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Az 1956-os forradalom Magyarország
népének a sztálinista diktatúra elleni for-
radalma és a szovjet megszállás ellen
folytatott szabadságharca, amely a 20.
századi magyar történelem egyik leg-
meghatározóbb eseménye volt. A buda-
pesti diákok békés tüntetésével kezdõ-
dött 1956. október 23-án, és a fegyve-
res felkelõk ellenállásának felmorzsolá-
sával fejezõdött be november 10-én. 
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés
a kommunista pártvezetés ellenséges re-
akciója és a fegyvertelen tömegre leadott
véres sortûz következtében még aznap éj-
jel fegyveres felkeléssé nõtt. Ez a kormány
bukásához, a szovjet csapatok visszavo-
nulásához, majd a többpártrendszer visz-
szaállításához és az ország demokratikus
átalakulásához vezetett. November elsõ
napjaiban az új kormány megkezdte a
tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet
csapatok teljes kivonásáról, a Varsói
Szerzõdésbõl való kilépésrõl és az ország
semlegességérõl. A szovjet politikai veze-
tés azonban a kezdeti hajlandóság után
meggondolta magát, és miután a nyuga-
ti nagyhatalmak biztosították arról, hogy
nem nyújtanak a magyar kormánynak
segítséget, november 4-én a szovjet csa-
patok hadüzenet nélküli háborút indítot-
tak Magyarország ellen. Az aránytalan
túlerõvel szemben egyedül maradt or-
szág több napon át folytatott szabadság-
harca így végül elbukott.
1957. januártól a forradalom résztvevõ-
it tömegesen börtönözték be, majd so-

kukat kivégezték. A brutális megtorlást és
a magyar nép elnyomását az ENSZ és a
világ közvéleménye egyaránt elítélte. A
forradalom leverését követõ évtizedek-
ben Magyarországon tilos volt errõl az
idõszakról beszélni, ellenforradalomnak
bélyegezték. 1989 óta a forradalom ki-
törésének napja, október 23. nemzeti
ünnep Magyarországon.
A magyar nép számára a forradalom di-
csõséges bukás volt, amely egyrészt az
idõk során hozzájárult az elnyomás eny-
hítéséhez, másrészt erõt adott az aláve-
tettség elviseléséhez, és olyan nemzetkö-
zi elismerést szerzett a magyarság szá-
mára, amilyenben az 1848-as forrada-
lom óta nem volt része.

Leverése után a magyar forradalmat
egyöntetûen reakciós, fasiszta ellenforra-
dalomként bélyegezte meg a keleti blokk
valamennyi országának politikai vezeté-
se. A Szovjetunióban a szimpátiájukat ki-
fejezõk ellen brutális kizárási és letartóz-
tatási hullám következett. Romániában
pedig a megtorlás még súlyosabb volt,
mint Magyarországon. A szervezkedõ
román egyetemisták bebörtönzése után
1958 áprilisától a romániai magyar ér-
telmiségiek elleni tömeges letartóztatá-
sokra és koncepciós perekre került sor a
magyarországi forradalommal való
szimpatizálás vádjával. Több száz em-
bert megkínoztak, kivégeztek, munkatá-
borokba zártak, felszámolták az önálló
magyar nyelvû felsõoktatást és valóság-
gal lefejezték a kisebbségi magyar értel-
miségi réteget.
1957 januárjában az ENSZ fõtitkára spe-
ciális bizottságot állított fel a magyaror-
szági események kivizsgálására. Az 1957
júniusában elkészült jelentés a magyar
nép emberi jogainak a Kádár-kormány és
a Szovjetunió részérõl való súlyos megsér-
tését állapította meg. Az ENSZ közgyûlése
ennek nyomán 1958. december 12-én
közös nyilatkozatot fogadott el, melyben
elítéli a magyar nép elnyomását és a
szovjet katonai megszállást.
Királyegyházán október 22-én délelõtt
10.00 órakor az iskolások ünnepi mûso-
rával emlékezünk az ‘56-os forradalom
és szabadságharc hõseire a Rákóczi-
szobornál.

Emlékezzünk!
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– Laikusok számára még távoli-
nak tûnik a cementgyártás meg-
valósulása. Miért van szükség
máris beszerzési és logisztikai
szakemberre, amikor még nem is
indult meg a gyártás?
– Idejében biztosítani kell a termeléshez
szükséges anyagokat. Ez konkrétan azt je-
lenti, hogy meg kell keresni a szükséges
anyag-forrásokat, lekötni a szükséges
mennyiséget, majd megszervezni a szállí-
tást. 
Elõször azt gondoltam át, milyen termékvá-
laszték-változatokkal jelenhetnénk meg a
piacon, s ezek közül melyek felelnének
meg leginkább céljaink elérésének. (Ter-

mészetesen szükség volt
a vevõkörünk megterve-
zésére is.) A kiválasztott
termékekhez pedig meg
kellett becsülni, milyen
és mennyi kiegészítõ
adalékanyagra lesz
szükségünk. A logisztika
pedig azért fontos, hogy
minél olcsóbban tudjuk
eljuttatni a gyárba eze-
ket.
Évi egymillió tonna ce-
ment gyártását tervez-
zük. Ennek nagy részét a
Strabag hazai- és külföl-
di - ausztriai, szlovéniai,
horvátországi, szerbiai,
romániai, boszniai - be-
tonüzemeinek értékesít-

jük. A fennmaradó mennyiséget egyéb ha-
zai- és külföldi vevõknek adjuk majd el.
Úgy számítjuk, hogy csak Budapesten és
közvetlen vonzáskörzetében körülbelül 250
ezer tonna ömlesztett cementre lesz elõre-
láthatólag kereslet. 
– A cementgyártáshoz szükséges
követ a bükkösdi kõbányákból
nyerik. Milyen egyéb anyagokat
kell még beszerezniük?
– Az elõbb említett kiegészítõ adalékanya-
gokon – granulált kohósalakon, erõmûvi
pernyén – kívül többek közt natúr-, vagy
REA-gipszre, valamint szénre, petrolkoksz-
ra, raklapra és villamos energiára lesz még
szükség. A beszerzési tevékenység legalább

olyan fontos, mint az eladási, hiszen a ki-
egészítõ adalékanyagokat, idõben és a
legmegfelelõbb áron kell eljuttatnom Ki-
rályegyházára ahhoz, hogy a termelés
megindulhasson, és zökkenõmentesen
folyjon. Folyamatosan dolgozom azon,
hogy mindez minél hatékonyabban, költ-
ségtakarékosabban valósuljon meg. 
– Hogyan került a Nostra Cement
Kft.-hez?
– Aki a cementgyártással kapcsolatban van
ma Magyarországon, az érdeklõdéssel fi-
gyeli a Strabag Építõ Zrt. híreit az új gyár
létesítésérõl. Én korábban az egyik hazai
cementgyártó cégnél voltam kereskedelmi
igazgató.
Szakmai pályafutásomban egy forduló-
ponthoz érkeztem. Ekkor kerestem meg
Kõvári Józsefet, aki bizalmat szavazott ne-
kem. 
– Mi szükséges egy ilyen állás be-
töltéséhez?
– Vegyészmérnök-közgazdász vagyok. Az
elsõ diplomámat a Veszprémi Vegyipari
Egyetemen, a másodikat Budapesten, a
Közgazdaságtudományi Egyetemen szerez-
tem. Késõbb még elvégeztem egy felsõfo-
kú külkereskedelmi tanfolyamot. Angolul
és németül beszélek, de valamelyest meg-
értem a szláv nyelveket is. Vállalati rend-
szerszervezésbõl doktoráltam, de azt hi-
szem az állást sokkal inkább azért kaptam
meg, mert több éves tapasztalattal rendel-
kezem a cementiparban. 
– Úgy tudom gyerekkorában bá-
nyász akart lenni. Miért alakult
másképp a sorsa?
– Igen. Dorogon születtem, Sárisáp nevû
bányászfaluból származom. Anyai nagy-
apám bányászszerencsétlenségben halt
meg '47-ben. Az összes felmenõm bányász
volt, én is az akartam lenni. Az volt az ál-
mom, hogy édesapámmal együtt dolgoz-
hatok majd a föld alatt. De õ mindig azt

Vegyészmérnökbõl lett logisztikus
Jelen számunkban egy vegyészmérnök-közgazdász vég-
zettségû, vállalati rendszerszervezésbõl doktorált, öt-
gyermekes családapát mutatok be Önöknek. Dr. Gregor
Gábor egy kis bányászfaluból származik. Gyerekkorában
bányász akart lenni. Most a Nostra Cement Kft. beszerzé-
si és logisztikai vezetõje.

EMBEREK A PROJEKT MÖGÖTT

„TE CSAK TANULJ, FIAM! A LAPÁT NYELÉT BÁRMIKOR MEGFOGHATOD,
HA SZÜKSÉGED LESZ RÁ …”
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mondta: „Te csak tanulj, fiam! A lapát nye-
lét, bármikor megfoghatod, ha szükséged
lesz rá ...” Tanácsát megszívlelve nagy igye-
kezettel tanultam és az egyetemet elvégez-
ve ott maradtam tanársegédként. Néhány
év után váltottam, és Budapesten helyez-
kedtem el kutató mérnökként. A nyolcva-
nas évek elején hasonló beosztásban kezd-
tem dolgozni az építõanyag-iparban. De
hamarosan megtaláltam igazi helyemet az
üzleti élet különbözõ beosztásaiban. 
– Egy kis faluból került végül a fõ-
városba. Szeret ott lakni?
– Erre a kérdésre nehéz egyértelmû választ
adnom. Nagyon nehezen szoktam meg
Budapestet, és az emeletes házban lakást.
Mindig az volt az álmom, hogy egyszer
majd kertes házban fogunk élni. 
Másfél szobás lakótelepi lakásban kezdtük
el közös életünket feleségemmel. Ahogy
jöttek a gyerekek többször költöztünk min-
dig egy kicsit nagyobb lakásba. Végül be-
töltöttem az ötödik x-et, mire megértük,
hogy a saját házunkban lakhatunk. 
Nagyon szeretem a természetet. Szeretek a
kertünkben dolgozni, füvet nyírni. Szeretek
a feleségemmel közösen tevékenykedni,
nagyokat sétálni, barátainkkal összejönni,
beszélgetni. Családunk nagy örömére az
udvarunkban lévõ kis tóban tavaly megje-
lent egy vadkacsa pár. Azóta vissza-vissza-
járnak. Lassan közeledik másik kedvenc te-
vékenységünk, a madáretetés idõszaka. 
– Gyerekek?
– Öt nagy fiunk van, különbözõ természet-
tel és talentumokkal. A legidõsebb huszon-
hét éves, a legkisebb tizenöt. Az egyik mû-
vészi vénával van megáldva, a másik nyelv-
tehetséggel, a harmadik jó gyakorlati és
szervezési (menedzselési) adottságokkal, a
negyedikbõl talán pszichológus válik, az
ötödik feltaláló akar lenni. 
Én azt vallom, hogy az embernek töreked-
nie kell saját maga megismerésére. Min-
denkiben többféle tehetség rejlik. Azt tar-
tom legfontosabbnak, hogy olyan hivatást
válasszunk, amelyhez nemcsak tehetsé-
günk van, hanem szívesen és örömmel vé-
gezzük. Mert akkor tud kibontakozni a kre-
ativitásunk is. Én most ilyen feladatra talál-
tam, remélem nekik is sikerül.

Konyári Tímea

A cementgyári építkezés szûkebb és tágabb
környezetének háziorvosai kaptak meghívót
az október 6-ai tájékoztatóra a konténervá-
ros tárgyalótermébe. A beruházás során a
Környezetvédelmi Felügyelõség és az
ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
folyamatosan figyelemmel kíséri a megfele-
lést. A hatóság vizsgálja a környezet állapo-
tát az üzemelés megindítása elõtt, környe-
zet-egészségügyi szempontból figyeli a lég-
szennyezési adatokat és a zajkibocsátást.
A tájékoztatás részeként Csonka Pál pro-
jektfelelõs mutatta be az építkezés folyama-
tát, beszélt a tervezési munkálatoktól kezd-
ve az engedélyeztetéseken át a megvalósí-
tás fázisainak sorrendjérõl és mikéntjérõl. A
valóságban is bemutatta az építkezés aktu-
ális helyzetét, amikor a megjelent orvosokat
körbevezette az építkezés területén. Kötet-
len beszélgetésre, kérdések megválaszolá-
sára is nyílt lehetõség a séta során. 
Dr. Sándor János a cementmû építéséhez
szükséges egészségügyi környezettanul-

mány készítõje kifejtette, hogy az egészség-
ügyi monitoring üzemeltetéséhez elenged-
hetetlenül szükséges a környékbeli házior-
vosok együttmûködése, ezért nagy örömére
szolgál, hogy nyitottnak és érdeklõdõnek
találta a megjelent doktorokat. A rendezvé-
nyen jelen volt többek között dr. Szabados
Ibolya, a térségi háziorvosok kollegális ve-
zetõje, valamint dr. Valkai István királyegy-
házi háziorvos is. Õk ketten kiemelt szere-
pet kapnak a vizsgálatok során pozícióik
révén. Dr. Sándor János a monitoring rész-
letes leírását átadta minden meghívott ven-
dégnek, és elmondta, hogy további szemé-
lyes egyeztetések tárgya lesz az, hogy ki me-
lyik rész kidolgozásában vesz részt. Az év
végéig felállításra kerül a teljes monitoring
rendszer, de az orvosok szerepe nemcsak
ezért fontos, hanem azért is, mert részvétel-
ükkel demonstrálják, mennyire felelõsséget
éreznek pacienseik egészségéért, másrészt
elsõ kézbõl tudják továbbadni a kapott in-
formációkat.

Háziorvosokat
tájékoztattak

az építkezésen

VÉRADÁS
2008. november 7-én Királyegyházán 9.00- 11.00-ig a Polgármesteri Hivatalban

Sumonyban 11.30-13.00-ig a kultúrházban
Aki vért ad, életet ment!

Dr. Sándor János köszönetét fejezte ki a Nostra
Cement Kft. felé a szívélyes vendéglátásért
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Október 26-án templomunkban búcsú
lesz. Mi is az a búcsú? Tudjuk, Luther Már-
ton idejében sem volt nagyon világos e fo-
galom tartalma, s ahogyan akkor nehézsé-
geket tudott okozni a meg nem értés, úgy
sajnos sokakban most is csak egy olyan,
ringlispíllel, céllövöldével, meg a hasonlók-
kal tarkított „falunapszerûség” képzete je-
lentkezik. 
Amikor valaki elesik, s eltöri a karját, a se-
bészeten a törött végtagot begipszelik. Elte-
lik pár hét, megállapítják a csontok össze-
forrását, leveszik a gipszet, s kezdõdhet a
gyógytorna: a csont összeforrt, de újra meg
kell tanulnunk azt használni. Ez a lelki, er-

kölcsi, egyházi „gyógytorna” a búcsú. Két
ember összevész, majd kibékülnek, vagyis
kölcsönösen megbocsátanak egymásnak,
a neheztelés megszûnt, de idõbe telik, míg
újra harmonikus, gyanakvásmentes lesz
kettejük kapcsolata. Az Istent megsértõ, bû-
nös embernek az Úr megbocsát – ezt
számtalan módon mondja meg az ember-
nek, hitünk szerint a legnyilvánvalóbb for-
mája ennek a gyónás –, a bûn nincs töb-
bé, de újra kell tanulnia a megbocsátott-
nak az Istennel való kommunikációt, szere-
tetet. Ez a „gyógytorna” fájdalmas, kimerí-
tõ, mint minden tréning, edzés; a búcsú-
nyerésnek vannak eszközei, s ezek áldoza-

tot kívánnak az embertõl: böjt, elmélyült
ima, könyörgés egyházi imaszándékokra,
zarándoklat, lemondás káros szenvedé-
lyekrõl. 
Királyegyháza lelki életében – mert aho-
gyan az embernek van belsõ, szellemi, lel-
ki élete, úgy minden emberi közösségnek is
– ez a búcsúnap kitûnõ alkalom arra, hogy
megbocsássunk, egymásnak, hogy intenzí-
ven imádkozzunk hallottaink lelki üdvéért.
Használjuk ki ezt az õszinteséget követelõ,
alázatos, de nagyon örömteli ünnepet éle-
tünk megújítására.

Kajtár Edvárd

Falunk búcsújáról

JÁTSZÓTÉR

Októberben felállításra kerültek az isko-
la udvarán Szatyor Gyõzõ tervei alapján
elkészült fából épített játékok. Nem ke-
vesebb, mint két és fél millió forintos be-
ruházás volt ez az Önkormányzat részé-
rõl. A gyerekek kitörõ örömmel vették
birtokba a biztonságos és igen impo-
záns játszóteret, mely reményeink szerint
hosszú éveken át marad majd ilyen szép
és használható állapotban. Mindannyi-
an vigyázzunk rá!

AJÁNDÉK

Királyegyháza díszpolgára, Kacsar Béla
bácsi, meglepetéssel érkezett az általá-
nos iskolába az október 6-ai ünnepélyes
megemlékezésre. Béla bácsi egy az ara-
di vértanúkat ábrázoló képet adomá-
nyozott az intézménynek, melyet Palkó
Ottó igazgató vett át köszönettel. 
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A megjelenteket elõször óvodásaink kö-
szöntötték versekkel, gyermekdalokkal. Ezt
követõen a Királyegyházi Néptánccsoport
tartalmas elõadását tekinthette meg a falu
idõsebb korosztálya. A tánccsoport többek
között moldvai, bosnyák és horvát tánco-
kat mutatott be. Az elsõ felvonást az ebéd
követte: ragulevessel, töltött káposztával,
valamint süteménnyel készültek a szerve-
zõk, amit vendégek és elõadók közösen
fogyasztottak el. A hangulat a továbbiak-
ban sem lankadt, sõt, Szabó Anna székely-
földi mesemondó humorral átszõtt, ízes
székely dialektusban elõadott történeteit
hallgatva inkább fokozódott. A mesemon-
dó hölgy közös énekszóra biztatta a kö-

zönséget, amire senki sem mondott ne-
met. A programok sora így együttes dalo-
lással zárulhatott. Földvári László (Laci bá-
csi) elmondása szerint színvonalas rendez-
vényen vehetett részt. Kérdésemre, hogy
mely mûsor ragadta meg igazán, nem tu-
dott válaszolni, igényesnek és szórakozta-
tónak találta a teljes repertoárt. Göndör
Erzsébet viszont amellett, hogy megdicsér-
te a találkozót, megállapította, hogy szá-
mára a néptánccsoport elõadása volt iga-
zán elragadó. A délutánt szabad progra-
mok, diskurzus, és a közös tánc zárta,
melybe a vendég elõadó, Szabó Anna is
szívesen bekapcsolódott.

Lukács Ottó

Október elseje az idõsek világnapja. Ezen alkalomból szervezett a Királyegyházi Ön-
kormányzat ünnepi rendezvényt az óvoda zárt teraszára október 5-én vasárnap.

Tánc és mese az Idõseknek
NEMCSAK AZ EBÉD, A BESZÉLGETÉS IS JÓÍZÛ VOLT EZEN A NAPON

Október 25-én, szombaton 18.00 órakor az iskola zsibongójában

A JÓ PÁSZTOR

címû zenés drámát tekinthetjük meg, melyet Ivancsits Tamás írt a vértanú Brenner János atya emlékére

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Az elõadás ingyenes, a költségeket a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
és a Nostra Cement Kft. fedezi.

A polgármester virágcsokorral
köszöntötte a falu legidõsebb hölgyét,

Borza Ferencnét

Szabó Anna ízes beszéde, humoros
elõadása nagy tetszést aratottJutott idõ a diskurzusra is a terített asztal mellett
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– Mekkora változást jelentett az
életében az integrált intézmény
vezetésének felvállalása?
– Az igazi nagy változást a tavalyi év hozta
az életemben, amikor az összevont
szentlõrinci iskolák vezetõje lettem, hiszen
azelõtt kisebb iskolákban voltam igazgató.
Baksán százötven-kétszáz gyerekkel, húszfõs
tantestülettel dolgoztam. Szabadszentkirá-
lyon többcélú intézményt vezettem, valami-
vel kétszáz fölött volt a tanulók létszáma és
huszonhét fõbõl állt a tantestület. Ehhez ké-
pest Szentlõrincen az iskolák és óvodák ösz-
szevonásával ezer fõ körüli gyereklétszám,
és százhatvan alkalmazott került az irányítá-
som alá. Idén a tagintézményekkel további
700 gyermek csatlakozott, és összesen 275
fõre növekedett az alkalmazottak száma.
Ebben az összetett rendszerben természete-
sen már nincs lehetõség mindenkivel szemé-
lyes kapcsolattartásra, ez a feladat leosztó-
dik a tagintézmények vezetõire, akik meg-
maradtak igazgatói beosztásukban. 
– Vajon miért épp Ön került az
összevont nagy intézmény élére?
– Az elmúlt egy évben a SZONEK vezetõje-
ként már jól megismerhették a munkámat a
kistérségben. A kisiskolákban szerzett ta-
pasztalataim bizonyára javamra szóltak.
Számomra nagyon fontos, hogy a szakmai
programomra a nevelõtestülettõl 90 száza-
lékos támogatást kaptam, az alkalmazotti
körtõl pedig 80 százalékot, amit nagyon jó
eredményként éltem meg abban a nem ép-
pen békés idõszakban. A Szentlõrinci Képvi-
selõtestület egyhangúlag szavazta meg a ki-
nevezésemet, ami nemcsak a legitimációt
jelenti, de a nagyfokú elvárást is bizonyítja. 
– Kiemelt vezetõként nem kell
tanítási órákat tartania. Nem
tart-e attól, hogy elszakad a
gyakorlattól?

– Mivel harmincéves tanítási tapasztalattal
rendelkezem, azt egy ötéves idõtartamra
szóló megbízás alatt nem fogom elveszíteni. 
– Hogyan vezetett az útja Buda-
pestrõl Szentlõrincre?
– Közgazdásznak készültem, a szakközépis-
kolában, nagyon jól ment a matematika és
a testnevelés, és a sors úgy hozta, hogy ab-
ban az évben, amikor érettségiztem éppen
ezzel a szakpárral indult a Pécsi Tanárképzõ
Fõiskolának egy kihelyezett tagozata Szom-
bathelyen. Pécsi származású férjemmel már
a fõiskolán összeházasodtunk. Tatabányán
kezdtünk dolgozni, de a gyermekek születé-
se után a család közelében szerettünk volna
letelepedni. A dolog pikantériája, hogy épp
ekkor, 1984-ben adták át Szentlõrincen az
új sportcsarnokot, és mi jelentkeztünk is ide
testnevelõnek. Sajnos csak egy év múlva
ígértek volna állást, amit mi nem tudtunk
megvárni. A férjem pályát módosított, én
pedig Szabadszentkirályra mentem tanítani.
Pécsre költöztünk, és azóta is ott élünk, fel-
nõtt gyermekeink már önálló egzisztenciá-
val rendelkeznek. Elvégeztem Debrecenben

a számítástechnika tanári szakot. 1992-ben
megpályáztam és elnyertem a Baksai Álta-
lános Iskola igazgatói állását. Ez is fontos
mérföldkõ volt az életemben, mert a vala-
mikori siklósi járásba tartozó intézményeket
sikerült egy szakmai egyesületbe tömöríte-
nünk, és ennek a szervezetnek az elnöke-
ként dolgoztam hosszú ideig. Célunk volt a
vezetõk tudásának szinten tartása, folyama-
tos megújítása, ennek érdekében tovább-
képzéseket szerveztünk. Elvégeztem a veze-
tõképzõt, majd a mérési-értékelési szakértõi
tanfolyamot, részt vettem a kompetenciala-
pú oktatási mentorképzésen, majd pályá-
zatíró és projektmenedzseri képesítést is sze-
reztem. Szabadszentkirályon voltam igazga-
tó, amikor a tavalyi évben dr. Gyõrvári
Márk felkért a SZONEK vezetésére. Helyi
munkaadóim arra biztattak, hogy vállaljam
el ezt a magas beosztást, és engem is von-
zott az újabb kihívás, így belevágtam.
– Egy ilyen rendkívül aktív és am-
biciózus személyiség, mint Ön,
vajon milyennek találja a kistér-
ségi intézmény pedagógusait?
– Nagyon nyitott környezetet látok itt, ezek
az intézmények az elõzõ idõszakban is már
élen jártak az uniós források kihasználásá-
ban. Olyan környezetbe kerültem, ahol
nem kezdeményezni, hanem továbbvinni
kell az innovációt. Mindenkinek más terület
az erõssége, és ez a sokféle tapasztalat
most mind összeadódik. Azon kell dolgoz-
nunk, hogy a nagy intézmény elõnyeit mi-
nél jobban kiaknázzuk.
– Mi a soron következõ legelsõ,
legfontosabb feladat?
– A Dél-Dunántúli Operatív Programra be-
nyújtott egymilliárdos pályázatunk elsõ kör-
ben támogatásra méltónak találtatott. Most
egy tízhónapos ütemterv alapján el kell ké-
szíteni, és be kell nyújtani a részletes végle-
ges pályázatot. Ezzel párhuzamosan gon-
dolnunk kell a szakmai megújulásra, ezért
máris nekiállhatunk elõkészíteni a TÁMOP
3.1.4 számmal jelzett következõ pályázatot.
De ezeknek részletezése egy másik, hosz-
szabb beszélgetés témája lehet...

Konyári Tímea

Tudni kell megújulni
Heller Alajosné Voszka Katalin kapott megbízást annak a
Szentlõrinci Kistérségi Nevelési Oktatási Központnak az
irányítására, melynek tagintézménye lett a királyegyházi
iskola és óvoda is. Szakmai múltjáról faggattam a fõigaz-
gató asszonyt.

„...HARMINCÉVES TANÍTÁSI TAPASZTALATTAL RENDELKEZEM…”
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Elsõ ízben került megrendezésre a Nostra
Kupa elnevezésû amatõr nõi kézilabda
rangadó idén szeptember 27-én. A szerve-
zõk a házigazda királyegyházi csapat tagjai
voltak, bár helyet Szentlõrincen béreltek a
SZONEK Ifjúság Úti Iskolájának csarnoká-
ban. Három csapat fogadta el a meghívást:
Szentlõrinc, Mohács és Himesháza. A ki-
rályegyházi lányok, asszonyok kedves ven-
déglátással is készültek, üdítõt vásároltak és
szendvicseket készítettek az összes résztvevõ
számára. Délután egy órakor vette kezdetét
az elsõ meccs, és estébe hajlóan az egész

délután a sport jegyében, barátságos han-
gulatban zajlott. Kívülállóként különösen
kedvesnek értékeltem, amikor az ellenfél já-
tékosának rontása után szinte kórusban ki-
abálták a különbözõ csapatok tagjai a vi-
gasztaló, bátorító szavakat, például: „Nem
baj, próbáld újra!”. Úgy tûnt a négy csapat
már egy közösséget alkot, hiszen mindany-
nyian igyekeznek minél több lehetõséget
biztosítani a közös programok kialakításá-
ra, egy-egy hétvégi délután játékkal, sport-
tal való eltöltésére, ahol sok családtag, gye-
rek, férj is jelen van, nem beszélve a kis lét-

számú, de annál lelkesebb és segítõkész
szurkolótáborról. Már ezzel is mindannyian
nyertesnek számítunk, akik részesei lehet-
tünk a rendezvénynek, de még büszkék is
lehetünk, mert lányaink remek játékukkal az
elsõ Nostra Kupa elsõ helyezéséért járó ser-
leget és oklevelet is hazahozták, nem en-
gedték idegenbe vinni. Második helyezett
lett Szentlõrinc csapata, harmadik Mohács
és negyedik Himesháza. A legjobb mezõny-
játékosnak járó díjat Hesz Angéla (Himes-
háza) vehette át, a legjobb beálló játékos
Kósa Petra (Királyegyháza), a legjobb véde-
kezõ Veszprémi Zsanett (Királyegyháza), a
legjobb kapus Bercsényi Melinda (Szentlõ-
rinc) lett, a gólkirálynõ címet pedig Tisza Ni-
kolett (Mohács) nyerte. A legsportszerûbb
játékért Dolháné Ildikó himesházi és Dénes
Renáta mohácsi játékosok vehettek át aján-
dékot, egy-egy hátizsákot. A délután han-
gulatát jól példázza, hogy a bírókat is meg-
jutalmazták „a legjobb bírói páros” címmel.
A díjakat és ajándékokat az esemény támo-
gatója, a Nostra Cement Kft. képviseleté-
ben Mellár László és Borza Norbert adták
át. A játékosok köszönetüket fejezték ki a
szponzoroknak az anyagiak biztosításáért
és a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Köz-
alapítvány kuratóriumának a szervezésben
nyújtott segítségért, közremûködésért. 

Konyári Tímea

Megnyertük a Nostra Kupát
A JÁTÉKÉ VOLT A FÕSZEREP A BARÁTSÁGOS MECCSEKEN

Minden évben nagy felelõsséggel jár, és
sok gondot okoz szülõnek, diáknak és pe-
dagógusnak egyaránt a pályaválasztás
kérdése.
Október 10-én a hetedik és nyolcadik osz-
tályosok osztályfõnökeik (Pintér Tibor és
Konyári Tímea) kíséretében pályaválasztási
kiállításon vettek részt a pécsi Szivárvány
Gyermekházban a döntés megkönnyítése
érdekében.
Képünkön a pécsváradi középiskola rend-
védelmi osztályába való bekerülési lehetõ-
ségekrõl kapnak tájékoztatást az érdeklõdõ
gyerekek.

Pályaválasztás
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„...minden harcok minden elsõjét
Megbékülõ szívemhez emelem, 
A szenvedõ mind egytestvér velem!”
(Juhász Gyula)

Az eset a II. világháború idején történt,
melynek nyomasztó hatása alól a mai na-
pig nem tudok szabadulni. 
Kisgyerek voltam még. A somogyi falu,
ahol laktunk fõ közlekedési út mellett fe-
küdt., így a front közeledését nemcsak az
éjszaka messze világító rakéták, bombák, a
rádió „Flieger Alarm”-jai, hanem az úton
szaporodó katonai jármûvek, páncélautók,
ágyúk, tankok is jelezték.
Az emberek a legszükségesebb holmijukat
összeszedve, a fõúttól félreesõ szõlõkbe,
pincékbe menekültek; a pincékben, prés-
házakban húzták meg magukat. 
Nagyanyám otthon maradt, de idõnként
kigyalogolt hozzánk, hogy tejet, kenyeret
hozzon. Jövet-menet a Kapos folyó hídján
kellett átkelnie. 
Egy alkalommal – mielõtt a hídra lépett
volna – a novemberi szürkületben egy fá-
radtnak tûnõ fiatal német katona bújt elõ a
parti bokrok közül. Félénken szólította meg
Nagyanyámat, és biztosan szerencsésnek
érezte magát, hogy értik, amit mond, és
anyanyelvén kapja a választ. Elmondta,
hogy elveszítette az alakulatát, fegyvere
nincs, éhes és fáradt is, de nem tudja, mer-

re menjen, hogy ne találkozzon orosz kato-
nákkal.
Barát? Ellenség? Egy ember, egy fiatalem-
ber, aki segítségre szorul, és menedéket ke-
res. Talán annyi idõs lehet, vagy még annyi
sem, mint az Õ férje volt, amikor az I. vi-
lágháborúban orosz földön életét vesztette.
Aki soha nem foghatta a karjaiba, nem
ölelhette magához a kislányát – az Édes-
anyámat –, mert Õ akkor született, amikor
az édesapja már a fronton volt. Hiába õrzi
évtizedek óta a templom bejárata fölött
márványtábla a nevét! Nincs kárpótlás!
Készségesen útbaigazította a katonát. Men-
jen az erdei ösvényen, hol, merre forduljon.
Körülbelül négy-öt kilométer gyaloglás után
elér egy kis faluba, ott biztosan nincsenek
orosz katonák, és még élelmet, szállást is
kaphat. Ez a falu Kisasszond volt. Se vasút-
ja, se postája, és az országúttól is nagyon
messze esett. Abban a biztos tudatban küld-
te oda, hogy egy ilyen eldugott kis település
nem jelenthet veszélyt számára. A katona el-
indult az úton, amerre irányították. Nagy-
anyám is ment hazafelé. Az egyik talán
mélységes hálával, hogy segített rajta valaki
itt az idegenben, a nagy bizonytalanságban,
kiszolgáltatottságban. A másik azzal az ag-
godalommal vegyes jó érzéssel, hogy segí-
teni tudott, hogy ennek a szegény fiatalem-
bernek valamelyest biztonságot nyújtott. 
Másnap jött a döbbenetes hír: „Kisasszond
tele van oroszokkal!...” Mi történhetett ve-

le? Lelõtték? Foglyul ejtették? Csak remél-
ni tudom, hogy a véletlen, a szerencse,
vagy egy láthatatlan kéz mégis megmen-
tette, és hazasegítette, mert õt is nagyon
várták viszsza a frontról, éppúgy, mint a
magyar vagy az orosz katonát. Annak,
hogy Nagyanyámnak sikerült-e túltennie
magát a történteken csekély a valószínûsé-
ge, mert még sok évvel késõbb is szomo-
rúan emlegette az esetet. Pedig csak jót
akart, de tévedett. 
A háború a legkevésbé alkalmas arra,
hogy félelmek, fájdalmak, tévedések és ag-
godalmak nélkül, nyugodt lelkiismerettel
éljünk. Mindig keserûséget érzek, ha em-
lékmû- vagy sírrongálásról hallok. Pedig
minden kultúrált népnek, nemzetnek erköl-
csi kötelessége lenne, hogy a földjén el-
esettek nyughelyérõl méltó módon gon-
doskodjék. Ennek az igazságát egyre job-
ban felismerjük. Mert a mieink sem önként
mentek a Don kanyarba... meghalni! Befe-
jezésül idézek egy fohászból, mely néhány
éve egy magyar-német katonai temetõ
avatásán hangzott el: „Atyánk! Bocsásd
meg a gyûlöletet, mely népet a néptõl, osz-
tályt az osztálytól elválaszt! Bocsásd meg az
emberek és népek önzõ törtetését, hogy
birtokolják, ami nem az övék! Bocsásd
meg a gonosz kéjt, mely férfiakat és asszo-
nyokat ordas célokra használt fel!”
És bocsásd meg a tévedést is!

Harsányi J. Mária

Bocsásd meg a tévedést is!

Szeptember 12-én az utóbbi évek legviha-
rosabb éjszakáját élhették át a királyegyhá-
ziak. A szokatlanul erõs szél harminc ingat-
lanban okozott kisebb-nagyobb kárt a tele-
pülésen. Volt ahol a kerítést döntötte ki, de
a legtöbb helyen a tetõszerkezet, a cserép,
a pala sérült meg, melynek következtében
több ház be is ázott. Nagy problémát oko-

zott, hogy a vihar következtében mintegy
másfél napig nem volt áramszolgáltatás a
falu egyharmad részén. Grím Ferenc el-
mondta, hogy a kisebb károkat már felér-
tékelték a biztosítók, a nagyobb értékû kár-
felmérések még elbírálás alatt vannak.
– A vihar éjszakáját követõ szombati napon
bizony volt munkájuk a falubelieknek. Kö-

szönöm, hogy a legtöbben kérés nélkül siet-
tek egymás segítségére, szomszédok, bará-
tok igyekeztek közösen eltakarítani és helyre-
állítani a károkat. Kiemelném a Polgárõrség
részérõl Gyenis István és családja munkáját,
a KEFE tagjainak közremûködését, és külön
köszönöm a civilek, magánemberek segítsé-
gét! – mondta a polgármester.

Tetõket rongált a vihar


