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Megszûnt az ÁMK? Sokan szegezték ne-
kem a kérdést az utóbbi hónapokban,
amióta felmerült az intézmény átszerve-
zésének problémája. A kormányzat évrõl
évre kevesebbet tesz hozzá az Önkor-
mányzat által kötelezõen ellátott - talán
egyik legfontosabb -  feladatához, a köz-
oktatáshoz. Ez a forráshiány - és az a
tény, hogy a kistérségi fenntartású intéz-
mények valamivel magasabb, bár ko-
rántsem elegendõ állami támogatásban
részesülnek - kényszerítette arra a dön-
téshozókat, hogy az eddig általuk fenn-
tartott intézményeiket a Szentlõrinci
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartá-
sába adják. Az átszervezés - intézmény-
integráció - a kistérség valamennyi köz-
oktatási intézményét érinti. 2008. július
1-jétõl Bicsérd, Bükkösd, Királyegyháza
és Szabadszentkirály óvodái és iskolái a

Szentlõrinc Kistérségi Oktatási és Neve-
lési Központ – rövidített nevén a
SZONEK – tagintézményeivé váltak. Ki-
vételt képez Hetvehely, amely község
Önkormányzata egy pécsi iskolával kö-
tött együttmûködési megállapodást.
Hogy mit is jelent ez az átalakulás a gya-
korlatban? Egyelõre nem tudhatjuk a
végeredményt, de igyekszem mindenkit
megnyugtatni, hogy legfontosabb part-
nereink, a gyerekek ugyanide járhatnak
tovább, ugyanaz az osztály, ugyanaz a
tanító néni, ugyanazok az osztálytársak,
ugyanaz az osztályterem fogja várni
Õket, amelyet júniusban - jól megérde-
melt pihenésük megkezdésekor - magá-
ra hagytak. A szülõk részérõl az átállás
nem fog semmiféle nehézséget okozni,
hiszen eddigi szabályaink, házirendünk
érvényben maradnak. A dolgozókat is

megnyugtathatom: valamennyiük közal-
kalmazotti jogviszonya jogfolytonosan
megmarad, mindössze a munkáltató
személyében történik változás.
Mivel munkáltatói jogköröm az eddig ál-
talam vezetett intézmény, a Királyegyházi
ÁMK tagintézménnyé válásával megszû-
nik, ezúton szeretném megköszönni va-
lamennyi együttmûködõ partnerünknek,
elsõsorban a Szülõi Munkaközösségnek,
valamint az összes szülõnek, diáknak,
kollégámnak, az intézmény összes dol-
gozójának, a Körjegyzõség minden
munkatársának azt a sok segítséget,
amit munkám elvégzéséhez adtak.

Palkó Ottó
volt ÁMK igazgató

a Szentlõrinc Kistérségi Oktatási és Ne-
velési Központ Királyegyházai Iskola és

Óvoda Tagintézményének vezetõje

Júniusban tizenhat végzõs diák ballagott az általános iskolából

Megszûnik az ÁMK 
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Hamar kiderül, hogy különlegesen aktív
embert ismerhetek meg Molnár József sze-
mélyében. A beszélgetésünk alatt is rendkí-
vül élénk, semmi nem kerüli a figyelmét,
gyakran visszakérdez (a profi újságírók
rémálma lehet), megosztja velem a tapasz-
talatait, tanácsokat ad. 
– Már kisgyerekként is ilyen moz-
gékony volt?
– Négy éves koromban kezdtem el dol-
gozni lakatosinasként a szomszéd bácsi-
nál, akkor még nem volt tilos a gyermek-
munka. Mindez még Nagykanizsán tör-
tént, ahol születtem és nevelkedtem egé-
szen az érettségiig. Az osztályfõnököm biz-
tatására tanultam tovább a Nehézipari
Mûszaki Egyetemen vegyipari gépész sza-
kon, Miskolcon. Az egyetemi évek alatt is-
merkedtem meg a feleségemmel, aki Bé-
lapátfalváról származik. Fiatal házasként
az éppen induló cementgyári beruházás
munkalehetõséget és lakáshoz jutást jelen-
tett, hát odaköltöztünk, majd huszonhat
évet töltöttünk ott. 
– Milyen munkakörben dolgozott
a bélapátfalvai cementgyárban?
– Gépész mûvezetõként kezdtem, a rang-
létrát végigjárva késõbb mûszaki igazgató
lettem. Részt vettem a cementgyár építési
folyamataiban, a gépészeti részlegekért
voltam felelõs. 
– Gondolom, fájdalmasan érintet-
te annak idején a cementgyár be-
zárása?
– Szerencsére 1984 óta mindig volt leg-
alább egy-két mellékfoglalkozásom, saját
cégem. Mindig gyártással, szereléssel, gé-
pekkel foglalkoztam. 1993-ban az új kö-
rülményekhez alkalmazkodva megszerez-

tem második diplomámat mérnökmene-
dzser közgazdasági szakon. A cementgyár
megszûnése után többek között egy német
cementipari gépgyártó cég magyarországi
képviselõje lettem. Ebben a minõségem-
ben kerültem kapcsolatba Kõvári Józseffel,
amikor tudomást szereztem terveikrõl a ce-
mentgyári építkezéssel kapcsolatban. Fel-
ajánlották, hogy vegyek részt ebben a
rendkívül szép és hatalmas volumenû beru-
házásban. Ez a kihívás nagyon vonzó volt
számomra, így minden mással felhagytam,
és idejöttem. 
– Milyen feladatot kapott a
Nostra Cement Kft.-nél?
– A technológiáért vagyok felelõs, azért,
hogy a legmodernebb, legújabb technoló-
giát a lehetõ legmagasabb mûszaki színvo-
nalon valósítsuk meg, és a gyárat beüze-
meljük munkatársaimmal együtt.
– Nem nyomasztja a felelõsség a
beruházás értéke, illetve a jövõ-

beni biztonságos mûködése kap-
csán?
– Érzem a felelõsséget, de nem nyomaszt,
inkább inspirál a hatalmas kihívás. Nyitott
vagyok az újdonságokra, figyelemmel kísé-
rem a technológia fejlõdését. A királyegy-
házi cementgyárba vertikális cementmal-
mokat javasoltam, ilyen õrléstechnika Ma-
gyarországon még nem létezik. A techno-
lógiában számtalan olyan megoldást ter-
veztetünk, ami még Európában is ritka. 
– A gépgyártásban sokan esküsz-
nek a német precizitásra. Önök
kiválasztották-e már a beszállí-
tóikat?
– Ma már sok szállító képes versenyezni a
német és a dán ajánlatokkal, mi a legked-
vezõbb kínai ajánlat mellett döntöttünk. A
kulcsfontosságú berendezéseket természe-
tesen a kínai beszállító is a legmegbízha-
tóbb európai szállítóktól fogja beszerezni -
a nyers-, szén- és cementmalmokat, a mo-
dern hõcserélõtornyot, a klinker hûtõt és a
szállítóberendezéseket. A kiválasztás meg-
történt, a szerzõdés megköttetett, a részle-
tes tervezés folyik. 
– Mikor veszi kezdetét a beszál-
lítás?
– Jövõre várható. Addig elkészül egy nyitott
raktártér, ahol több mint 11 ezer tonna
technológiai és 6500 tonna acél szerkeze-
ti elem kerül majd tárolásra. 
– A beszerelést is ugyanez a be-
szállító végzi majd?
– Nem a kínaiak fognak szerelni, még nin-
csenek kiválasztva a szerelést végzõ cégek.
Folyamatosan terveket készítünk a követke-
zõ évekre, egy olyan termelõüzemet aka-
runk létrehozni, ahol minden olajozottan
mûködik. Akkor leszek elégedett, ha a gyár
üzemelése beindul és termelni fog. 
– És akkor keres majd egy újabb
kihívást?
– Amíg az egészségem engedi, biztosan
aktív maradok. Élvezem a munkámat, mert
tudom, mit csinálok. A sok éves tapaszta-

Aki mindent tud a cementgyártásról
Molnár József(61) munkaideje rugalmasnak mondható:
gyakorta késõ estig tárgyal, máskor külföldre utazik,
ahol szintén tárgyal, aztán hazajön, de minden perce be
van osztva. Végül egy kéthetes szabadságot követõen si-
került idõpontot egyeztetnünk, és hosszabban elbeszél-
getnünk munkájáról, hobbijáról, kötõdéseirõl.

EMBEREK A PROJEKT MÖGÖTT

„..INSPIRÁL A HATALMAS KIHÍVÁS.”
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latnak köszönhetõen komplex módon lá-
tom át a mûveleteket, és ennek most jó
hasznát vesszük. Akkor vagyok elégedett,
ha megoldottuk a problémákat, tetszenek
a nehéz feladatok. 
– De ugye nem csak a munkájá-
nak él?
– Szó sincs róla! Rengeteg hobbim van és jó
baráti köröm. Nagyon szeretek túrázni és sí-
elni és mindenféle csapatban ûzhetõ tevé-
kenységet kedvelek. Régebben karikatúrákat
rajzoltam újságokba, de ez csak akkor megy,
ha van ihletem. Szeretem a gyerekeket, ki tu-
dom hozni belõlük az összes roszszasságot. 
– Saját gyerek?
– Mindkét felnõtt gyermekünk Budapesten
él családjával. Az elsõ unokám éppen a
Start rendezvény napján született, úgy érzem
ez jó ómen. A fiamék most várják a másik
unokámat, õ kisfiú lesz. Remélem lesz „egy
szatyor” unokám, és biztosan sok idõt töltök
majd velük, de Budapesten nem szeretnék
élni, inkább valahol a hegyek között...

És mesél a Bükkben, Bélapátfalván, Szlová-
kiában átélt túrákról, vadregényes tájakról,
magassági élményekrõl. Éppen olyan élve-
zettel áradozik a kártya partikról, mint a sí-
elésrõl vagy a tengerrõl, de mindig min-
dent társaságban, csapatban, sohasem
egyedül, magányosan.

Konyári Tímea

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ Július 5-én találkoztak az ÁMK ebédlõjében azok a diákok és
tanáraik, akik 2003-ban fejezték be általános iskolai tanulmányaikat Királyegyházán. Min-
denki beszámolt az eltelt öt év történéseirõl, melybõl kiderült, hogy a legtöbben még foly-
tatni kívánják tanulmányaikat. A találkozón sajnos nem volt teljes a létszám, de a jelenlé-
võk kellemes vacsorával és beszélgetéssel töltötték az estét.

Egy júniusi hétfõn két fehér kisbusz indult el
a királyegyházi templomkertbõl a
Dunakömlõdre vezetõ úton. A vidám gyere-
kek, szám szerint tíz lány és hat fiú, hittantá-
borba utaztak, amit a hitoktatójuk, Koósz
Roland szervezett a hittanosok és rendszeres
ministrálók számára. A péntekig tartó sátor-
táborozás ideje alatt meglátogatták a helyi
templomot, kompon átkeltek a Dunán, ez-
után úszkálhattak is a folyóban, de a lányok
számára még ennél is kedvesebb idõtöltés
volt a kagylógyûjtés. A dunakömlõdi falu-
múzeumot is megnézték, sõt még egy kirán-
dulást is tettek a közeli kilátóhoz. Az egész

napos érdekes programokban megéhezett
gyerekeknek Roland bácsi édesanyja fõzött
ízletes ebédeket. Hittanosokhoz illõen a nap
szerves része volt a közös imádság, amit ét-
kezések elõtt és után, valamint reggel és es-
te is végeztek a táborozók. A legfiatalabb
kislánynak legjobban a nap végi ima tet-
szett, ahol a gyerekek elmondhatták, hogy
ki miért hálás az adott napon, és mi minden
jó történt vele. A lányok, akikkel beszélget-
tem, nagyon jól érezték magukat és örülné-
nek, ha jövõre is elutazhatnának néhány
napra hasonló táborba.

Gyimesi Réka

Hittantábor

Szívesen olvasom könyvek-
bõl vagy Internetrõl más
emberek véleményét az
élet dolgairól. Nagy hatás-
sal voltak rám például
Alfred Souza gondolatai,
ezért szeretném az élmé-
nyemet a kedves Olvasók-
kal is megosztani. 

Souza írásaiban kifejti, hogy az ember ál-
talában a jövõre tervezi a boldog életet,
és emiatt elfelejt a jelenben élni, és bol-
dognak lenni. Életünk során rengeteg

akadályba ütközünk, de meg kell érte-
nünk, hogy ezek az akadályok alkotják a
valódi életet. "Ha ily módon elfogadjuk a
dolgokat, az segít megérteni, hogy nincs
egy olyan módszer, ami a boldogsághoz
elvezet, mert a módszer maga a boldog-
ság. Következésképpen élvezzük ki az élet
minden pillanatát, és élvezzük még annál
is jobban, ha megoszthatjuk egy szá-
munkra kedves emberrel a ritka pillanato-
kat, és emlékezzünk rá, hogy az idõ nem
vár senkire.
Bennem is megfogalmazódtak hasonló
gondolatok arról, hogy nem éljük úgy az
életünket, ahogy elterveztük, csak várunk,

várunk valamire, kifogásokat keresünk.
Hosszú órákig nézünk filmeket, sorozato-
kat, miként élnek mások, ahelyett hogy mi
is megvalósítanánk, és tennénk érte, hogy
színesebb és mozgalmasabb legyen, a sa-
ját életünk. Semmi sem lehetetlen és elké-
sett, meg kell tanulni változni, meglátni
egyszerû örömöket, örülni apróságoknak,
örülni pici sikereknek, egy szép virágnak,
csendes esõnek, egy viszonzott mosoly-
nak, jó levegõnek, egy jó beszélgetésnek,
vagyis élni, és máris elégedettebbek le-
szünk a saját életünkkel.

Grímné Hunyadvári Éva

A való élet 

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Két autóbuszt rendeltünk az utazáshoz, egy
ötvenöt és egy hetven személyeset. Az
utóbbi emeletes busz, ami már megjelené-
sében is élményszerû lesz. A szükségletek
összehangolása érdekében a kisgyermekes
családokat a kisebb autóbuszra kérném
felszállni, így a több személyt szállító eme-
letes buszra kizárólag felnõttek kerülnek,
hiszen ne feledjük, a hosszú és fárasztó út
alatt alkalmazkodni kell majd egymáshoz. 
Indulás augusztus 20-án hajnali 01.00 óra-
kor a harmadik buszmegállóból (minden
megállóban megállunk). Az autóbuszokra
vonatkozó közlekedési szabályok miatt na-
gyon lassan tudunk majd haladni, és termé-
szetesen pihenõket is be kell iktatnunk a
400 kilométeres távolságra. Budapesten át
az M3-as autópálya felõl közelítjük meg
Debrecen, ahová reggel nyolc és kilenc óra
között érkezünk. Mindenki próbáljon (a so-
fõrök kivételével) az utazás alatt pihenni,
hogy élvezni tudja az egész napos progra-
mot! Ki-ki elfogyaszthatja majd a reggelijét
"hozott anyagból", az autóbuszokat és so-
fõrjeiket pihentetjük, mi pedig elfoglaljuk
helyünket a Nagyerdei Stadion 'C' szektorá-

ban. A jegyeket még az autóbuszon át fo-
gom adni mindenkinek, hogy tetszés szerint
választhassanak a szektoron belül ülõhelye-
ket. (Azért épp ebbe a szektorba vásároltam
a jegyeket, mert ez a rész lesz legtovább ár-
nyékos, a szemben lévõt egész délelõtt süti
a nap, ami veszélyes lehet az egészségünk-
re nézve.) A virágkocsik és a mûvészeti cso-
portok körbevonulnak, és szinte tízméteren-
ként megállva bemutatják produkciójukat,
tehát a lelátó minden pontjáról élvezhetõ
lesz a rendezvény. Tíz órakor veszi kezdetét
a hivatalos program, és akár 13.00 óráig is
elhúzódhat. Közben mozgó árusoktól lehet
majd hideg italokat, jégkrémet vásárolni,
de ennivalót nem szoktak árusítani. 
A felvonulás megtekintése után a Nagyerdei
Parkon át egy kényelmes, körülbelül húsz
perces sétával juthatunk a Park Hotel étter-
mébe, ahol 14.00 órára rendeltünk kiadós
ebédet. Ezt az étkezést a Királyegyháza Fel-
virágoztatásáért Közalapítvány állja. Az
ajánlatok közül a meleg svédasztalos menüt
választottuk, remélve, hogy így mindenki ta-
lál majd az ízlésének megfelelõ ételfélesége-
ket, másrészt ki-ki számára megfelelõ men-

nyiséget szedhet, így kiegyenlítõdnek az elté-
rõ igények nõk, gyerekek, férfiak között. (Per-
sze véletlenül sem gondolnám, hogy a férfi-
ak eszik a legtöbbet.) Az ebédhez az italfo-
gyasztást ki-ki maga állja ízlésének és pénz-
tárcájának függvényében. Olcsóságot nem
ígérhetek, ne feledjék augusztus 20-án Deb-
recenben mindent el lehet adni. 
Az ebéd után szabad program keretében
lehet ismerkedni a várossal és nevezetessé-
geivel. Személy szerint két különbözõ idõ-
töltést ajánlok. Az egyiket azoknak, akik
még sohasem jártak Debrecenben, vagy
már nagyon régen. A Nagyerdõrõl villa-
mossal érdemes beutazni a történelmi Bel-
városba. A Nagytemplomnál kell leszállni,
ahol a közvetlen közelben több látnivaló is
akad. A tér maga egy látványosság, ahová
a villamossal érkezünk. A Nagytemplom
közelében találjuk a Püspöki Palotát, a
templom mögött pedig a híres Református
Kollégiumot. Továbbhaladva a Déri Múze-
umhoz érünk, majd a Modemhez, mindkét
épület kívül-belül érdekességekkel szolgál.
Gyalog vagy inkább villamossal érdemes
visszajönni az autóbuszhoz.
Akiket inkább a természet érdekel, vagy
csak egyszerûen nem akarnak tömegbe
menni, vagy épületeket nézegetni, azoknak
azt javaslom, tekintsék meg a Botanikus
Kertet az Arborétummal. Ez az étterem és
az autóbuszok közelében található majd,
az Egyetem térrõl nyílik a bejárata. Mindkét
programra felkészülhetnek az Internet se-
gítségével a www.debrecen.hu oldalról. Az
egyik csoportot majd én is elkísérem, de
idegenvezetést nem vállalhatok, mert azt a
törvény tiltja. Utazás közben az autóbuszon
igyekszem majd minél több információt
adni, és természetesen minden kapcsolódó
kérdéssel, problémával forduljanak hoz-
zám bizalommal. 
17.30-kor kell találkoznunk az autóbusz-
oknál, ott ahol reggel hagyjuk õket, és in-
nen indulunk hazafelé útba ejtve a buda-
pesti tûzijátékot. Reményeink szerint talá-
lunk majd olyan parkolási lehetõséget Bu-
dapesten, hogy ne keveredjünk be a nagy

Örömmel számolhatok be arról, hogy a vártnál jóval
több, százhuszonöt fõ jelentkezett a debreceni kirándu-
lásra. Persze a nagyobb létszám nagyobb szervezõmun-
kát is igényel, komoly tervekkel igyekszünk elõkészíteni
az idei augusztus huszadikai ünnepnapunkat.

KÉSZÜLÜNK AZ UTAZÁSRA

Debrecenbe kéne menni

A virágköltemény a szent koronát ábrázolja
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tömegbe, de mégis láthassuk az eseményt.
A tûzijáték végeztével hazafelé indulunk, út-
közben természetesen szintén tartunk majd
pihenõket, a vacsoráról mindenkinek egyé-
nileg kell gondoskodni. Várható hazaérke-
zés: hajnali három óra. 
Izgatottan várom már az indulás óráját, re-
mélve, hogy kellemes, élményekben dús
napot fogunk együtt tölteni! Jó készülõdést!

A KARNEVÁL TÖRTÉNETE

Ki gondolná, hogy a Debreceni Virágkar-
nevál már több mint száz éves? A történet-
írók ugyanis már 1905-bõl is megemlíte-
nek egy virágkorzót. Az elsõ kocsi egy ötös-
fogatból állt, a bakon a város színeit viselõ
hajtóval és hajdúval, a díszítés pedig kék
búzavirág és sárga akác volt. A látványos
kocsisorban 23 fogat haladt végig az útvo-
nalon, a nézõk pedig virágesõvel üdvözöl-
ték a menetet. 
A karnevál történelme során 100 millió
szál virággal borított 600 virágkocsit és
több tízezer felvonulót láthatott az a több
millió látogató, aki Debrecenben töltötte a
Szent Istvánhoz és az új kenyér ünnepéhez
kötõdõ napokat.
A Debreceni Virágkarnevál nem csupán
egyetlen nap: az utóbbi években csaknem
egyhetes fiesztává bõvült, s már augusztus
15-én kezdetét veszi jórészt ingyenes prog-
ramokkal! Ezek a napok az ünnep, a zene,
a tánc és a virágok jegyében telnek, sztár-
fellépõkkel fûszerezve. 
Az augusztus 20-i színpompás menet indu-
lása elõtt már hónapokkal elkezdõdik a ké-

szülõdés. A felvonuló kocsikhoz akár 3 mil-
lió szál virágot is felhasználnak. A kocsik
elõtt és mögött neves hazai és külföldi mû-
vészeti csoportok, tánccsoportok, zenekar-
ok mutatnak be látványos produkciókat.
Európa különbözõ pontjairól érkeznek ezek
a csoportok Finnországtól Törökországon
át Horvátországig. A legkülönbözõbb stí-
lust képviselik, alapvetõen néptánccsoport-
ok, illetve természetesen lesznek olasz zász-
lóforgatók is. A karneváli menet útvonala
idén sem változik. A Petõfi térrõl indul, és a
Hunyadi utcán befordulva a Bethlen utcán,
majd az Egyetem sugárúton jut el a Nagy-
erdei stadionig.
A virágkarnevál évente százezer embert
vonz a városba. Ekkora tömegben érde-
mes elõvigyázatosnak lenni. Az értékeit,
iratait mindenki nehezen hozzáférhetõ he-
lyen tartsa! Ne tévesszük szem elõl a cso-
port tagjait, tudatosan figyeljünk egymásra!
A becslések szerint tavaly több mint 200

ezer látogató érkezett a virágkarneválra, a
szervezõk idén is hasonló létszámra számí-
tanak. Az elõkészületek javában zajlanak.
Már a fellépõket és a virágkocsikat értéke-
lõ zsûri tagjainak nagy részét is felkérték a
részvételre.
Természetesen itt lesz Bálint György kertész-
mérnök, aki már hosszú évek óta tagja a
zsûrinek. Ezen kívül Debrecen város díszpol-
gára, Vásáry Tamás lesz még zsûritag, vala-
mint Tunyogi Henriett és Kangyal Balázs, aki
a jégkorong válogatott csapatkapitánya -
tájékoztatott Kardos Ilona, a Fõnix Rendez-
vényszervezõ Kht. kulturális menedzsere.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a zsûri idén is
öttagú lesz. Az ötödik tag személye azon-
ban egyelõre még nem dõlt el.
A fotókat a tavalyi karneválon készítettem,
nehéz volt választani a több mint négy-
százból.

Konyári Tímea
Forrás: www.dtv.hu

A Debreceni Majorette Együttes egyik csoportja

A híres olasz zászlóforgatók sohasem hiányozhatnak
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A hajnali esõ ellenére jól indult a sumonyi
falunap, a korán kelõk láthatták a falu felett
átívelõ két szivárványt. Igaz, egész idõ alatt
azon izgultunk, nehogy elmossa az esõ a
gondosan elõkészített napunkat, a tervezett
programokkal együtt. 
A megnyitó beszédben találóan jegyezte
meg Dr. Gyõrvári Márk, hogy egy falunak
össze fogásra van szüksége. Ez a mi ese-
tünkben különösen fontos, hiszen közsé-
günkben, az utóbbi idõben csak a széthú-
zás és az egymástól való eltávolodás volt a
jellemzõ, amit még most is rendkívül nehéz
áthidalni.
Természetesen most is voltak olyanok, akik
lenézõen beszéltek a mi szerény kis esemé-
nyünkrõl, és olyanok is, akik el sem jöttek,
de a többség igenis jól érezte magát, és
szükség volt e napra, ami csak a miénk
Sumonyiaké.
Az egész napos rendezvény alatt Imi ze-
nélt nekünk. A Királyegyházi Néptáncosok
nem elõször léptek fel nálunk, így láthat-
tuk hogy az eltelt egy év alatt mennyit fej-

lõdött a tudása a fõként anyukákból és
nagymamákból álló csoportnak. A fiata-
lok körében olyan nagy tetszést aratott a
hip- hop bemutató, hogy az elõadás után
sokan a helyszínen jelentkeztek a csoport-
ba felvételre.

A sok segítõ kéz által hamar elkészült a ha-
lászlé, a kétféle babgulyás és a lángos, amit
jóízûen fogyasztott a falu lakossága és a
számos meghívott vendég is. A kisebb gye-
rekek érdekes vetélkedõn vehettek részt,
amit a sumonyi és királyegyházai fiatalok
közösen szerveztek. 
A legnagyobb sikere Tajtiboy együttes kon-
certjének volt, ahol az idõsebbek is táncra
perdültek a fellépõk nagy örömére. A sellyei
táncbemutató minden évben elbûvöl minket
az ügyes táncosokkal, a szép ruhákkal, leg-
fõképp pedig, hogy idén már helybeli gyere-
kek is a csoport tagjai. Nekik sok sikert kívá-
nunk és reméljük, hogy egyszer majd a nagy
táncosok között látjuk õket viszont. A nap
fénypontja a mindenki által várt tûzijáték volt. 
Estére mindenki jól elfáradt, ki az önfeledt
szórakozástól, ki az egész napos munkától.
Köszönet azoknak, akik a falu segítségére
voltak, és természetesen mindazoknak, akik
felajánlásaikkal tették gazdagabbá Sumony
napját. Azzal a tudattal tértünk nyugovóra,
hogy talán jövõre is lesz lehetõségünk egy
napot együtt eltölteni azokkal az emberek-
kel, akik mellett egész évben egy köszönés-
sel csak elmegyünk.

Sziklai Tímea

Egy hét különbséggel két rendezvény rázta fel Sumony hétköznapjait: július 5-én
Sumony Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete rendezett falu- és gyermekna-
pot, majd 12-én Sumony Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata romanapot tartott. 

Sumonyi napok 

CSÜTÖRTÖK GYULA KÉSZÍTETTE
A GYÕZTES PINCEPÖRKÖLTET 

A romanap a kultúrházban és annak udva-
rán került megrendezésre július 12-én. A
programok között itt is szerepelt a király-
egyházi néptánccsoport, de mellettük fellé-
pett a Sumonyi CKÖ tánccsoportja, a Fe-
kete Kígyó tánccsoport és a Limbá Nosztru
együttes. A jó hangulatot ez alkalommal is
Bogdán Imre zenéje biztosította. Mindkét
rendezvényen hirdettek fõzõversenyt. A
vendégek körében nagy siket aratott a „ci-
gány lecsó”, ami a hagyományos lecsótól
eltérõen csirkehússal készült, és igen ízle-
tesre sikerült. 

Orsós Adrienn

A mûsorokra összegyûltek az érdeklõdõ helyiek



Szerencsésnek mondhatom magam, mert
részt vehettem a Magyar Újságírók Orszá-
gos Szövetsége Helyi Lapok Szakosztálya ál-
tal megrendezett újságírói tanfolyamon. Im-
már kilencedik éve rendezi a MÚOSZ,
azonban most elõször került arra sor, hogy
Baranya megyére, és azon belül is Bicsérdre
esett a választás a tanfolyam helyszíneként.
A képzés egy hétig tartott (jún. 26- júl 2.),
melynek ideje alatt megismerkedtünk a
szakma alapjaival elméleti és gyakorlati sí-
kon. Mi hallgatók összesen huszonegyen
nyolc megyébõl érkeztünk. Királyegyháza
helyi lapjának képviseletében hárman vet-
tünk részt: Konyári Tímea szervezõként, Luk-
ács Ottó és jómagam pedig hallgatóként. A
hallgatók költségeit a szervezõk igyekeztek
minél alacsonyabbra tornázni, ennek érde-
kében igen sok támogatót nyertek meg az
ügynek, az elsõk között a MÚOSZ mellett a
Nostra Cement Kft.-t és a GRAWE Életbizto-
sító Zrt.-t is. Köszönet a Királyegyháza Felvi-
rágoztatásáért Közalapítványnak, hogy ket-
tõnk számára átvállalta a részvételi díjat!

A készülõdés, pakolás, izgatottság leküzdé-
se után június 26-án kíváncsian érkeztem
Bicsérdre. Bemutatkozások, rengeteg név
hirtelen, melyeket lehetetlen megjegyezni. A
megnyitó és a finom ebéd után azonnal ta-
nulni kezdünk a sajtómûfajokról. Az elõadás
a tervek szerint hat óráig tartana, de fél hét-
kor még mindenki figyel, Gönczi Mária fõ-
szervezõ figyelmeztet: itt a vacsoraidõ. Az el-
sõ éjszaka feledhetetlen, félelmetes jégesõ.
Második nap elõadások, elõadások hátán.
Gyõzzük az információkat magunkba szívni.
A tematika rendkívül szerteágazóan öleli fel
az újságíráshoz tartozó ismereteket. Gya-
korlati feladatunkhoz - egy újság készítése -
a témák kiosztása délután történik. Este
Zókon kezdetét veszi a burgonyafesztivál,
ahol mi már lelkesen dolgozunk: riportokat,
interjúkat szervezünk, készítünk.
Szombaton, a bicsérdi fesztivál napján
mindenki alkot legjobb tudása szerint. Kö-
rülöttünk zajlik az élet, hatalmas a tömeg,
próbálunk a feladatra koncentrálni. A cik-
kek végre megszületnek. Mindannyian el-

olvassuk, véleményezzük egymás írásait. A
szerkesztõk szigorúak, mindenkinek húzni
kell. Igyekszünk nem megsértõdni, de fáj-
dalmas megválni a jól megtervezett mon-
datoktól, kifejezésektõl, szófordulatoktól.
Remek vendéglátás, lakodalmi jellegû éte-
lek. A következõ napon az újság tördelése
során sokan most elõször tapasztaljuk, mi-
lyen rendkívül hosszadalmas munka, hogy
mennyi idõt és türelmet igényel. Másnap
újra elõadások, ezúttal internetes újság-
írásról, protokollról. A lapunk már nyom-
dában.  Estére az újság a kezünkben, ün-
neplés. Utolsó nap még néhány érdekes és
fontos tudnivaló sajtójogról, sajtóetikáról,
valamint a MÚOSZ-ról. Nem kisebb elõ-
adóktól, mint dr. Halák László a MÚOSZ
Etikai Bizottságának elnöke, és dr. Eötvös
Páltól, a MÚOSZ elnökétõl. A tanfolyam
elvégzését igazoló tanúsítványt ünnepélyes
keretek között vehetjük át a MÚOSZ elnö-
kétõl. A Pécs TV és a Regionális Tv az ese-
ményrõl felvételeket, interjúkat készít.
Bármelyik oldalról is közelítem meg ezt az
egy hetet, mindenképp arra jutok, hogy
rengeteg ismerettel, ismerõssel, baráttal,
tapasztalattal, élménnyel és emlékkel gaz-
dagodtam. A nagyszerû elõadóktól és egy-
mástól is sokat tanulhattunk. A szíves ven-
déglátás Zókon és Bicsérden is kifogásta-
lan volt, no és a szép környezet is. A komp-
lex élmény számomra meghatározó,
Bicsérd már nem egy vasútállomás, az éle-
tem egyik állomása.

Ádám Viktória
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Gyakran utazom vonattal Pécsre, eddig a bicsérdi vasút-
állomás csak egy volt a sok közül. Azonban mára az ér-
zéseim megváltoztak. Kedves emlékem fûzõdik a telepü-
léshez, így számomra a bicsérdi vasútállomás már jelent
valamit.

A bicsérdi állomás

Zimmermann Ottó elõadásából pr-tevékenységrõl tanulhattunk

FELHÍVÁS

Felhívom a falu lakosságának figyel-
mét, hogy a Királyegyháza Felvi-
rágoztatásáért Közalapítványt
magánszemélyek is támogat-
hatják készpénzes befizetéssel, vala-
mint a következõ bankszámlára történõ
befizetéssel:

OTP 11731135-20009685.
További felvilágosítást Ráczné Csekõ Lí-
viától kérhetnek a következõ telefonszá-
mon: 73/340-045.
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HELYZET – KIRÁLYEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Megjelenik  havonta, a Nostra Cement Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | Felelõs  kiadó: Ráczné Csekõ Lívia,
fõszerkesztõ: Konyári Tímea, munkatársak: Ádám Viktória, Gyimesi Réka, Lukács Ottó | A  szerkesztõség  címe: 7953 Királyegyháza,

Petõfi u. 63., telefon: 06-30-9522987 ill. 06-73-340045,  e-mail: konyaritimea@gmail.com | Lapzárta: 2008. 07. 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 Internet számos lehetõ-
séget nyújt minden korosz-
tály számára. Egyáltalán
nem meglepõ: rádiót is
hallgathatunk rajta. Az
egyre olcsóbb szélessávú
hozzáférések elterjedésé-
vel, mint sok más lehetõ-
ség, ez is kötöttségek nél-
kül elérhetõ. 

Egy számítógép, szélessávú kapcsolat és
néhány ingyenes program. A kiszolgált rá-
diónkat el is felejthetjük, mert az "egyné-
hány" adó helyett több száz adó mûsorát
hallgathatjuk, akár CD minõségben. Nin-
csenek határok. A világ bármely részérõl
foghatunk adást, rengeteg stílus közül válo-
gathatunk, könnyedén rátalálhatunk ked-

venceinkre. A rengeteg elõny titka: a digi-
tális technika, az Internet adta lehetõség,
amely nagymértékben csökkentette egy rá-
dió létrehozásának nehézségeit, így költsé-
geit is. Olyannyira, hogy egy állandó
Internet kapcsolat mellett, néhány program
segítségével, akár Ön is létrehozhatja saját
kis rádióját. Igaz a szerzõi jogvédelmet fi-
gyelembe véve, csakis saját szerzeményeit
sugározhatja. Számtalan weboldal listázza
a különbözõ nyelvû, stílusú adók elérhetõ-
ségeit. A profi rádiók általában saját oldalt
tartanak fenn, az aznapi témákról, játszott
dalokról, mûsorvezetõkrõl és egyéb cseme-
gékrõl összeállított információknak. A gyors
és egyszerû kereshetõség segítségével
könnyedén rátalálhatunk ezen oldalakra,
és egy-két kattintással hangolódhatunk rá
kedvenceinkre. 

Lukács Ottó

VÁLTOZÁSOK HONLAP FRONTON Községünk hivatalos honlapján immáron meg-
tekinthetõek a falunapon történtek. Egy fotógaléria és videóösszeállítás idézi fel a legfonto-
sabb és legizgalmasabb programokat az idei falunapi fergetegbõl. Hamarosan útnak in-
dulnak honlapunkon az önkormányzati szolgáltatások. Többek között nyomtatványok, ûr-
lapok letöltése, az önkormányzati rendeletek megtekintése válik majd lehetõvé. Hamaro-
san jelentkezik elsõ adásával Királyegyháza internetes falutelevíziója. Havi rendszerességgel
foglaljuk majd össze, mi történt községünkben az adást megelõzõ idõszakban. Szeretettel
várunk minden kedves látogatót! www.kiralyegyhaza.hu Lukács Ottó

Fájdalommal értesültünk róla, hogy
Szabó Sándor 36 éves gyöngyfai lakos
2008. július 19-én tragikus közúti bal-
eset áldozata lett. A fiatalember három
gyermeket hagyott maga után. A csa-
lád mély gyászában osztozunk.

Dörömbözõ Béla 
Gyöngyfa polgármestere

Digitális kívánságmûsor
KAPOLCSI BÛVÉSZETI NAPOK: A Völgy-
fesztivál idén (ismét) Kapolcsra költözött. 10
napon át Kapolcs összes helyszínén reggel-
tõl-estig folyamatos programok, kiállítások,
kézmûves vásárok várják a látogatókat. Az
érdeklõdõknek ajánlom a Völgy hivatalos
honlapját: www.kapolcs.szinhaz.hu

Aki nem szeretne, vagy nem tud több nap-
ra elutazni, annak ajánlom a közelebb
megrendezésre kerülõ programokat. 
PÉCSETT a tánc szerelmeseinek nem kell
búslakodniuk otthon, hiszen minden szerda
este táncháznak ad otthont a Színház tér, és
a környezõ országok néptáncosai és Pécs-
re érkeznek nyaranként egy színvonalas
fesztivál keretein belül. 
Augusztus 2-án, szombaton: Plácido
Domingo Koncert
Augusztus 20 - 24-ig: Mediterrán Hangu-
latok Fesztiválja háromnapos mediterrán
fesztivál kirakodóvásárral, városi ünnep-
séggel, tûzijátékkal. A rendezvény bemutat-
kozási lehetõséget biztosít elõzsûrizett, te-
hetséges, a régióból és az éppen aktuális
EKF városokból érkezõ amatõr együttesek-
nek és elõadómûvészeknek. 
A SIKLÓSI VÁRBAN Ghymes koncert lesz
augusztus 1-jén 21:00 órától. A 25. évfor-
duló koncertmûsorát a zenekar a legszebb
és legkedveltebb dalaiból  állította össze. 
Ugyanitt lép fel Sebestyén Márta, a folklór-
és világzene, Grammy-díjas képviselõje
augusztus 9-én 21:00 órától.

Gyimesi Réka

PROGRAMAJÁNLÓ


