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A Nostra Cement Kft. vezetõi egyre
többször használják ki a faluban lévõ
házukat, ezúttal Merkl István mûszaki
igazgató a Társadalmi Tanács tagjait in-
vitálta vendéglátással egybekötött be-
szélgetésre, tájékoztatóra. A találkozón
az építkezés mindkét helyszínére vonat-
kozó aktuális információk hangzottak el.
A bükkösdi építkezésrõl megtudtuk, hogy
befejezõdött a vágányfektetés, amire
azért van szükség, mert a beruházó dön-
tése értelmében a kibányászott követ vas-
úton fogják szállítani a gyárba. A bányát

sínhálózat köti össze a Pécs-Budapest
vasúti fõvonallal. A termelés teljesen zárt
rendszerben fog mûködni, amihez a
technológia szerelése július-augusztus fo-
lyamán veszi kezdetét, most a törõ-elõké-
szítõ technológia épülete készül.
Királyegyházán 2008 decemberére elké-
szült a 101,4 méter szerkezetmagasságú
hõcserélõ torony, készen áll a szerelésre.
Hamarosan elkészül a nyersliszt siló, épí-
tik a vagonürítõket, elkészült a szerviz-
épület, és elkezdõdött az irodaépítés. Az
eddigi építmények süllyedése a terveknek

megfelelõ, a hõcserélõ torony még nem
süllyed. Az eddigiek során több mint
negyvenezer köbméter betont építettek
be a gyár területén. 
Mostanra az építkezés területére, a kon-
ténervárosba költözött ki a teljes stáb. A
konténervárost azonban még tovább
fogják bõvíteni, mert még több irodára
lesz szükség. Az építkezés és a szerelési
folyamatok idejére helyet kapnak a Sie-
mens szakemberei, akik a mérnöki fel-
adatokat fogják ellátni magyar alvállal-

Királyegyházán megépül a cementgyár
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Ülésezett a Társadalmi Tanács
KIRÁLYEGYHÁZÁN MEGÉPÜL A CEMENTGYÁR (folytatás a címlapról)

kozókkal együttmûködve a villamossági
munkálatok során; a Ceminvest szakem-
berei, valamint a kínai mérnökök, akik a
technológia beszerelését fogják irányítani.
A kínai kollégák körülbelül 15 fõvel jelen-
nek majd meg a helyszínen. A technológia
érkezéséig ki kell építeni egy akkora tároló
helyet, ami megfelelõ öt-hatezer tonna
acélszerkezet tárolására. Kezdetét vette a
Szentlõrinc-Sellye közötti vasútvonal felújí-
tása, belsõ vasút építése és a kemencevo-
nal alapozása. A cementgyártó vonalban a
cementmalmokat és a palettázót fogják
legutoljára megépíteni, és jövõ év júniusá-
ban szeretnék begyújtani a kemencét. 
Folyamatban van egy 120 kilovoltos távve-
zeték kiépítése. A Szigetvár-Pécs közötti táv-
vezetéket megcsapolva 10 kilovoltra
transzformálva megy be az áram a gyár te-
rületére a földben a hõcserélõ toronyig,
onnan közmûalagúton lesz elosztva. 
Dörömbözõ Béla az alulképzett munkanél-
küliek elhelyezkedési lehetõségeire kérde-
zett rá, mire a mûszaki igazgató elmondta,
hogy az építkezés jelenlegi speciális fázisá-
ban fõként csúszózsalus technológiát alkal-
maznak, melyhez nagyon kevés szakképzet-
len munkaerõ szükséges, ezért kevés mun-
kát tudnak adni az alulképzett embereknek.
Bencze Lajos a hulladékégetés lehetõsége
miatt fejezte ki aggodalmát, mire megerõsí-
tést kaptunk abban a régi információban,
miszerint szénnel és petrolkoksszal fognak
fûteni, az égõfejet földgázzal indítják majd
be a gyár mûködése során. A Tanács tagja-
inak további kérdéseire még megtudhattuk,
hogy a legnagyobb problémát az eredetileg
beígért autópálya megépülésének bizonyta-
lansága okozza. A megyei politikusok sze-
rencsére egyetértenek abban, hogy a gyors-
forgalmi útnak meg kell épülnie, de nem
mindegy, hogy mikor. Grím Ferenc kifejtette,
hogy az autópálya megépülése természete-
sen nemcsak a gyár szempontjából fontos,
hanem a kistérség településeinek fejlõdését
is jelentõsen fellendítené. A polgármester
elmondta, hogy már érezhetõ a cég jelen-
léte a településen, hiszen az elmúlt évben

32 millió forint iparûzési adó érkezett bevé-
telként az építkezésnek köszönhetõen Ki-
rályegyházára. Még ebben az évben segít-
séget fog nyújtani a Nostra Cement Kft. a
járdaépítési programban is, mely során elõ-
ször ott építünk járdát, ahol még egyáltalán
nincs, majd folyamatosan felújítjuk a régie-
ket. Összesen hét kilométer járdára van
szükség a településen. A Tanács tagjai sze-
rint az emberek bizakodva szemlélik a gyár
épülésének folyamatát, sokan reményked-
nek abban, hogy lesz majd itt munkahelyük.
– A legnagyobb eredmény az, hogy nem
állították le az építkezést, – emelte ki Merkl
István –  a Strabag vezetése úgy döntött, ezt
a beruházást végig kell csinálni. A Regio-
nális Munkaügyi Hivatal Szentlõrinci Kiren-
deltségével együttgondolkodva készítünk
ütemtervet a munkaerõigényünk kielégíté-
sére. Elsõsorban az átképzésekkel kapcso-
latosan készítünk terveket, a képzéseket a
munkaügyi hivatal koordinálja. Nagyon
sok munkaügyi ellenõrzést kapunk, az ed-
digiek során nem volt probléma, de felhí-
vom a figyelmet, hogy az ellenõrzések so-
rán a munkavállalók lakcímét, szálláshely-
ét mindig megkérdezik, így várhatóan el-
lenõrizni fogják a szállásadókat is a megfe-
lelõ szervek. Az idei nyáron június-július
hónaptól lesz, hogy több mint 300 ember
dolgozik majd az építkezésen. 
Arra a kérdésre, hogy mikor látogathatják

meg az érdeklõdõk az építkezést a mûszaki
igazgató egyelõre nem tudott választ adni,
a rendkívül felgyorsult, nagy tömegeket
megmozgató és igen veszélyes építési folya-
matokra tekintettel a kíváncsiskodók türel-
mét kérve egy késõbbi idõpontban lehet szó
a látogatásról. Konyári Tímea

CSÚSZIK A NYERGESÚJFALUI
HOLCIM-GYÁR ÁTADÁSA
A Napi Gazdaság március 20-án meg-
jelent írásából arról értesülhettünk, hogy
bizony nem minden építkezés tudja átvé-
szelni a gazdasági válság okozta nehéz-
ségeket. Részlet a Napi Gazdaságból: 
„A Holcim Hungária Zrt. Nyergesújfalura
tervezett, 1,7 millió tonna kapacitású ce-
mentgyárának átadása legalább két évet
csúszik a társaság tájékoztatása szerint.
Márta Irén, a cég kommunikációs igaz-
gatója elmondta, jövõ év elsõ felére a
cég újra felülvizsgálja a költségterveket,
amelyek alapján a létesítmény immár
400 millió euróba, azaz 120 milliárd fo-
rintba kerülne. … A betonpiac Magyar-
országon nem omlott össze, a tavalyi el-
sõ háromnegyedéves adatok szerint a
várt 5-10 százalékos csökkenés helyett 6
százalékos növekedést produkált -
mondta Szilvási András, a Magyar Beton-
szövetség ügyvezetõje. A szövetség idén
10 százalékos visszaeséssel számol.”

A Társadalmi Tanács tagjai minden kérdésükre választ kaptak
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Majális Királyegyházán
Május elsején különbözõ programokkal
várjuk a családokat, a baráti társaságokat,
a szórakozni vágyókat Királyegyházáról,
Gyöngyfáról és Sumonyból egyaránt.
A gyermekek részére az óvodában és az is-
kola udvarán is szervezünk programokat.
Az óvodában 10 órától két mesét játszanak
el közösen az óvoda dolgozói és a szülõk.
A nap folyamán az egészséges életmódot
szeretnénk népszerûsíteni, ennek érdeké-
ben tervezünk salátakészítést és kóstolást
saláta, retek, zöldhagyma, olíva olaj, sze-
zámmag, lenmag felhasználásával. Meg-
hallgatjuk a védõnõ táplálkozási tanácsait,
lehetõség lesz vérnyomásmérésre. Teákat
készítünk csalánból, hársfavirágból, méz-
bõl, sportolunk, és ügyességi játékokat
szervezünk. Az iskola udvarán a gyerekek

ügyességi vetélkedõkön, sportversenyeken
vehetnek részt a pedagógusok irányításá-
val 10.00-14.00 óráig. 
Fõzõversenyt hirdetünk a családok, alkalmi
társaságok között, a fõzéshez helyet, sörpa-
dokat, vízvételi lehetõséget biztosítunk, az
elsõ három helyezettet díjazzuk! Nevezni a
helyszínen lehet.
Ismét barátságos futballmérkõzéseket vív-
nak egymással, Gyöngyfa, Sumony, a
Nostra Cement és Királyegyháza csapatai.
A helyezettek kupát, oklevelet és jutalmat
kapnak. A meccseket a futballpályán ren-
dezzük, Kis Halas Tibor irányításával. 
A díjakat, jutalmakat a Nostra Cement Kft.
támogatásának köszönhetõen a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány biz-
tosítja. Konyári Tímea

MÁJUSI PROGRAMAJÁNLÓ

A kézmûvesség a Kárpát-meden-
cében címû rendezvénysorozat többféle
módon kívánja megerõsíteni a tradicioná-
lis kézmûves szakmák hagyományait.
Promóciót teremt a szakmák továbbélésé-
nek, fejlõdésének a gazdaság mai feltételei
között. A rendezvény Pécsett több helyszí-
nen is fog zajlani. Részletek a  www.akez-
muvesseg1000eve.hu oldalon találhatóak.
Pécsi Irodalmi Fesztivál május 12-15-
ig lesz a Mûvészetek és Irodalom Házában.
A programok között szerepelnek felolvasá-
sok utcákon, tereken, középiskolákban, az
egyetemen és a kávéházakban pécsi szín-
mûvészek elõadásában, valamint pódium-
beszélgetések és kiállítások.
Pécsi Folknapok Nemzetközi Nép-
zenei Fesztiválja várja a népzene ked-
velõit május 28-30-a között. Helyszínei:
Pécsi Zsinagóga, Pécsi Ifjúsági Központ,
Pécsi Nemzeti Színház. A rendezvény felvo-
nultatja a hazai és a határon túli magyar-
ság, valamint a Kárpát-medencében élõ
nemzetiségek vokális és hangszeres népze-
néjének legszínvonalasabb elõadóit.
A Pannon Filharmonikusok május-
ban kétszer is koncerteznek Pécsett. Elõször
az Amadinda Ütõ együttessel május 15-én,
19:30-kor a PTE ÁOK Aulájában, majd

május 23-án "Segítség, komolyzene" cím-
mel, a Nevelési Központ Mûvelõdési Ház-
ban 18:00-tól szórakoztatják az érkezõ
vendégeket.
Május 1-jén, Szentlõrincen, a Vásártéren
a Lovegun zenekar koncertezik 18:00 órai
kezdéssel.
Sörmajális lesz Pécsett a szokásos helyen
május 8-án.
Ákos 40+1 - Turné 2009 alkalmából,
Ákos május 17-én Pécsett állomásozik. A
koncertnek a Városi Sportcsarnok ad hely-
színt, vasárnap este, 19:30-tól. Lírai szerze-
mények lesznek hallhatóak, két felvonás-
ban. Egy könnyed hangvételû, mûvészi est-
re számíthatnak az érdeklõdõk.
Santostól Sántosig Idõmozaik. Doku-
mentumfilmklub lesz május 4-én, 18:00-
kor Pécsett az Apollo Art moziban. A be-
szélgetést Bukta Csaba újságíró fogja ve-
zetni. Vendégei, Bencsik Róbert filmrende-
zõ és Falvay Márk koordinátor lesz. A belé-
pés ingyenes.
Pécsi szobrok a XVIII.- XIX. századból
még megtekinthetõ a hó végéig, azaz má-
jus 31-éig, a Várostörténeti Múzeumban,
Pécsen. A múzeum keddtõl szombatig 11-
15 óráig várja az érdeklõdõket.

Ádám Viktória

HIRDETMÉNY

IDÕKÖZI
ÖNKORMÁNYZATI

VÁLASZTÁS
SUMONYBAN

Sumony Község Képviselõ-testülete az
Önkormányzati törvény 18.§ (3) bekez-
désében biztosított jogával élve, névsze-
rinti szavazással, minõsített többséggel, 6
igen szavazattal - megbízatásának lejár-
ta elõtt, 2009. március 21. napjával ki-
mondta a feloszlatását.
A Helyi Választási Bizottság az önkor-
mányzati képviselõ és polgármester
idõközi választását 2009. június 7-re
tûzte ki. Tájékoztatom a választójo-
gosultakat, hogy a jelöltbejelentés-
re nyitva álló határidõ utolsó
napja: 2009. május 14. (csütör-
tök) 16 óra.
A polgármester jelöléshez szüksé-
ges ajánlószelvény: 11 db.
A képviselõ jelöléshez szükséges
ajánlószelvény: 4 db.
A jelöltek az ajánlószelvényeket szemé-
lyesen, munkaidõ alatt a Helyi Választá-
si Irodában (Királyegyháza Petõfi utca
66.) adhatják le.
Szavazni 2009. június 7-én, va-
sárnap 06.00-tól 19.00 óráig lehet ki-
zárólag személyesen, a személyi ok-
mány bemutatásával, a választópolgár
lakóhelye (tartózkodási helye) szerint ki-
jelölt szavazóhelyiségben.
A választópolgárok személyazonossá-
gának hiteles megállapítása csak sze-
mélyazonosításra alkalmas érvé-
nyes okmány alapján történhet, amely:
– vagy a lakcímet tartalmazó személy-
azonosító igazolvány,

– vagy a lakcímigazolvány és
– személyazonosító igazolvány, vagy
– útlevél, vagy
– 2001. január 1-jét követõen kiállított
vezetõi engedély.

Felhívom a figyelmet, hogy a személyes
ismeretség nem elégséges.

Dr. Királyné Szabó Rozália
HVI Vezetõ
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Királyegyháza WIFI-FALU
2009.04.18-án Királyegyházán a házas-
ságkötõ teremben került sor a Magyar
Telekom rendezésében a Digitális Híd ren-
dezvényre. Az eseményre meghívtuk Nyírõ
Andrást a WIFI-FALU program létrehozóját.
Az elsõ WIFI-FALU-k az országban Sza-
bolcs-Szatmár Bereg és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében jöttek létre. Idén ápri-
lisban csatlakoztak a programhoz a bara-
nyai települések Sellye, Nagyharsány és Ki-
rályegyháza.
A WIFI-FALU program a hátrányos helyze-
tû rétegeket célozza meg. A programban
résztvevõk számítógépet kapnak, melyet
részletfizetéssel törleszthetnek. Továbbá a
településen napokban létesülõ WIFI háló-
zathoz csatlakozhatnak, melynek segítsé-
gével barangolhatnak a világhálón. A
WIFI-FALU program célja, tehát eljuttatni
azokhoz is az internetet, akik egyébként ön-
erõbõl nem tudnának számítógépet venni
és nem tudnák fizetni az internet szolgálta-
tást a piaci áron.
A Magyar Telekom a WIFI-FALU program
mögé állt és segíti a mûszaki feltételek ki-

alakítását, illetve a Digitális Híd rendez-
vénysorozat keretén belül a településeket
felkeresve megismerteti, oktatja a számító-
gép és az internet használatot.
Királyegyházán egy nagyon jó hangulatú
rendezvényre került sor. 10 órakor, a kez-
déskor már sokan vártak bennünket.
Ahogy pakoltuk ki a számítógépeket úgy
ültek le mögéjük az emberek. A délelõtt az

internettel és a számítógéppel történõ is-
merkedés jegyében telt. Sokan most talál-
koztak testközelbõl elõször számítógéppel.
Délután aztán tartottunk egy kis vetélkedõt.
Kvíz kérdésekre kellett válaszolni az internet
segítségével. Természetesen a végén a juta-
lom sem maradt el. 

Bukicsné Nagy Zsuzsanna

Munkaruha a polgárõröknek
Az elõzetes terveknek megfelelõen a ta-
vasz folyamán minden polgárõr számára
megrendeltük és megcsináltattuk a méret-
re szabott többfunkciós kabátot, mely áll
egy esõkabátból, egy tavaszi-õszi átme-
neti kabátból, és a leszedhetõ ujjaknak
köszönhetõen mellényként is lehet viselni.
A beszerzés összesen 518 700 forintba
került, melybõl az alapárat 340 860 fo-
rintot fizetett a Királyegyháza Felvirágozta-
tásáért Közalapítvány, a feliratozás és az
áfa költségeit 177 840 forintot pedig az
önkormányzattól kapott támogatásból
tudtunk fedezni. Beneveztünk a Megyei
Polgárõr Egyesület pályázatára, melynek
értelmében 100 000 forintnyi juttatásra
tarthatunk igényt, ha június 31-ig elegen-
dõ mennyiségû szolgálati idõt tudunk tel-
jesíteni. Ennek érdekében szinte naponta
láthatják, hogy a polgárõrök a délutáni

órákban járõröznek, hiszen ebben az
esetben engedélyezett az egyszemélyes,
úgynevezett posztos szolgálat is. A Bara-
nya Megyei Polgárõr Egyesület hétmillió

forintot kapott az országos szövetségtõl
erre a célra.

Takács Árpád
a Királyegyházai Polgárõr Egyesület elnöke

Nagy volt az érdeklõdés a helyiek körében

Az új kabátban messzirõl jól felismerhetõek a polgárõrök



Köszönetet mondunk Kozma Ferencnek
azért, hogy óvodánkba mindkét csoport-
nak, a Katica és a Manó csoportnak is
nagyon szép galériát készített 
A fenyõfa alapanyag megvásárlására a
pénzt a szülõi munkaközösség adta. Erre a
pénzt a jótékonysági Mikulásbál, a karác-
sonyi- és a húsvéti vásár bevételébõl sik-
erült összegyûjtögetni. A beszerzés,
elkészítés, összeállítás, beszerelés összes
gondját-baját Feri vállalta magára, így az õ
érdeme a szép eredmény is. A galériát a
tavaszi szünetben szerelte fel, és a gyerekek
a szünet után nagy izgalommal és öröm-
mel vették birtokukba.  Nekünk felnõt-
teknek megható látvány volt, ahogy a
gyerekek egymás "hegyén, hátán" álltak a
galérián, és csak nevettek és nevettek õsz-
inte örömükben. Késõbb a gyerekekkel
közösen berendeztük az új játszóhelyet úgy,
hogy fenn lehet párnákon ülni, olvasgatni,
képeskönyveket nézegetni, vagy csak úgy
csöndben elvonulni, nézelõdni. 

a gyerekek és az óvodai dolgozók nevében:
Grimné Hunyadvári Éva

A Földmûvelõdési és Vidékfejlesztési Minisz-
tériumhoz benyújtott pályázaton a falu-
gondnoki feladatok ellátásához elnyert falu-
busz végre megérkezett Királyegyházára is.
Az autóbusz beszerzésének teljes költségét 8
290 000 forintot a településnek kellett
megelõlegezni, de a nyertes pályázat értel-
mében a tervek szerint kilencven napon be-
lül 6 632 000 forintot az Európai Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Alapból fognak
kifizetni. Így a teljes költség tekintetében
húsz százalék önerõt biztosít az önkormány-
zat.  Gyöngyfa december utolsó napjaiban,
Sumony pedig február elején kapta meg az
általuk nyert autóbuszt, sajnálatos módon
azonban mindkét település hitel felvételére
kényszerült a felmerült költségek miatt.

Konyári Tímea
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Köszönet Kozma Ferencnek

Megérkezett a falubusz

ISMÉT GAZDAGODOTT AZ ÓVODA

Régi vágyunk teljesült az autóbusz beszerzésével

Az ovisok nagyon szeretik az új kuckójukat
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Az iskolai fordított nap tavaly április 1-jén
nagy sikert aratott a diákok körében, ezért
idén is megszerveztük. A gyerekek titkos
szavazással megválasztották a diákigazga-
tót és az ügyeletes tanárokat. Nyéki Nikolett
„igazgatónõ” iskolagyûlésen ismertette a
programokat. Az elsõ két fordított tanítási
óra után a gyerekek által javasolt progra-
mok kerültek sorra. Elõször a zsibongóban
felállított alkalmi színpadon divatbemutató
zajlott. Ezután futóverseny következett, de
lehetett mesét nézni és rajzolni is a húsvét-
ról. Ebéd után került sor a kerékpár-, gör-
korcsolya- és asztalitenisz versenyre, a csoc-
sóbajnokságra és a focira. Aki még nem la-
kott jól, részt vehetett a lepényevõ verse-
nyen. Az eredményhirdetés elõtt az is kide-
rült, ki tud legjobban viccet mesélni. Végül
a legügyesebbek megkapták megérdemelt
jutalmukat, és a vidám nap végén mind-
annyian nyertesnek éreztük magunkat.

Juhászné Kernya Andrea

Fordított nap volt

Április második hetében Zókon tartott kis-
térségi fórumot a Szentlõrinci Kistérség
Helyi Vidékfejlesztési Irodája. A tanácsko-
záson az Integrált Közösségi és Szolgálta-
tó Terek, valamint a támogatott falunapok
mellett szó volt a kistérségi közoktatás fej-
lesztésrõl és ismételten erõs hangsúllyal
szerepelt a Magyar Nemzet Vidéki Háló-
zatban történõ részvétel fontossága. A há-
lózat tagja lehet mindenki, (magánsze-
mély, intézmény, gazdasági társaság, vál-
lalkozás, civil szervezet stb.) aki regisztrál-
tatja magát a www.mnvh.eu, vagy a
www.hvi.hu internetes felületen. Aki nem
rendelkezik internetes hozzáférési lehetõ-
séggel, keresse fel a szentlõrinci HVI irodát
(Pécsi u. 21.) ahol minden segítséget meg-
kap a regisztrációhoz.
Örömmel említjük, hogy április végén kis-
térségünkben Hetvehely település ad ott-
hont  egy Baranya megyei záró konferenci-
ának, melynek címe: "A nemzetközi gazda-

sági válság hatásainak a vidéki térségek-
ben történõ kommunikációja" A program
egyik  vendége és elõadója Pásztohy And-
rás az MNVH fõtitkára. Nyitó elõadásának
címe: „A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
munkája, egységes hálózatok az Európai
Unióban” A tanácskozáson szó lesz még a
vállalkozásösztönzési programokról, a mik-
ro-hitelezés indításáról. Külön elõadás fog-
lalkozik az új típusú energia megoldások
lakossági alkalmazásáról. Az eseményre
mintegy félszáz meghívottat várunk.
További kistérségi hír, hogy a Szinergia
Egyesület elnöksége Szigetváron megtár-
gyalta a Szentlõrinci -Szigetvári kistérséget
együttesen érintõ LEADER programhoz
kapcsolódó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
szükséges módosításait. A felülvizsgálatra
évente egy alkalommal van lehetõség. A
fejlesztési stratégia teljes anyaga elérhetõ
mindenki számára a  www.leaderszinet-
gia.hu  internetes felületen. Az elnökségi

ülésen szó volt még a LEADER intézkedé-
sekrõl is, a vonatkozó rendelet hamarosan
megjelenik.
Várhatóan még ebben a hónapban - ha
egy kis késéssel is - de kihirdetik a falunapi
pályázatok eredményét.  A csúszás oka,
hogy a korábban jelzett százötven lehetsé-
ges nyertes település helyett, több mint öt-
száz  falu kaphat FVM támogatást  rendez-
vényének, eseményeinek megtartására.
Egyenként 1-1,5 milliós támogatás érkez-
het a nyertes falvakba. A mi kistérségünk-
bõl öten adták be kérelmüket: Bicsérd,
Bükkösd, Kacsóta, Királyegyháza és
Szentlõrinc. Az elmúlt évben Bicsérd jó pá-
lyázatával már részesült támogatásban.
Megjegyzendõ, hogy a támogatást nem
készpénzben kapják a települések, hanem
technikai segítséget kapnak a lebonyolítás-
hoz, melyrõl késõbb igazolt számlákkal kell
elszámolni.

Müller István

Kistérségi hírek

Az elsõ osztályban Lajtmann Mihály nyolcadikos tanuló tanított ezen a napon



Egy búcsúzás pillanata mindig vegyes
érzelmeket vált ki az emberbõl: a jólesõ
együttmûködés miatt érzett hála örömteli
pillanatai mellett ott van bennünk egy kis
szomorúság is: "valami véget ért" - ahogyan
a népszerû rockénekes, Ákos énekelné…
Húsvét második vasárnapjával (2009.
április 19.) a királyegyházai egyházközség
kántora, Faulhaber Antal, "Tóni bácsi", saját
kérésére, megromlott egészsége miatt vis-
szavonult a kántori szolgálattól. A szentmise
végén az egyházközség nevében Kacsar
Béla bácsi s a plébános méltatták Tóni
bácsi 23 éves kántori szolgálatát, emberi
nagyságát. A laudációk után az ünnepelt
elérzékenyülve köszönte meg a királyegy-
házai és a környékbeli hívek iránta megny-
ilvánuló szeretetét, külön is hangsúlyozva,
hogy soha senkivel nem volt haragos vis-
zonya, ezért igazi békével tud visszavonulni. 
Tóni bácsi búcsúmiséje után a plébániaház
hittantermében kis fogadással vettek búcsút
a hívek szeretett kántoruktól.
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Gyerekkorom legszebb emlékei közé tarto-
zik a falusi nagyszülõknél eltöltött vakációk
élménye. Az öreg parasztház minden szög-
lete, fénye-árnyéka, illata mélyen belém
ívódott. Így máig emlékszem az egyik otta-
ni, hímzett falvédõ bölcs mondatára: „A vi-
rágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíl-
jon, ha jön a szép kikelet.” A válságok (mo-
rális, emberi, és emiatt gazdasági és politi-
kai) elárasztják a világot, mindenki levegõ
után kapkod, de a virágok a mezõn, a gyü-
mölcsfák ágain a fényt és a meleget érezve
kinyílnak, s ott is – például az erdõk mélyén
–, ahol az emberek nem is látják, ahol sen-
ki sem nézi meg õket. Legszentebb ünne-
pünkrõl, a húsvétról mindig tavaszi virágnyí-
lás jut eszembe, hiszen Jézusnak sem lehe-
tett sem erkölcsileg, sem törvényileg, sem fi-
zikailag (lezárt sír) megtiltani, hogy feltá-
madjon, hiszen „a szeretet nem múlik el so-

hasem” – ahogyan Pál apostol tanítja (1
Kor 13, 8). A szeretet nem fér bele semmi-
lyen koporsóba, urnába, a szeretetet nem
kezdheti ki semmilyen válság, a szeretet át-
töri a félelem falait, a halottnak ítélt emberi
kapcsolatok jegét, megtanít bízni minden
gond és baj ellenére is, hiszen a naprafor-
gó gyönyörû virága a termés learatásában
nyeri el léte értelmét. Pár napja volt II. János
Pál pápa halálának negyedik évfordulója.
Áldott életének utolsó evangélium-hirdeté-
sét a halálos ágyán mondta el, amikor a
miatta szenvedõ környezetéhez így szólt:
„Legyetek derûsek, én is az vagyok!” Milyen
igaz, hiszen - ismét Pál apostolt idézve – „ki
szakíthat el minket Krisztus szeretetétõl?
Nyomorúság vagy szorongatás? Éhség,
mezítelenség, veszedelem, üldözés vagy
kard? [...] De mindezeken gyõzedelmeske-
dünk azáltal, aki szeret minket.” (Róm 8,

35-37). Be kell valljuk, hogy nem a kará-
csony, hanem a húsvét a szeretet ünnepe, a
húsvét a maga teljességében: gyötrõdés az
Olajfák-hegyén, elárulás, koncepciós per,
fizikai bántalmazás/kínzás, gúny és gyalázat
a keresztúton, elhagyatottság, megölés, el-
temetés, aztán múlik az idõ, s „harmadna-
pon feltámadt a halálból”. 
Március közepe táján egy csokornyi gyü-
mölcsfavesszõt helyeztünk el egy vázában,
s a lakás melege kicsalta e lenyesett ága-
kon a virágokat. Gyümölcse nem lesz, de
a reményt mégis képes hirdetni: „Nem tu-
dod megakadályozni, hogy az Úr feltá-
masszon téged!” Engedjük meg neki! Él-
jünk új életet!

Kajtár Edvárd
(Elhangzott a Vatikáni Rádió magyar nyel-
vû adásában 2009. húsvéthétfõjén, április
13-án)

Gondolatok a húsvétról

„Szeretettel szolgáltam...”

Faulháber Antal tevékenységét Kacsar Béla bácsi is méltatta
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Királyegyháza 2009-ben is benevez a „Vi-
rágos Magyarországért” országosan meg-
hirdetett versenybe. Célunk minél zöldebb,
virágosabb, szebb falukép kialakítása, en-
nek érdekében a település lakói között is
versenyt hirdetünk az elõkertek parkosítása
és virágosítása érdekében. A falunapon a
tavalyihoz hasonlóan díjazni fogjuk a leg-
szebb elõkerteket.

„Ültess el egy virágot a múlt emlé-
kére!” címmel arra kérjük a királyegyházi-
akat, hogy a falunapig és az ünnep napján
is segítsenek az érdemtelenül elhanyagolt
Vendel kápolna és környezetének szépítésé-
ben. Ezúton kérjük a Vendel kápolnát öve-
zõ földterület tulajdonosának türelmét és
segítségét az épülethez való hozzáférésben.
Bizonyára sokan tudják, hogy annak idején,
amikor az állatokat megtizedelõ száj- és kö-
römfájás fertõzés végre megszûnt települé-
sünkön, az akkori lakosok fogadalmuknak
eleget téve megépítették a Szent Vendel ká-
polnát hálájuk kifejezésére. Az utóbbi idõk-
ben azonban az épület rendkívül elhanya-
golt állapotba került. Ezen szeretnénk az
eredeti elképzelés hagyományát felújítva la-
kossági összefogással változtatni, oly mó-
don, hogy ki-ki saját tehetségének megfele-
lõen önkéntes alapon járuljon hozzá a szé-
pítéshez. Keresünk kõmûves szak-
embert, aki felmérné az épület állagát, és
segítene a falak rendbehozatalában. Kere-
sünk tetõfedõt, aki felmérné, hogyan le-
het a további beázástól megvédeni az épü-
letet, és lehetõleg ízlésesen, funkciójának

megfelelõen segítene kijavítani a tetõt. Ke-
resünk lelkes önkénteseket, akik segí-
tenének az épület és környezete kitakarítá-
sában, megszépítésében, akár kétkezi mun-
kával, vagy egy-egy növény elültetésével. A
kápolna eredeti céljának megfelelõen arra
gondoltunk, hogy körömvirágot kellene ül-
tetni az épület köré, mely folyamatos virág-
zásával egységes, ízléses külsõt adna. A kõ-
mûves és tetõfedõ munkálatokat szeretnénk
a következõ egy hónapon belül elvégezni, a
virágültetést pedig akár a falunapi progra-
mok részévé tenni oly módon, hogy az ér-
deklõdõket és tenni akarókat kiszállítjuk a
helyszínre, ott elültethetnék a növényeket, és
minden segítõ nevét felírjuk a kápolnában
elhelyezésre kerülõ névsorba. Keresünk
olyan lovas kocsival rendelkezõ személyt,
aki vállalkozna a segítõk kiszállítására a fa-
lunapon. Felajánlás érkezett már a Király-
egyházi Fiatalok Egyesületétõl, miszerint a
tevõleges munkálatokban õk szívesen részt
vállalnak. 

„Énekeljünk együtt” címmel spontán
énekkar létrehozását tervezzük a falunapra.
Jelentkezzenek mindazok, akik szívesen
énekelnének ismert magyar népdalokat,
hogy legyen közös öröm az éneklés, minél
több jelentkezõt várunk kortól és nemtõl
függetlenül. Terveink szerint délidõben a
színpadra lépne csoportunk, ennek érdeké-
ben szükséges lenne egy-két alkalommal a
falunap elõtti hetekben kissé összehangol-
nunk egy szakember segítségével. Mielõbb
várjuk az érdeklõdõket!

Kovács Lászlóné irányításával már hóna-
pok óta folyik a lelkes készülõdés a faluna-
pi origami kiállításra. A továbbiakban
is szívesen fogadjuk a kiállítással kapcsola-
tos ötleteket, segítséget, hajtogatásokat.

„Akikre büszkék vagyunk” címmel
kiállítás tervezünk településünk és hazánk
nagyjainak képeibõl. Elsõsorban azok se-
gítségét várjuk, akik valamikor Királyegyhá-
zán élt személyek dicséretes tevékenységé-
rõl, elért eredményeirõl, a település jó hír-
nevének öregbítésérõl tudnak bármilyen in-
formációt.

„Ételed az életed” címmel tanácsadást
szervezünk az egészséges életmódról. Eh-
hez kapcsolódóan várunk jelentkezõket,
akik kóstolásra alkalmas ételeket, italokat
(teákat) készítenének a helyben termõ
gyógynövények felhasználásával. Várjuk
azok jelentkezését, akik szívesen megmu-
tatnák a saját házi készítésû esetlegesen
egyedi termékeiket, és abból esetleg némi
kóstolóval egybekötött bemutatót tartaná-
nak, mint például házi készítésû sajtok, tú-
ró, kolbász, mangalicatermékek, különle-
ges italok, akár borok, pálinkák. A vállal-
kozó szellemû termelõket, akik a falunap
vendégeit ilyen különleges gasztroélmé-
nyekben részesítik, jutalmazni fogjuk. Ter-
mészetesen a fõzõversenyt hagyományo-
san meghirdetjük az idei rendezvényen is. 

A fent említett programokra, tevékenysé-
gekre a jelentkezõket és az érdeklõdõket
szeretettel várja: Grímné Hunyadvári Éva
képviselõ és Konyári Tímea, a falunap szer-
vezõje. Érdeklõdni lehet a 30-9522987 te-
lefonszámon.

Legyen a miénk ez a nap!
TEGYÜK EGYÜTT SZEBBÉ KÖRNYEZETÜNKET ÉS A FALU NAPJÁT

Június 20-ára tervezzük az idei falunapot. Addig és azon
a napon is szeretnénk tenni környezetünk szépítéséért, a
hagyományok ápolásával illetve újjáélesztésével.


