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Nehéz év volt a 2008-as, mégis
bízvást állíthatom, hogy Királyegy-
háza költségvetése az ésszerû
gazdálkodásnak köszönhetõen
stabilabb, mint az ország általá-
nos helyzete.
A gazdasági nehézségek ellenére
2008-ban településünkön a po-
zitív élményekben nem volt hiány.
Eredményeink közül kiemelném
a Rákóczi-szobor avatását, az is-
kola zsibongójában megrende-
zett mûvészeti produkciókat, pél-
dául a Piaf két arca címû elõ-
adást, amely minden jelenlévõ-
ben mély nyomot hagyott, épp-
úgy, mint a kirándulás Debrecenbe a
Virágkarneválra. Tavaly a Pécsi Nemze-
ti Színházba is sokan eljutottak a király-
egyháziak közül, és a falunap esemé-
nyei, a fogathajtás, az elõadómûvészek
is megmaradnak jó emlékezetünkben.
Az Idõsek Napján a székely mesemon-
dó kiváló elõadása, az óvodás és isko-
lás gyerekek bemutatói, a felnõtt nép-
tánccsoport produkciói, mind-mind szí-
nesebbé tették a múlt esztendõt, és le-
hetõséget teremtettek az összejövete-
lekre, a közösségek alakulására. Kü-
lönleges alkalmak voltak ezek, melye-
ket különleges emberek társaságában
sikerült átélni. Jól érzõdik, hogy egyre
többen vannak, akik igénylik ezeket a
rendezvényeket, akik nemcsak nézõ-
ként, de akár szervezõként is szeretnek
részt venni a falu életben.

A szép környezetet is alakítani kell, igye-
kezni kell még szebbé, még vonzóbbá
tenni településünket. Célunk olyan lég-
kört, hangulatot teremteni és tartani, ami
az igényes, jóérzésû érkezõ embert meg-
érinti, és esetleg Királyegyházán letele-
pedésre készteti. Az itt lakóknak szeret-
nénk kellemesebb környezetet biztosítani
a szép faluközpont kialakításával, és to-
vábbi fejlesztésével. Így például a kará-
csony hangulatának méltóságát ünnepi
díszkivilágítással emeltük. Természete-
sen, ami elindult, az egy hosszú folyamat
kezdete csak, amit évrõl-évre igyekszünk
tovább alakítani, fejleszteni. Azt akarjuk,
hogy még komfortosabb, még sokszí-
nûbb település legyen a mi falunk.
A 2008-as évben a ravatalozó teljes fel-
újítása megtörtént a térburkolattal
együtt, és elkészült kolumbárium is. Be-

fejezõdött a temetõ bekötõ útjá-
nak és parkolójának felújítása. A
kovácsoltvas kerítés méltó kapuja
lett a temetõnek. 
Nagy eredménynek tartom, hogy
a közbiztonság megerõsítésének
céljából létrejött a Királyegyházai
Polgárõr Egyesület, ami az önkor-
mányzat és a Nostra Cement Kft.
anyagi támogatásával mûködik.
Mint minden évben folyamatosan,
tavaly is megpróbáltunk minden
rászorulónak segíteni, de sajnos
ezt maradéktalanul sohasem lehet
teljesíteni. 
Nem gondolom, hogy nem lehe-

tett volna néhány dolgot másként tenni,
de azzal, amit máig elértünk mégis elé-
gedett vagyok. Elégedettséggel és bol-
dogsággal tölt el az a tudat, hogy Király-
egyházának nemcsak múltja és jelene,
de biztató jövõje is van. Terveink valóra
váltásában sok segítséget kapunk a
Nostra Cement Kft. vezetõségétõl, ami-
ért ezúton is köszönetemet fejezem ki.
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a
programok, célok megvalósításában.
Kérem, hogy lelkesedésüket a jövõben is
õrizzék meg a közösség érdekében. Bí-
zom benne, hogy 2009-ben az adódó
lehetõségek maximális kihasználásával
sikerül majd a falu érdekében kitûzött
céljainkat megvalósítani. Ehhez kívánok
mindenkinek jó egészséget és kitartást!

Grím Ferenc
polgármester

Királyegyházának van jövõje



2

„GYEREKKOROM ÓTA ÉRDEKELT
A VILLAMOSSÁG”

Borza Norbert (33) mûszaki asszisztens a
Királyegyházi Általános Iskolában kezdte
tanulmányait, majd miután a pécsi
Zipernowszky Károly Mûszaki Szakközépis-
kolában ipari elektronikai mûszaki techni-
kus végzettségre tett szert, 1999-ben Buda-
pesten a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskolán
villamosmérnöki és villamosmérnök szakos
mérnöktanári diplomát szerzett. "Engem
gyerekkorom óta érdekelt a villamosság,
volt egy indíttatásom apai ágon. Már a kö-
zépiskolát is azért választottam, aztán a hír-
adástechnika, a távközlés rohamos fejlõ-
dése vonzott erre a szakterületre a fõisko-
lán.” Norbert jelenlegi feladata a döntés-
elõkészítés a mûszaki igazgató felé. A pro-

jekt villamos része csak ezután kezd bein-
dulni. Várhatóan hamarosan véglegessé
válnak a technológiai tervek, annak függ-
vényeként kell majd elkészíteni, illetve vég-
leges formájába önteni a technológiához
kapcsolódó vezérlõrendszerek, mérõrend-
szerek terveit is. „Az én feladatom a projekt
mérnökök figyelmét felhívni a határidõk
betartására, segítem a felelõsöket munká-
jukban. Mivel a projekt hivatalos nyelve az
angol, a külföldi cégekkel történõ megbe-
szélésekrõl készült jegyzõkönyveket én for-
dítom magyarra.”
Borza Norbert 2008 júliusa óta dolgozik a
Nostra Cement Kft.-nél, azelõtt az
Elcotecnél volt alkalmazott, így tapasztala-
tai alapján is jól tudja, a mai világban (és
különösen a versenyszférában) profitot kell
termelni a fennmaradáshoz, különben
megszûnnek a munkahelyek. „Bízom ben-
ne, hogy egy hosszú távú munkahelyre ta-
láltam itt! Azért is pályáztam a Nostra Ce-
ment Kft.-hez, mert egy cementgyár a hely-
hez kötöttsége miatt nagyobb biztonságot
ad, mint a régi munkahelyem, én pedig
szeretnék a családomnak, feleségemnek és
két kislányomnak biztonságot nyújtani. Bí-
zom benne, hogy a cementgyár üzemelése
során is szükség lesz a munkámra, úgy ér-
zem a vezérlõrendszer programozása, illet-
ve karbantartása lenne a hozzám legköze-
lebb álló feladat.”

„...ITT A PROBLÉMÁK MINDIG
MEGOLDÓDNAK”

Kovács Mátyás (26) épp egy éve projekt
mérnök a cégnél. Õ a legfiatalabb munka-
társ, ami számomra egyáltalán nem meg-
lepõ, hiszen nemrég még a királyegyházi

iskola padjaiban volt szerencsém találkoz-
ni vele. De gyorsan repül az idõ, és a „mi
Matyink”, ma már felnõtt, mérnök ember,
aki a Nostra Cement Kft. dolgozója. „Az
építkezés területén fölállított monumentális
méretû táblán látható elérhetõségre küld-
tem el az önéletrajzomat. Merkl István mû-
szaki igazgató hívott be interjúra, elmond-
ta, hogy mi lesz a feladatom, mik az elvá-
rások, és nekem minden nagyon tetszett,
így 2008. január 7-én munkába állhat-
tam.” A legfiatalabb mérnök örömmel szá-
molt be arról, hogy az idõsebb kollégák bi-
zalommal közelítenek felé, minden kérdé-
sére szívesen válaszolnak. „Konkrétan a
dokumentumok nyilvántartása, a tervkeze-
lés, a tervek észrevételezési eljárása során
a tervezõk és a kivitelezõk közötti kapcso-
lattartás a feladatom. A tervek digitális ke-
zelése is hozzám tartozik. Ezen kívül a kör-

Akiket nem kell bemutatni
Három fiatal mérnök, három különbözõ alkat, három különbözõ érdeklõdési terület.
Gondolhatnánk, hogy Õket nem kell bemutatni, hiszen a szemünk láttára nõttek fel, jól
ismerjük a családjukat is. Éppen ezért különösen kedvesek számunkra, büszkék is le-
hetünk rájuk, és elmondhatjuk, hogy Õk már vitték valamire, hiszen egy nagyhírû eu-
rópai cég leányvállalatának reményteljes dolgozói.

EMBEREK A PROJEKT MÖGÖTT
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nyezetvédelmi engedélyekben elõírt feltéte-
lek betartására is figyelnem kell. Az építke-
zés során elsõsorban a hulladékkezelésre
vonatkozó szabályokat kell betartatni a ki-
vitelezõkkel, valamint felmerülnek felada-
tok a majdani cementgyár mûködésével
kapcsolatosan is.” 
Kovács Mátyás 2006-ban szerezte környe-
zetmérnöki diplomáját a PTE Pollack Mi-
hály Mûszaki Karán. Jelenleg még folytatja
tanulmányait ugyanebben az intézmény-
ben a minõségügyi szakmérnöki szakon,
ahol hamarosan újabb diplomát szerez. El-
mondása szerint mindenképpen a környe-
zetvédelemmel szeretett volna foglalkozni,
már gyerekkora óta érdekelte ez a téma.
Különösen vonzónak találta, hogy ezen az
egyetemen sokrétû és sokszintû ismeret-
anyag elsajátítására volt lehetõsége.
„Nagyon örülök, hogy lehetõségem van
egy ekkora projektben dolgozni. Nagyon
tetszik az a munkahelyemen, hogy itt a
problémák mindig megoldódnak, és
nem görgetjük magunk elõtt felhalmozva
azokat.”

„...CEMENTGYÁR ÉPÍTÉSE KEVE-
SEKNEK ADATIK MEG”

A három fiatal közül Mellár László (30) pro-
jekt mérnök dolgozik legrégebben a
Nostra Cement Kft.-nél. Elmondása szerint
mindig szeretett volna bekerülni egy nagy
építõipari céghez, ezért figyelemmel kísérte
a lehetõségeket.  Még 2006-ban a Stra-
bag Építõ Zrt. honlapján látott egy hirde-
tést, miszerint két projekt mérnököt keres-
nek alapanyaggyártáshoz. „Jelentkeztem,
és 2007. március 7-én felvételt nyertem.”
A projekt mérnök feladatköre rendkívül

szerteágazó. „Gyakorlatilag a gyár és a
bánya komplett közmûellátásáért vagyok
felelõs, ebbe nemcsak a szociális közmûel-
látás tartozik bele, hanem a cementgyártás
energiaellátó rendszereinek (sûrített leve-
gõ-, gáz- és vízellátás) felügyelete is. A fel-
adataim közé tartozik a vonalas létesítések
vízjogi létesítési engedélyezési eljárásának
koordinálása, és az elkészült vízi mûtárgyak
vagy vízi közmûvek vízjogi üzemelési enge-
délyeinek beszerzése is a Dél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõségtõl.”

A mindig mosolygós és nagyon barátsá-
gos mérnök 2002-ben a PTE Pollack Mi-
hály Mûszaki Fõiskolai karán szerzett gé-
pészmérnöki és mérnöktanári diplomát
épületgépészeti szakon. A következõ öt-
hat évet középületek építkezésein töltötte
felelõsségteljes beosztásban. Épületgépé-

szeti felelõs volt többek között a PTE 400
Ágyas Klinika Térségi Diagnosztikai és
Szûrõközpont kialakítása, a Kaposi Mór
Oktató Kórház II. Mûtéti Tömb rekonst-
rukciója, a Baranya Megyei Kórház „A”
épületének rekonstrukciója és a Szigetvári
Városi Kórház rekonstrukciója során.
„Mindig is az építõipar érdekelt legin-
kább, illetve nagyobb létesítmények üze-
meltetése. Már gyerekkoromban is az volt
a vágyam, hogy gépészmérnök legyek, és
ez megvalósult.” Minden tervet úgy kell
megalkotni, hogy az üzemeltetés gazda-
ságosságára is figyelemmel kell lenni, a
megfelelõ beszállítókat is meg kell találni,
és a kivitelezés dizájnját is meg kell tervez-
ni. „A munkahelyi kollektíva nagyon jó.
Szerintem természetes, hogy a vélemé-
nyem mellett keményen kell érvelnem, de
az idõsebb és tapasztaltabb kollégák kö-
rében mindig meghallgatásra találok, és
segítséget is kapok. Persze szeretnék még
tanulni, bízom benne, hogy ha majd egy-
szer indul ilyen szakirány Veszprémben a
Pannon Egyetemen, akkor elvégezhetem
a cementipari szakot, de érdekel a villa-
mosság is.”
A sok munka és tervezgetés mellett persze
jut idõ a családra és a hobbira is, hiszen
otthon felesége és kislánya várja haza a
munkából vagy a focizásból, amit hetente
kétszer is beiktat a programjába.
„Óriási kihívás ezen a hatalmas építkezé-
sen dolgozni. Nem mindenki mondhatja el
magáról, hogy részt vett már kórházak épí-
tésében, de egy cementgyár építése igazán
keveseknek adatik meg az életükben. Büsz-
ke vagyok rá, hogy részt vehetek ebben a
projektben.”

Konyári Tímea

Hagyományos óévbúcsúztató
A Nostra Cement Kft. vezetése 2008-ban is meghívta a térség elöljáróit óévbúcsúztató összejövetelére, amit ezúttal Királyegyházán, a
cementgyári beruházás helyszínén, a konténervárosban tartottak. A rendezvényen a meghívottak között részt vettek a kistérségi polgár-
mesterek, köztük Grím Ferenc is, aki beszédében kifejezte, örömmel tölti el, hogy beindult és gördülékenyen halad a beruházás, ami Ki-
rályegyházának is profitot fog hozni. Már az eddigiekben is tapasztalhattuk a cég megjelenésének pozitív hatásait a különbözõ rendez-
vények és az önkormányzat munkájának támogatásában. Királyegyháza polgármestere továbbra is bízik az együttmûködésben. Beszé-
det mondott még Kõvári József, a Nostra Cement Kft. ügyvezetõ igazgatója, valamint dr. Gyõrvári Márk, a Szentlõrinci Kistérség Több-
célú Önkormányzati Társulásának elnöke is.
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Ünnepi visszatekintõ

Bár a december a legrövidebb tanítási hó-
nap, programokban nem volt hiány intéz-
ményünkben.
Iskolánkban hagyomány, hogy minden
osztály Mikulás-teadélutánt tart. Ilyenkor
jókat beszélgetünk, eszünk-iszunk, játszunk
és megajándékozzuk egymást.
Az elsõsök és az ötödikesek Luca-búzát ve-
tettek, hogy karácsonyra kikeljen. A babona
szerint, ha karácsonyig minden elvetett szem
kikelt, akkor a következõ évben bõséges ter-
mésre lehetett számítani. A kicsik örömmel
újságolták, mennyit nõtt naponta a búza.

A karácsonyi játszóháznak nagy sikere volt,
sokmindent készíthettek a gyerekek: kipró-
bálhatták az üvegfestést, képeket varrhat-
tak, szánkót barkácsolhattak, só-liszt gyur-
mából figurákat gyúrtak, hóembert hajto-
gathattak, üdvözlõlapot rajzolhattak. Akik
elfáradtak a kézmûves tevékenységekben,
mesét hallgathattak Télanyótól. A számító-
gépes játékok kedvelõi pedig karácsonyi
játékokkal játszhattak az interneten.
A karácsonyi vásárt minden évben nagy ér-
deklõdés kíséri. Idén is sok szülõtõl kaptunk
segítséget, amelyet ezúton is köszönünk. A

vásár megnyitása különösen ünnepélyesre
sikerült, hiszen ekkor hallgathattuk meg a
zeneiskolások koncertjét. A gyerekek na-
gyon szépen énekeltek, emellett fuvolán,
furulyán és fife-on is játszottak. Joó Barba-
ra és Major Vera tanárnõk készítették fel a
tanulókat és szerkesztették a mûsort, me-
lyen részt vett a SZONEK Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola vezetõje Nyakáné Maár Zsu-
zsanna is. 
A karácsonyi ünnepség a téli szünet elõtti
utolsó tanítási napon került megrendezés-
re. Kis Halas Tiborné vezetésével egy ked-
ves, családias hangulatú elõadást láthat-
tunk. Az óvodások betlehemezése után az
elsõsök bemutatták német nyelvtudásukat;
mondókával és dalokkal köszöntötték az
ünnepet. Ezután az ünnepi hangulatot fo-
kozó versek és énekek következtek az alsó
tagozatos gyerekek elõadásában, majd a
tanári kar meglepetés karácsonyi dala,
amelynek különösen nagy sikere volt. A
rendezvényen részt vett dr. Királyné Szabó
Rozália körjegyzõ asszony, és Heller
Alajosné Voszka Katalin a  SZONEK fõ-
igazgatója is.

Juhászné Kernya Andrea

Kistérségi Sportnap 2008-ban
2008-ban a hagyományos Kistérségi
Sportnapot december 16-án rendezte meg
a Szentlõrinci Kistérségi Oktatási Nevelési
Központ a szentlõrinci intézmények torna-
csarnokaiban. A felsõ tagozatosok verse-
nyei az Ifjúság Úti Tagintézményben, az al-
só tagozatosok versenyei pedig a
Kodolányi Utcai Tagintézményben zajlot-
tak. Ezúttal csak gyermekek vettek részt a
megmérettetésen, a SZONEK összes tagin-
tézménye képviselte magát a különbözõ
korosztályokban. 
A Királyegyházi Általános Iskola felsõ tago-
zatos tanulói kiemelkedõen szépen szere-
peltek, a legjobb eredményeink: 
A fiú labdarúgás 3. korcsoportban csapa-

tunk az I. helyezést érte el. A csapat tag-
jai: Boros Dániel, Takács Martin és Vér
Benjámin.
A gólkirály címet Vér Benjámin nyerte.
A lány streetball legtechnikásabb játékosá-
nak járó különdíjat Kövy Evelin nyerte. 
A labdás számok után következtek a csa-
patversenyek, a kézilabda kapura lövés, a
helybõl távolugrás és az akadályverseny
eredményeinek összesítése után, csapatunk
a III. helyen végzett.
Dicséret illeti még a nyerteseken kívül becsü-
letes helytállásáért a következõ tanulóinkat:
Nyéki Nikolett, Vojcsik Viktória, Balogh Eme-
se, Pásztler Viktória. Sárközi Mariann., Õs Ri-
chárd., Sárközi Zsolt. és Maczkó Manó.

Az alsó tagozatosok versenyében a szerve-
zõk igyekeztek minél játékosabb, vidá-
mabb feladatokat adni, így itt találkozhat-
tunk a tûzharc és a bombázó játék fantá-
zianevekkel, valamint egy viszonylag ha-
gyományosnak mondható akadályverseny-
nyel. Az alsós tanulók közül a legjobb leány
sportoló különdíjat kapott Ranics Alexand-
ra 4. osztályos tanuló.
Dicséretet érdemel: Katona Noémi, Orsós
Márk, Horváth Attila, Pásztler Zsófia, Bagó
Valentina, Lucza Virág, Boros László, Balázs
Rodrigó és Orsós Gábor.

Pintér Tibor 
testnevelõ

Az ünnepi mûsort Kis Halas Tiborné szerkesztette
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Nyugdíjas nap
Sumonyban

Sumony Község Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata 2008. december 12-én nyugdí-
jas napot tartott a Kultúrházban.
A képviselõ-testület tagjai szendviccsel, üdí-
tõvel és vörösborral kedveskedtek az ün-
nepségre érkezõ idõseknek. 
A nyugdíjas napot Orsós József elnök be-
széde nyitotta meg, majd Csonka Edina és
Csonka Ferenc roma táncokból tartott be-
mutatót.
Ezt követõen a képviselõ-testület tagjai
ajándékcsomagot osztottak ki az idõsek ré-
szére, majd a királyegyházi néptánccsoport
szórakoztatta a megjelenteket. 
A rendezvény során a csonkamindszenti
AKG zenekar szolgáltatta a zenét.     
Az ünnepségen megjelent Dr. Királyné Sza-
bó Rozália körjegyzõ asszony, Grím Ferenc
Királyegyháza Község polgármestere és
Lucza Gáborné alpolgármester.

Lucza János
Sumony polgármestere

Mint minden évben, 2009-ben is január-
ban került megrendezésre a hagyomá-
nyos jótékonysági összejövetel, a Szülõk
Bálja. Az elõkészületeket nagy lelkesedés
és sok munka jellemezte az Iskolai Szülõi
Munkaközösség tagjai részérõl. Úgy gon-
doljuk, hogy sikerült egy nagyon hangula-
tos mulatságot szerveznünk a megjelent
vendégek számára. 
A bált a társastáncot tanuló általános is-
kolás gyerekek nyitották meg, akik apró
termetükkel, de profi mozdulataikkal
nagy sikert arattak. A nyitótánc után a
belépõjegyek sorsolásán a legszeren-
csésebb vendég az Õs Ferenc családja
által felajánlott csodálatos dobostortát
nyerte el. A hangulatról egészen hajna-
lig gondoskodott az EZ-VAN Zenekar. A

rendezvény tetõpontja a látványos tûzi-
játék volt. A támogatóinknak köszönhe-
tõen sok értékes nyereménytárgyat tud-
tunk kisorsolni a tombolán. A több mint
százezer forintos bevételbõl az idei gyer-
meknapi rendezvényt fogjuk támogatni.
Reméljük jövõre is megtisztelnek minket
jelenlétükkel!
Köszönjük támogatóink közremûködését:
Bódis László és családja, Body Team koz-
metika, Fata Gábor és családja, Gyenis
István és családja, Kósa Tihamér és csa-
ládja, Mészáros Lászlóné, Õs Ferenc és
családja, Palkó Ottó és családja, Sulisan
Szolárium és a Királyegyháza Felvirágoz-
tatásáért Közalapítvány.

Az Iskolai Szülõi
Munkaközösség Tagjai

Gyermeknapot
rendezünk a bevételbõl

LÁZADJUNK
A DEPRESSZIÓ ELLEN!

A hideg, borús, esõs idõ távol tartja egy-
mástól az embereket, és néhányan hajla-
mosak ilyenkor a valóságnál sokkal ború-
sabbnak, rosszabbnak látni a világot. Hoz-
zájuk szeretném eljuttatni az alábbi össze-
gyûjtött gondolatokat.

„Vannak, akik mindig morognak, mert a
rózsáknak töviseik vannak. Én hálás va-
gyok, hogy a töviseknek vannak rózsabim-
bói.” (Alphonse Karr)

„Amikor azt mondod: ‘Feladom!’, gondolj
arra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja:
‘Egek, micsoda lehetõség!’” (H. Jackson
Brown) 

„A világ legtöbb fontos dolgát olyan embe-
rek érték el, akik akkor is tovább próbál-
koztak, amikor már semmi sem segített.”
(Dale Carnegie)

FELHÍVÁS

Felhívom a falu lakosságának figyelmét, hogy a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítványt magánszemélyek is támogathatják készpénzes befizetéssel, valamint

a következõ bankszámlára történõ befizetéssel:
OTP 11731135-20009685.

További felvilágosítást Konyári Tímeától kérhetnek a következõ telefonszámon:
06-309522987.

Tele volt a táncparkett
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A kertek alatt
az influenza

A szomszédos országokban már járvány
dúl, ezért okkal aggódhatunk, hozzánk
is elér a vírus. Az ország középsõ terüle-
tein már jelentkeztek olyan megbetege-
dések, amelyek során azonosították az
influenza B vírusát. Mirõl ismerjük fel?
Mit tegyünk? 
Mindenképpen influenzára kell gyana-
kodni, ha minden konkrét ok nélkül ma-
gasra szökik a láz (39 fok körül), nem pi-
ros a torkunk, de rettenetesen fáj, fáj
minden végtagunk, szinte az egész tes-
tünk, még a hajunk is, mintha fájna.
Ilyen állapotban feltétlenül kerüljük a kö-
zösséget, és nem feltétlenül az orvoshoz
kell rohannunk, sokkal fontosabb a pihe-
nés szobalevegõn, lehetõleg fekve. A
családtagok szerezzenek be a gyógyszer-
tárban recept nélkül is kapható készítmé-
nyeket, például Coldrexet, Kalmopyrint,
Neocitrant, és ezeket az utasításoknak

megfelelõen kezdjék el alkalmazni. Kü-
lönösen figyeljenek a bõ folyadékbevitel-
re és a láz csillapítására. Mivel vírusról
van szó, csak a szövõdményekre, illetve
azok elkerülésére ír fel az orvos antibio-
tikumot, magát az influenzát, illetve an-
nak tüneteit a fenti módon kezelhetjük.
Természetesen a magas lázról, a beteg
állapotáról az orvost is értesíteni kell, ha
két-három napon belül nem szûnik a láz,
akkor pedig minden körülmények között
orvoshoz kell fordulni. 
Legfontosabb azonban a megelõzés! Egy-
részt, aki eddig nem tette, még mindig kér-
het influenza elleni védõoltást háziorvosá-
tól, másrészt figyeljünk jobban a napi vita-
minbevitelre, különösen C vitamint (citrom,
narancs, csipkebogyótea) fogyasszunk
rendszeresen!

Dr. Valkai István János
háziorvos

Az ónos esõ
dicsérete

Szinte nincs olyan idõjárási jelenség,
amely ne osztaná meg az embereket ör-
vendezõkre s panaszkodókra: például a
gyerekek alig várják, hogy essen a hó,
míg az autósok keseregnek s szoronga-
nak. A gazdák esõéért imádkoznak, mi-
közben az akkor nyaralni indulók kétség-
beesnek.
Dániel próféta könyvét lapozgatva azon-
ban, furcsa imádságot találunk az idõjárás
„megszentelésére”: „Áldjátok az Urat,
minden záporesõ és harmat, dicsérjétek és
mindenekfölött magasztaljátok õt mind-
örökké! Áldjátok az Urat, Isten szelei mind-
nyájan, dicsérjétek és mindenekfölött ma-
gasztaljátok õt mindörökké! Áldjátok az
Urat, tûz és forróság, dicsérjétek és minde-
nekfölött magasztaljátok õt mindörökké!

Áldjátok az Urat, hideg és forróság, dicsér-
jétek és mindenekfölött magasztaljátok õt
mindörökké! Áldjátok az Urat, harmat és
dér, dicsérjétek és mindenekfölött magasz-
taljátok õt mindörökké! Áldjátok az Urat,
fagy és hideg, dicsérjétek és mindenekfö-
lött magasztaljátok õt mindörökké! Áldjá-
tok az Urat, jég és hó, dicsérjétek és min-
denekfölött magasztaljátok õt mindörök-
ké!” (Dán 3, 64-70)
Hideg, csapadékos és szürke januári
napjainkat kísérje ez az örömmel átita-
tott költemény, hiszen minden jól van
úgy, ahogyan az Úr megalkotta, csak a
bûneinkkel el ne rontanánk... „Dicsérjé-
tek és mindenekfölött magasztaljátok õt
mindörökké!”

Kajtár Edvárd

FEBRUÁRI
PROGRAMAJÁNLÓ
A mûvészfilmek szerelmeseinek, meleg szív-
vel ajánlom az Ádám almái címû dán-né-
met vígjátékot, mely 2005-ben készült. Az
újnáci Ádámot közmunkára ítélik, és a jó-
lelkû pap, Iván közösségébe irányítják. A
csupa furcsa alakból álló társaság kíváncsi-
an tekint a jövevényre. Az Apollo Art mozi-
ban vetítik a filmet.
Az Uránia moziban játsszák a Mázli címû ma-
gyar-német vígjátékot, ami 2008-ban készült.
Az osztrák-magyar határon fekvõ Ógyarmat
nevû szegény zsákfalu lakosaira egy napon
rámosolyog a szerencse. Felfedezik, hogy a
temetõjük alatt húzódik egy olajvezeték.
Gyorsan jött ötlettõl vezérelve megfúrják, és
közösen elkezdik árulni. Mindenki boldog és
elégedett. Egészen addig, amíg mindenki el
nem kezd a saját zsebére dolgozni...
A Pécsi Nemzeti Színház februári mûsorában
találjuk A hülyéje címû darabot, ami egy há-
rom részbõl álló bohózat, melyben házaspár-
ok keverednek össze egy szállodai szobában.
Félreértések, titkos és nem titkos találkák, fel-,
meg-, és ráismerések teszik fergetegessé a
darabot. Szintén mûsoron van  A kölyök címû
darab, ami Charlie Chaplin megformázásról
szól, valamint A hazug címû vígjáték.
A komolyzene kedvelõit a Mûvészetek és
Irodalom Háza február 18-án, 19:00-kor,
a Fül/Szöveg – a Pannon Filharmonikusok
koncertjeinek margójára várja. Aki pedig
népzenét hallgatna szívesen, az látogasson
el február 25-én, 19:00 órakor a Domini-
kánus Házba, ahol a Pravo csoport fog
bolgár népzenét adni. Természetesen a
könnyûzenei kínálat is széleskörû. Errõl
több információ a www.partyzoo.hu olda-
lon találhatnak az érdeklõdõk.
A téli sport megszállottjai, ne felejtsék, hogy
számukra nyitva tartja kapuit a Pécsi Mû-
jégpálya. Ha valakinek nincs korcsolyája,
az se csüggedjen, ugyanis lehetõség van
helyben korcsolyabérlésre is. 
Nemcsak Pécs, hanem a Királyegyházához
szintén közel fekvõ Szigetvár is tartogat
programot. Kárpátia koncertre készülõd-
hetnek a zenekar rajongói, ugyanis február
21-én, a Városi Sportcsarnokban, 21:00
órai kezdettel fognak koncertezni.  
Jó szórakozást kívánok!

Ádám Viktória



MEGTISZTELÕ CÍM
Beszélgetõpartnerem jókedvûen érkezik,
azonnal leszögezi, hogy tegezzem nyugod-
tan. Sugárzó egyénisége hamar érezteti ve-
lem, hogy nem véletlenül nyerte el az utazó-
közönség szavazatait. A cím mivoltáról kez-
dünk el beszélgetni. Kiderül, a vállalat min-
den évben jutalmazza az év autóbuszveze-
tõjét, alkalmazottját és a közönségdíjasát,
melyek közül utóbbi a legmagasabb elis-
merés. Az év buszvezetõje címet fegyelmi,
hiányzás és balesetokozás, valamint egyéb

kizáró ok elkerülésével lehet kiérdemelni. A
közönségíjat pedig értelemszerûen csak az
a sofõr érdemelheti ki, aki a közönség alap-
vetõ tetszését elnyeri. Az utasokkal közvetle-
nül, emberségesen képes kommunikálni, il-
ledelmesen köszön, megvárja a késõbb ér-
kezõket, ha szükséges segítséget nyújt és
hasonló apró figyelmességek, melyeket az
utasok nem felejtenek el. „Kezükbe ragad-
ják a tollat vagy a telefonkagylót, leírják
gondolataikat vagy felhívják a céget, és el-
mondják, milyen tapasztalataik vannak. El-

mennek a pályaudvarra és véleményeznek,
tulajdonképpen leadják szavazataikat. Így
kerültem ki közönségdíjasként” – magya-
rázza a nyertes buszsofõr..

MUNKA ÉS CSALÁD
Bognár János 1994 óta autóbuszvezetõ,
bár nem erre a pályára készült. Sofõrként
dolgozott ugyan különbözõ vállalatoknál, az
életkörülmények változásával kényszerhely-
zetbe került, így vált buszvezetõvé. Mint
mondja, mára megszerette munkáját és rá-
jött, hogy van szépsége a szakmának. El-
mondása szerint eleinte félt, hogy unalmas
lesz egyre-másra a köröket róni, de idõköz-
ben rájött: minden kör más. Más arcokat
láthat az ember, a forgalom is állandóan
változik. És még nem is beszéltünk arról, mi-
lyen érzés az utazóközönség bizalmába fér-
kõzni, jókedvet adni és kapni. Mivel Ikarusz
buszt vezet, lehetõsége van a nyitott fülkében
ülve személyes kontaktust létesíteni utasaival.
„A fülke ajtaját mindig nyitva tartom” – em-
líti. Persze ne feledkezzünk meg bizonyos
hátrányokról sem. Felelõsségteljes munkáról
van szó, amit ma Magyarországon nem fi-
zetnek meg kellõképpen. Ettõl függetlenül
Bognár János és családja szûkösen ugyan,
de megél a családfõ munkájából. „Négy
gyermekem van, kettõ fiú, kettõ lány. Na-
gyon örültem és meglepõdtem, amikor
gyermekeim elmondták, hogy az iskola fali-
újságjára felkerült a rólam készült cikk” –
mesélte boldogan beszélgetésünk végére
érve, majd tisztelettel megköszönte minden-
kinek az elismerést, és azt, hogy a lakóhe-
lyén is figyelnek munkahelyi sikerére. 

Lukács Ottó
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Gyöngyfán él Pécs kedvenc sofõrje
„Ha megbecsülöm az utasaim, megbecsülést kapok visz-
sza. A volán mögött nem robot ül, az autóbuszokat em-
berek vezetik, akik nem felejthetik el honnan jöttek. Ha
emberséges magatartást tanúsítok, tisztel és megbecsül
az utazóközönség” – véli Bognár János autóbuszvezetõ,
gyöngyfai lakos, aki idén elnyerte a Pécsi Közlekedési
Zrt. közönségdíját.

Köszönet a Közalapítványnak
Köszönet a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítványának azért a támogatásért, amit az óvodás gyerekek kaptak a 2008-as esz-
tendõben. A támogatásból eljutottunk kétszer a bábszínházba, egyszer a pécsi Állatkertbe, kisvasutaztunk, kirándultunk a Kisrétig. A tan-
ösvény nagyon érdekes és tanulságos volt, egy szép tartalmas nappal lettünk gazdagabbak. A Kölyökparkban játszhattak a gyerekek két-
szer is, ami felejthetetlen élményt nyújtott minden kicsi számára. Fejlesztõ játékokat vásároltunk mindkét csoportnak, a gyermeknapon
pedig boldogan fagylaltozhatott minden óvodás. Minden középsõ- és nagycsoportos kisgyereknek a fejlesztéséhez külön munkafüzetet
tudtunk vásárolni. A falunapi kiállításainkhoz a kellékek elkészítéséhez is a közalapítvány fedezte a költségeket.
Köszönjük a támogatást, mert e nélkül szegényebb volna a gyerekek élete és az óvoda programja!

Mózs-Farkas Réka, az Óvodai Szülõi Munkaközösség elnöke

Bognár János az emlékplaketten
kívül egy digitális fényképezõgépet
és egy palack bort vihetett haza.
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A MECSEK
AUTÓSISKOLA KFT.  

autós és motoros
KRESZ tanfolyamot indít

KIRÁLYEGYHÁZÁN

Pécsett induló tanfolyamok:
február 9-én 17.00,

március 2-án 17 .00,
és március 23-án 17.00 órakor.

nyilvántartási szám:
02-0100-05

www.mecsekautosiskola.hu

Érdeklõdni: a 72/ 326-633-as
telefonszámon lehet.

Mánfai György több természettudományi
videofilm szerzõje, szerkesztõje. Eddig 45
földrajzi oktató diasorozatot készített, illetve
szerkesztett. Egyéni kiállításai voltak már
többek között Pécsett, Münchenben, Pá-
rizsban, Amszterdamban. A Fényképezés
mûvésze és a Fényképezés kiválósága cí-
meket a Nemzetközi Fotómûvész Szövetség
elismeréseként nyerte el. Nívódíjat kapott
Budapesten, 1990-ben és  1993-ban,
Nagygyörgy Sándor-díjat pedig 1995-ben.
A Mecseki Fotóklub elnökségi és vezetõsé-
gi tagja. A Nemzetközi Fotómûvész Szövet-
ség (FIAP), a Magyar Fotómûvészek Szövet-
sége (MFSZ), valamint a Magyar Földrajzi

Társaság tagja. A mûvész így invitálja
Önöket elõadására:

Tisztelt  Hölgyeim  és  Uraim!  
Dõljenek kényelmesen hátra székükben!
Utazni fogunk, de útlevél nélkül!
Bejárjuk a vén Európa legszebb tájait, a
zord Északot, Skandináviát, Nils
Holgersson otthonát, a Vikingek és Kelták
földjét, izlandi tájakat, a skót felföldet, Tell
Vilmos hazáját, az Alpok hófödte csúcsait,
az Ibériai-félsziget különlegességeit, a Föld-
közi-tenger szigeteit, Korzikát, Szardíniát,
Szicíliát, Krétát, Ciprust, és a Lipari-
szigeteket. Látunk vulkánokat, gejzíreket,

dús réteket, gyönyörû virágokat, legelészõ
állatokat, vízeséseket, patakokat, gyönyörû
tengerpartokat, sziklákat, Kis-Ázsia különle-
gességeit, a Nemrút-hegy óriási szobrait,
Pamukkale mésztufa-gátjait, az Ókor cso-
dáit: Pergamon, Ephesos, Hierrapolis,
Aspendos, Myra épületeit, eltûnt városait,
és zenével csodálhatjuk meg a TEREMTETT
VILÁG gyönyörûségeit.

Kedves Olvasóink, bízvást ígérhetem, való-
di kikapcsolódásra, és igazi feltöltõdésre
lesz lehetõsége annak, aki megtisztel min-
ket érdeklõdésével, és február 2-án velünk
együtt megtekinti Mánfai György elõadá-
sát, melyet a fentieken kívül kevés szöveg,
de rengeteg csodálatos fotó és mindig az
éppen megfelelõ hangulatú zene fog jelle-
mezni.
Az elõadás ingyenes, mindenkit szeretettel
várunk!

Konyári Tímea

Képek-zenék-hangulatok
Rendhagyó elõadásra hívjuk kedves Olvasóinkat az isko-
la zsibongójába, 2009. február 2-án 17.00 órára. Mánfai
György, számos hazai és nemzetközi diaporámafesz-
tiválon, fotópályázaton és kiállításon díjat nyert diaporá-
ma- és fotómûvész látogat el hozzánk ezen a napon. 

HIMNUSZ A TERMÉSZETHEZ - EGY FOTÓMÛVÉSZ VALLOMÁSA

Amióta Polgárõrség mûködik Királyegyhá-
zán, és emberek azért fáradoznak, hogy
mások nyugalomban hajtsák fejüket álom-
ra, megerõsödik bennem az érzés, hogy ta-
lán most már nekik köszönhetõen bizton-
ságban vagyunk.
Sokszor tapasztaltam, hogy este, éjjel, vagy
kora reggel lassan járõrözve járják a falut,
biztosítják, hogy a gyerekek biztonságban
óvodába, iskolába jussanak. Jó látni, és
tudni, hogy vannak emberek, akik a saját
szabadidejüket arra áldozzák, hogy máso-
kért tehessenek. Ezt az önszervezõdést az

emberek egészséges önvédelmi reflexe hív-
ta életre a közbiztonság kritikájaként.
A Polgárõr Egyesület tagjai olyan emberek,
akik rájöttek arra, hogy nem elég tehetetlenül
siránkozni azon, hogy éjszaka kirabolják a
füstölõket, ellopják értékeinket és mindent,
ami mozdítható, hanem tenni is kell azért,
hogy mindenki biztonságérzete javuljon. 
A Polgárõrök nem fizetésért dolgoznak, in-
gyen, társadalmi munkában végzik dolgu-
kat. Teszik ezt önzetlenül az itt élõkért,
mindnyájunkért. Köszönet érte!

Grímné Hunyadvári Éva

Nyugodalmas,
jó éjszakát!


