meg-
rendezésre, és terveik szerint a latin táncok
kategóriájában indulnak mûvészeti iskolá-
saink sellyei és mozsgói társaikkal együtt. 

— —
Az óvodában a néphagyományok felele-
venítéseként a fiúk megvesszõzték az óvo-
dás és az elsõ osztályos lányokat: „Szép
légy, jó légy, keléses ne légy!” - felkiáltással.
Májusban kirándulást szervezünk, ellátoga-
tunk a Kölyökparkba, ami a gyerekek egyik
kedvenc játéktere.
Május utolsó hetében búcsút veszünk az is-
kolába induló nagycsoportosainktól.

HÍREK

Diákok a katedrán
Április elsején bolondozással telt a nap az általános isko-
lában. A falu lakossága meglepõdve tapasztalhatta, hogy
ezen a napon minden a feje tetejére állt az intézményben.

Hollósi Mercédesz tanítónõ az
elsõ osztályban ült az iskolapadba
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Piaf két arca

Edith Piaf prózai alakját Bacskó Tünde sze-
mélyesítette meg, az énekes mivoltát pedig
Bonyár Judit hozta el nekünk. Bacskó Tün-
de, ha kellett nevetett, ha kellett sírt, és ha
kellett ordított torkaszakadtából. Bonyár Ju-
dit a hangjával érintette meg az embereket,
és engem személy szerint libabõrössé tett,
mikor hallgattam a sanzonokat. Rendkívüli
módon érzékeltették Piaf sanyarú életét és
csillogással teli karrierjét. Igazi portrét rajzol-
tak róla, melynek segítségével még azok is
megismerhették, akik az eddigiekben csak
néhány dalt ismertek tõle. Olykor némi hu-
morral rázták fel a közönséget, és meg kell
hagyni, osztatlan sikert arattak, elég ha csak
arra gondolok, hogy a mögöttem ülõ bácsi,
halkan együtt énekelt az énekesnõvel. 

Manapság az embereket nehéz megmoz-
gatni és kicsalogatni az otthonaikból. Ezért
is lepõdtem meg kellemesen, amikor lát-
tam, hogy a zsibongó zsúfolásig megtelt. Az
elõadóktól tudom, hogy nagyon jó volt a
közönség. Együtt élt velük, ezért nagyon jól
érezték itt magukat. Az est sikere a csapat-
munkának köszönhetõ. Azért volt olyan jó
az elõadás, mert van érdeklõdõ közönség,
minden egyes nézõ a megjelenésével hoz-
zájárult ahhoz, hogy az elõadók is minél
magasabb színvonalon szerepeljenek.
A szervezõk elmondták, hogy az esemény a
Nostra Cement anyagi támogatásával a Ki-
rályegyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány rendezésében jött létre. Köszönetüket
fejezik ki a falu vezetésének, hogy támogat-

ják a kulturális eseményeket, sõt a képvise-
lõk megjelenésükkel is megtisztelik a ren-
dezvényeket!

Lehetõségem adódott beszélgetni Bonyár
Judit énekesnõvel. Kérdezgettem a pályafu-
tásáról, eredményeirõl, a darabról és nagy
lelkesedéssel válaszolt. 

– Beszéljünk egy kicsit a darabról.
Mi alapján készítettétek el?
– Leginkább saját kútfõbõl és Piaf kortár-
sainak emlékezésibõl dolgoztunk. Ezek
alapján leginkább monológok sorát és
néhány dialógust használtunk fel. Rosner
Krisztina, aki mellesleg nagyon tehetséges
fiatal rendezõ és sok nemzetközi ösztöndí-
jat is nyert már, remekül dramatizálta, szín-
padra vitte az általunk megálmodott és
létrehozott mûvet. 

– Mi volt a célotok az elõadással?
– Célunk leginkább egy portré készítése
Piafról. Nem csak a sikerekkel teli életének
a bemutatása volt a lényeg. Egy másik ol-
dalát is szerettük volna prezentálni. A söté-
tebb és tragédiákkal teli magánéletét, ami-
rõl sokak nem tudtak és tudnak szinte sem-
mit. Érzékeltetni, hogy mennyi szenvedésen
ment keresztül, ami magyarázza az életstí-
lusát is. 

– A sanzonok eredeti francia nyel-
ven hangzanak el. Okozott- e
problémát az idegen nyelv? 
– Nos, eleinte úgy volt, hogy nyolc sanzont
fog tartalmazni az elõadás. Ezt módosítot-
tuk kilencre. De lényegében nagy problé-
mát nem okozott. Cirka két hónap gyakor-
lás során megtanultam. 

– A hangod nagyon hasonlít Edith
Piaféra.
– Igen. Hasonló a hangunk és a hangkép-
zési technikánk. Volt, hogy megvádoltak az-
zal, hogy playback-rõl mennek a dalok…

– Mióta énekelsz? Mikortól tudtad
azt, hogy ezen a pályán szeretnél
érvényesülni?

Királyegyháza lakosságát március 29-én egy fantasztikus
elõadás rázta fel a hétköznapokból. Az iskola zsibongó-
jában este hat óra elõtt már gyülekezett a közönség. A
számukra felállított székek majdnem kevésnek bizonyul-
tak. Az emberek halk zsivaja az elõadás kezdetével rög-
tön elnémult.

Részlet a darabból: Bonyár Judit és Bacskó Tünde
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A Jó Pásztor

Igen egy jó pásztor valóban ismeri a rábí-
zott nyájat. A középiskolai gyakorlaton cso-
dálva figyeltem azokat a gondozókat, akik
a legelõrõl behajtott te-
heneket mindig ponto-
san a helyükre kötötték
vissza. Nekem mind-
egyik csak barnának
vagy feketének legfel-
jebb foltosnak látszott.
De a gondozók ismerték
a rábízott jószágokat, õk soha sem tévesz-
tettek.
Talán ebben van Jézusnak a jó pásztornak
számunkra legfontosabb üzenete. Ismerlek
tieteket. Olyannak ismerlek amilyenek,
vagytok. Pontosan ismerem minden vá-
gyad, örömöd, szenvedésed, magányodat,
nélkülözésed. Teljesen tudom minden vé-

gességed, amelytõl szenvedsz, és amelyek-
kel másoknak is szenvedéseket okozol. Is-
merem a jót, amely benned lakik, amellyel

szeretsz engem és a
másik embert, amellyel
örömet adsz nekem és
másoknak.
Persze az, hogy Jézus is-
mer bennünket egy má-
sik nagyon fontos üze-
netet is hordoz szá-

munkra. Ismeret nélkül nem tudunk senki
sem szeretni. Minél inkább megismerünk
valakit, annál inkább tudjuk szeretni. Jézus
egészen ismer bennünket, és mivel Jézus
minden embert egészen szeret, hisz õ maga
a szeretet, ezért biztosra vehetjük, hogy Jé-
zus az, aki az embert mindenkinél jobban
szereti. Pszichológusok beszélnek a társkap-

csolatban elõforduló magányról, az úgyne-
vezett társas magányról. Amikor az ember-
nek ugyan fizikálisan van társa, de mégis
egyedül érzi magát. Ez a Getszemáné kert
lelkülete. Vagyis amikor Jézus, bár az apos-
tolok körülötte vannak, mégis magányos,
mert õk nem tudják felfogni, megérteni azt
a drámát, amely Jézust körülveszi. És Jézus
ebben a magányos helyzetben mit tesz?
Imádkozik. Megosztja önmagát az Atyával.
A feltámadt Krisztus, a jó pásztor a mi lel-
künk magányát is így akarja elûzni elfoga-
dó, odafigyelõ, megbocsátó szeretetével.
Mert a Jó pásztor nem csak ismeri, de vég-
telenül szereti is övéit.
A jó pásztor vasárnapja tehát nem csak a
papokról és szerzetesekrõl szól. E vasárnap
minden embernek fontos örömhírt tartogat.
Krisztus, mindenki jó pásztora akar lenni, és
bennünket jó pásztorrá akar tenni. Mert
mindannyiunkra rábízott embereket, akiket
egyre mélyebben ismernünk és szeretnünk
kell olyannak, amilyenek, hisz a feltámadt
Krisztus is ezt teszi velünk.

Koósz Roland

TALÁN EBBEN VAN JÉZUSNAK
A JÓ PÁSZTORNAK SZÁ-

MUNKRA LEGFONTOSABB
ÜZENETE. ISMERLEK TIETEKET.

OLYANNAK ISMERLEK AMI-
LYENEK, VAGYTOK.

– Hároméves koromban jelentettem ki,
hogy énekesnõ szeretnék lenni, mire a szü-
leim jól kinevettek. Nyolcévesen a lakhelye-
men, Heves megyében, tanultam csellót.
Hat évig tanultam zeneiskolában. Utána
Debrecenben a Kodály Zoltán Zenemûvé-
szeti Szakközépiskolában cselló szakon vé-
geztem, majd Pécsett tanultam, de az félbe
maradt. 

– A munkáddal hogyan tudod ösz-
szeegyeztetni a magánéleted, a
családod?
– 2000-ben költöztünk falura férjemmel,
így most Bükkösdön élek a vele és a gyere-
keimmel. Két kisfiam van, a nagyobbikat
Ádámnak hívják, a kisebbiket pedig Marci-
nak. Muszáj rugalmasnak lennünk a fér-
jemmel, hiszen együtt is dolgozunk. 

– Mesélj a zenekarról egy kicsit.
Mikor alakult? Milyen sikereket
tudhattok a hátatok mögött?
– Elõször a Calliope együttesben voltunk a
férjemmel, Hûvösvölgyi Péterrel együtt,
azonban az feloszlott, így ketten megalakí-
tottuk a Neofolk nevû zenekart 2004 õszén.
2005-ben csatlakozott hozzánk Tóth Zoltán
és Gáspár József. Az elsõ fellépésünk óta
fesztiválokon, klubokban, kiállításokon, tea
és kávéházakban lépünk fel. Elsõ lemezünk
2006-ben jelent meg Kezdet címmel. 2006
februárjában képviseltük Essenben Pécset
az Európa Kulturális Fõvárosa 2010-es
eseménysorozatának megnyitóján. Ennek
köszönhetõen meghívást kaptunk az Essen
Original fesztiválra. Magunkénak tudhatjuk
a Kaleidoszkóp-díjat és a Zene.hu szakmai
különdíját. Valamint megnyertük az augusz-

tusban megrendezésre kerülõ Euro-Modern
Néptánc Grand Prix nemzetközi versenyre
az Állami Népiegyüttes kíséretét. Erre az
eseményre mai hangszerelésû, még sehol
nem játszott népdalfeldolgozással lehetett
pályázni, és a mi Tavasz, tavasz címû csán-
gó dalunk lett a befutó.

Ádám Viktória

Húsvét után néhány héttel, jó pásztor vasárnapján, az
egyház miden évben imádkozik papi és szerzetesi hivatá-
sokért. A jó pásztor vasárnapjának evangéliumában min-
dig felhangzik a jézusi gondolat: „Ismerem enyéimet”. 

Grímné Hunyadvári Éva, nézõ:
A darab bámulatra méltó hûséggel
idézte fel Edith Piaf tragikus életének ál-
lomásait, nem véletlenül csalt könnyeket
a megjelentek szemébe. Az élõ zenével
történõ elõadás szívszorongató volt. A
mûvészek olyan alázattal szolgálták egy-
mást és a színdarabot, hogy az csak si-
kert eredményezhetett.
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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. 04. 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.

Az ÁMK életébõl
Az elmúlt tanévben nagy örömmel fogadták
a szülõk a Királyegyházi Önkormányzat és a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány nemes gesztusát, mely szerint kis elsõse-
ink számára megvásárolták az összes szüksé-
ges tanszert, a füzetektõl az iskolatáskáig, a
ceruzától a tankönyvekig. A méltán sikeres
kezdeményezésre az idén is megvan az
anyagi fedezet, tehát valamennyi kis „újon-
cunk” ingyen jut hozzá a tanszereihez, a test-
nevelés órán szükséges felszerelést kivéve, hi-
szen az eltérõ méretek miatt ennek együttes
beszerzésére nem vállalkozhatunk. Remélhe-
tõleg ezzel sok terhet leveszünk a szülõk vál-
láról, hiszen nemcsak az eszközök beszerzé-
sének költségeivel támogatjuk õket, hanem
a sok utánajárással sem kell bajlódniuk. 
Bizonyára sokan hallottak már a kistérség-
ben tervezett iskolaközpontról. Aggódó szü-
lõk, falusi polgárok kerestek meg azzal,
hogy mi várható õsztõl, megszûnik-e az is-

kola. Minden kedves Olvasót megnyugta-
tok, errõl szó sincs. Valóban létre kívánnak
hozni egy kistérségi iskolaközpontot, amely-
hez a kistérség iskolái és óvodái tagintéz-
ményként csatlakoznának úgy, hogy vala-
mennyi jelenlegi feladat-ellátási hely meg-
maradna, tehát az óvodák és az iskolák je-
lenlegi helyükön, teljes létszámmal mûköd-
nének tovább (óvoda: két csoport; iskola:
1-8. osztály). „Mindössze” az óvoda és az
iskola önállósága szûnne meg a betagosí-
tással, állítólagos nagyobb bevételek remé-
nyében. A tervek szerint az intézményi gaz-
dálkodás elkerülne Királyegyházáról, azt
egy – Szentlõrincen létrehozandó – körül-
belül öt fõt foglalkoztató gazdasági ellátó
szervezet végezné a célok szerint hatéko-
nyabban az eddigieknél. Bár köztudott,
hogy a Királyegyházi ÁMK a kistérség egyik
legtakarékosabban mûködõ intézménye –
az önkormányzat által gyermekenként fi-

nanszírozandó összeg kevesebb, mint fele a
szentlõrincinek –, mégsem zárkózunk el a
fúziótól, hiszen ezzel segíthetünk abban,
hogy a kistérségi társulás által benyújtott
pályázat sikeres legyen, így az általuk meg-
nyert összeg tíz százalékát saját intézmé-
nyünk felújítására, bõvítésére fordíthassuk.
A benyújtott körülbelül harmincöt pályázat-
ból mindössze hat-nyolc remélhet sikert. Az
intézmények integrációjához a közösségi
vélemények beszerzése is szükséges. Az
ÁMK Szülõi Közössége, valamint alkalma-
zotti közössége nem ért egyet, a Sumonyi
CKÖ véleményét még nem ismerjük.

Palkó Ottó
ÁMK igazgató

Az Önkormányzat lapzárta után dönt a fenti
ügyben, melynek kimenetelérõl a következõ
számunkban nyújtunk tájékoztatást. (a szerk.)

MOZDULJ
AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!

Szeretettel várjuk az egészségükért és
alakjukért tenni kívánó lányokat, asszo-
nyokat minden kedden és csütörtökön
18 órakor az óvodában!
Családias hangulat, megértõ társaság
várja a mozogni vágyókat.
Polifoam szükséges, és jó ha van két da-
rab egy kilogrammos súlyzód.
Gyere közénk, együtt könnyebb a fölös-
leges kilók ellen!

Grímné Hunyadvári Éva

INDUL A HONLAP | Örömmel értesítjük a kedves Olvasókat, hogy kiralyegyhaza.hu címen hamarosan elérhetõvé lesz településünk
önálló honlapja. Lukács Ottó segítségével az Interneten is folyamatosan tájékoztatni kívánjuk a lakosságot községünk eseményeirõl, a szük-
séges és fontos tudnivalókról.  Az eseménynaptárban nyomon követhetik a várható, a következõ programokat, de felidézhetik a régebbi ren-
dezvényeket is. A Helyzet friss és archív számait is fellapozhatják majd ezen az oldalon, újranézhetik a falunapokon vetített A múlt tanúi címû
videót, találkozhatnak hagyományos és szokatlan felvételekkel a faluról, és akár önmagukat is felfedezhetik egy-egy eseményfotón. Jelenleg
a weboldal tesztüzemben mûködik, de hamarosan mindenki számára elérhetõ lesz. Szívesen várunk minden jobbító szándékú észrevételt, öt-
letet a honlap és a Helyzet megjelenésével kapcsolatosan. Elérhetõségeink: konyaritimea@gmail.com, illetve telefonon: 06-30-9522987.

Virágosítás | Plaki Jánosné irányításával ezer darab virágot ültettek el a közhasznú
dolgozók a közterületeinken. Vigyázzunk együtt környezetünk szépségére!


