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Március 24-én a délutáni órákban húsvét-
váró játszóházat szervezett a Királyegyházai
Római Katolikus Plébánia a „Családi közös-
ségi programok és szolgáltatások fejlesztése”
című projekt keretében a királyegyházai isko-
lában. A program létrejöttét az iskola peda-
gógusai és a nyugdíjas klub tagjai segítették
a gyakorlatban azzal, hogy különböző
húsvéti dekorációkat, ajándéktárgyakat ké-
szítettek az érdeklődőkkel közösen. Ki-ki ha-
zavihette az általa alkotott ajtódíszt, hímzett
terítőt vagy más ajándéktárgyat. 
16 órai kezdettel az emeleti zsibongóban
hallgathattuk meg az ITB együttes (Istenem
Tebenned Bízom - vagy másik jelentése sze-
rint: Iváncsits Tamás és Barátai) virágvasár-
napi koncertjét. Az együttes hat tagja közül
csak négyen tudtak eljönni (Iváncsits Tamás,
Major András, Käsz Katalin és Käsz András),
de úgy gondolom, hogy így is a maximumot
nyújtották a jelenlévők számára.
A koncertet a "Szentlélek jöjj el!" kezdetű
zenés darabjukkal kezdték, majd elénekelték
az együttes hivatalos indulóját, az ITB indulót.
Ezután Tamás arról beszélt nekünk, hogy
milyen fontos számukra a magyarságtudat,
ezért is komponálták meg és adták elő a
"Magyarország" című művet harmadik
darabként. Ezt követte a "Hitvallás", majd a
"Kilenc hónap", amelyről nem nehéz kitalálni,
hogy az Édesanyákról és az ő "áldott állapo-
tukról" szólt. Bibliai történetek is megzené-
sítésre kerültek, mint például "Az elveszett
bárány". Ezt követte az "Isten szava", majd
egy dal, amely kifejezetten a kamaszoknak
szólt a "Kamasz Blues". (Ebben azt kéri a

szerző a fiataloktól, hogy ne válasszák a dro-
gokat és a rossz megoldásokat, nehogy így
eltékozolják az életüket). A szerző korábbi
rockoperáiból (pl. Péter és Néró; A jó pász-
tor) is hallhattunk betétdalokat, mégpedig az
"Összegyűltünk dicsérni" és a "Hitvallásunk
egyszerű" kezdetűeket. A "Szombat délután"
egy szombat délutáni Bibliaolvasásról szól és
az abban talált gyönyörű zsoltárról.
Az együttes egyik nagy "kincse" Szent Pál
Szeretethimnusza, amelyet gyönyörűen
hangszereltek és adtak elő nekünk. "Az
Olajfák hegyén" kezdetű mű Jézus passió-
jának kezdetét mutatja be, mégpedig úgy,
ahogyan azt Jézus magányosan, vért izzad-
va, félve a haláltól, az Atya akaratába bele-
nyugodva éli át. A "Jöjj az életembe" kezdetű
ének kottáit kiosztották a megjelenteknek és
"megénekeltették" őket, ami annyira jól sike-
rült, hogy még az együttes vezetője is elis-

meréssel szólt arról, hogy milyen bátran
énekelt mindenki, főleg a gyerekek. A
"Kiáltás" című darab egy 3 éves, lebénult,
kórházban fekvő kislány tragédiáját és a
gyógyulásában való hitet énekelte meg,
majd következett az utolsó szám a "Te vagy
az út" kezdettel. Mivel annyira jól sikerült a
koncert, hogy "ráadást" is kértünk, ezért a
"Dicsőség az Atyának" kezdetű művel zárta
le az ITB együttes az ünnepi műsort.
Végezetül szeretném megköszönni a
zenekarnak, hogy eljöttek hozzánk, és egy
valóban mély, lelki élménnyel "töltöttek fel"
bennünket! Az együttesről további informá-
ciókat a www.ivancsitstamas.hu oldalon talál-
hatnak az érdeklődők.

Kajtár Bertold
projektmenedzser

Virágvasárnapi játszóház és ITB koncert 

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!



Február 19-én 16 órától került megrendezés-

re a TÁMOP 5.5.1.B-11/2 „Családi közös-

ségi programok és szolgáltatások fejlesztése
a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia

szervezésében” programsorozat keretén

belül újabb előadásunkra a Királyegyházai
Általános Iskola földszinti aulájában, mely-

nek témája "Védőnői tanácsadás" volt. Az

előadás megtartására egy ismert előadót
kértünk fel, Gelencsér Adrienn védőnőt

Királyegyházáról, hogy így a kérdéseiket

"közvetlenebbül" intézhessék hozzá a
kedves résztvevők.

A védőnő „A család megtartó ereje" téma-

körünk részeként tartotta meg védőnői
előadását, amelyet egy rövid verssel indított

"Várva várt gyermek" címmel.

Első nagyobb témakörében - "Gyermek-
vállalás-felelősséggel" - megtudhattuk, hogy

a tudatos tervezés fontosságához hozzá-

tartozik a családtervező nő alkalmasságá-
nak kivizsgálása, ami azt jelenti, hogy a

leendő kismama menjen el tüdőszűrésre,

fogorvoshoz, valamint terhességi alkal-
massági vizsgálat céljából a nőgyógyász-

hoz és rákszűrésre is. Azt is fontos kihangsú-

lyozni, hogy ha valaki még nem állapotos,
de szeretne gyermeket, akkor nagyon fontos

a párok ivarsejtjeinek védelme, amihez hoz-

zátartozik az alkoholfogyasztás kerülése, a

dohányzás elhagyása férfinak és nőnek
egyaránt, az egészséges táplálkozás, a

többször keveset elv, a magzatvédő vita-

minok szedése és a munkahelyi ártalmak
kiszűrése. Rendszeres nemi élet mellett 3-6

hónap alatt sikerül - a statisztikák szerint - egy

anyának gyermeket foganni, de ha
valakinek 12 hónap "próbálkozás" után sem

sikerül a gyermekáldás, akkor feltétlenül men-

jen el orvoshoz.
A második témakör a csecsemőgondozásról

szólt. Gárdonyi Géza: "Mikor a gyermek"

című verse után a csecsemőgondozás fő
szempontjairól hallhattunk (többek között a

harmonikus családi életről, a biztonságról és

a tisztaságról is). Megemlítésre került, hogy
az apák csecsemőkkel való kapcsolata

nagyon sajátos és egyben fontos is a

csecsemőkre nézve, hiszen ők azok, akik
"röptetni" merik gyermekeiket, vagy akár

birkózni velük, az anyák féltő magatartásá-

val ellentétben. Fontos, hogy mindig
szeretettel forduljunk a csecsemőhöz (hiszen

ő úgyis megérzi, ha a szülő ingerült, vagy fe-

szült), valamint beszéljünk a babához, hiszen
bár válaszolni még nem tud, de ért minket.

A gyakorlati dolgokban elmagyarázta a
védőnő a köldökellátást (alkoholos fül-

tisztítóval, hintőporral), a szájpenész ellátását

(gomba okozta elváltozás esetén), valamint
a "babamasszázs" technikáját, amely

többek között erősíti a szülő-gyermek kap-

csolatot, segíti a vérkeringést és az
immunrendszer fejlődésére is hatással van,

és amelyeket 3 hetes kortól akár napi 20-30

percig is végezhetünk. A fürdetésről megem-
lítette, hogy ez egy fontos családi esemény,

ami mindig ugyanabban az időpontban

legyen - este, alvás előtt -, a víz 34-36 Celsius
fokos legyen és semleges vegyhatású

fürdetőszert használjunk. A körömvágás

(csecsemőknél 3-4 naponta legyen), a
tisztábatevés, a levegőztetés és végül az

orrszívás módjáról is kaptunk felvilágosítást.

Harmadik témánk a "Csecsemő táplálásáról
és hozzátáplálásáról" szólt. Itt egy norvég

kisfilmet láthattunk a szoptatásról Dr. Gro

Nylander "Breast is best" címmel. A védőnő
azért norvég filmmel készült, mert a norvég

nők azok, akik világviszonylatban a legtöb-

bet "teszik" a természetes szoptatásért, ami
abban mutatkozik meg, hogy a lehető

leghosszabb ideig szoptatnak hozzátáp-
lálás nélkül, és ezt kórházi, sőt állami szinten

is nagyon reklámozzák és támogatják.

A hozzátáplálás 6 hónapos kortól ajánlott,
de el lehet kezdeni ezt akár 4 hónapos kor-

tól is, ha erre van szükség.

Az előadás végén ismét egy kisfilmet láthat-
tunk Mike Sharobim: "Kis Angyalkák" cím-
mel. Mindezek után egy kötetlen beszél-
getéssel zártuk az esténket, finom meleg tea
és aprósütemények mellett. Szeretném
megköszönni ezúton is Gelencsér Adrienn
védőnőnek, hogy elfogadta felkérésünket
és hasznos információkat osztott meg
velünk.

Kajtár Bertold
projektmenedzser
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Védőnői tanácsadás

A befizetett SZJA 1 %-ról rendelkezzen idén is a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány javára

Adószám: 18328356-1-02
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Több fórumon is találkozhattak az elmúlt és
az idei év során is a környékbeli lakosok a
másodlagos tüzelőanyagok alkalmazásának
lehetőségével, mellyel a LAFARGE Királyegy-
házi Cementgyárában a jelenleg használt
fosszilis tüzelőanyagokat váltanák ki. A gyár
és a lakosság között zajló párbeszédben a
cementmű számára továbbra is kiemelten
fontos a közérthető, egyértelmű válaszadás,
és a nyitottság. Ennek köszönhetően a gyár
képviselői minden esetben igyekeznek a
lehető legérhetőbb, pontosabb választ adni
a kérdésekre. Továbbá a végleges engedély-
kérelem beadásakor a vezetőség figyelembe
vette az érdemi észrevételeket és ennek meg-
felelően adta be a végleges engedélykérel-
met az illetékes hatósághoz. Többször fel-
merült a tüzelőanyag-váltás következtében a
kamionforgalom illetve a kibocsátási határér-
tékek kérdése. Továbbá nagy érdeklődésre
tartott számot az is, hogy pontosan milyen
anyagokat tervez a gyár a jövőben felhasz-
nálni. 
Az alkalmazni kívánt másodlagos tüzelő-
anyagok körébe csakis olyan hulladékok tar-
toznak, melyek anyagában történő újra-
hasznosításra, illetve újrafelhasználásra már
nem lennének alkalmasak. Ez azt jelenti,
hogy ezek az anyagok hulladéklerakókba
kerülve bomlanának le, több száz, de akár
ezer évig is szennyezve környezetünket. Ez-
zel szemben a klinkerégetés egy olyan folya-
mat, amely erre megoldást kínál: ezeket az
anyagokat, mivel energiatartalmuk magas,
célszerű ellenőrzött körülmények között fel-
használni, így a cementgyártás során
tüzelőanyagként szolgálhatnak. A Királyegy-
házán felhasználandó anyagok körébe az
aprított és válogatott papír- és műanyaghul-
ladék, gumiapríték és biomassza tartozik. Ez
utóbbi anyagkör alkalmazása a helyi hul-
ladékgazdálkodás és az agrártevékenység
fontos részévé válhat, bevételt jelentve a helyi
hulladékgazdálkodó szervezeteknek, vala-
mint a helyi gazdálkodások számára. A bio-
massza felhasználásakor, vásárlásakor a

helyi földművelési tevéke-nységből származó
mezőgazdasági hulladékra, pl. kukoricaszár
felhasználására és az energiaültetvényekre
alapoz a gyár, mely enyhítheti az ebben a
térségben különösen magas munkanél-
küliséget is. 
A kamionforgalom a tüzelőanyagváltással,
ahogy eddig is a Királyegyházi Cementgyár
mellett elhaladó, elkerülő úton bonyolódna,
kikerülve ezzel a lakossági területeket. A
cementmű már lépéseket is tett a közúti szál-
lítás vasútra történő átterelésében. A cement-
gyártáshoz szükséges salak beszállítása már
vasúton történik. Ezzel azonban az erőfe-
szítések nem zárultak le. A cementkiszállítás
vasútra való fokozatos átvezetésén is dolgo-
zik a cég, azonban ez az ügyfelek részéről
még nem minden esetben lehetséges, hiszen
az iparvágányok rendelkezésre állása limitált.
Az előzetes számítások alapján 365 napi
kemenceüzem mellett 24 kamionnal több for-
dulna meg a gyárban, azonban az építőipar
sajnálatos helyzetének köszönhetően ez a
szám sokkal alacsonyabb lesz.
A fentiek mellett a lakosság körében közpon-
ti kérdés volt a kibocsátási értékek alakulása,
vizsgálata. A környezetvédelmi hatóság a
másodlagos tüzelőanyagokat alkalmazó
gyárak esetében sokkal szigorúbb határér-
téket ír elő, melyek betartása szigorúan, na-
ponta ellenőrzött a hivatalos szervek által.
Minden tévhit alaptalan azzal kapcsolatban,
hogy a hulladékok használatával a leve-
gőminőség romlana, esetleg káros anyagok
kerülnénk a levegőbe. A gyártás során
keletkező CO2 60 %-át a mészkőbe beá-

gyazódott gázok adják, a feldolgozási folya-
mat során felhasznált fosszilis tüzelőanyagok-
ból 40% származik. Ez utóbbi kiváltása
jelentős csökkenést jelent a kibocsátási ér-
tékek tekintetében. A gyár kibocsátása e mel-
lett nem csak az alkalmazott tüzelőanyagok-
tól függ, hanem a technológiától is, amely
Királyegyházán, Európa egyik legmod-
ernebb cementgyárában a világszinten
elérhető legjobb technológia. A gyár szakem-

berei azon dolgoznak, hogy az energia-
hatékonyság növelésével és a folyamatok
optimalizálásával hozzájáruljanak a kibo-
csátási értékek további csökkenéséhez.
Amennyiben a gyár a hulladék együttégetést
megvalósítja a kibocsátási határértékek közel
40 százalékkal csökkennek. Egy szál ciga-
retta elszívásából származó füstben mintegy
5 milliószor nagyobb koncentrációban van
jelen a dioxin, mint egy cementgyár kémé-
nyéből távozó füstgázban. A nehézfémek
jelenléte a szénben többszörös, mint a
műanyag hulladékokban. A CO2 kiboc-

sátásért a világon a cementgyárak összesen
csupán kb. 5 %-ban felelősek. A cement-
gyárak zajkibocsátási határértéke 40 dB a
legközelebbi lakás mellett mérve. Ezzel
szemben egy átlagos hűtőszekrény kb. 41dB
zajt okoz a lakásban. Emellett természetesen
továbbra is működik az egészségügyi moni-
toring rendszer a térség lakosságának
egészségvédelme érdekében. 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
szívesen látja a lakosságot nyílt napjain

(minden páros héten csütörtökön
14:00-16:00-ig;

legközelebbi időpontok: április 4., 18.),
vagy akár előzetesen egyeztetett

gyárlátogatásokon, és minden esetben

áll a lakosság rendelkezésére a megszokott
elérhetőségeken: +36 73/500-900,

www.lafarge.hu vagy
cementhungary@lafarge.com). 

Konyári Tímea

Másodlagos tüzelőanyagok Királyegyházán
Továbbra is a környezetvédelem az elsődleges szempont a jövőbeni beruházás kapcsán
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A szépen megterített asztaloknál ... ... jó volt találkozni, beszélgetni

Köszönjük a zenekarnak a talpalávalót! Hajnalig tartott a mulatság

Lovas Bál Királyegyházán 
A Királyi Lovas Klub március 16 -án rendezte
meg első batyus bálját.
Az estét amatőr táncosok nyitották meg, akik
profiként mutattak be különböző stílusokat,
így bepillantást nyertünk a hagyományos
magyar néptáncba, a kólóba, a klasszikus
balettba, a paso doble, a country és a
modern disco tánc műfajába is.
A vendégek nagy  " komolysággal ", érdek-
lődéssel nézték végig a produkciónkat, és a
taps sem maradt el a végén .
Később egy torta került kisorsolásra, majd
az asztalokon elhelyezett szalvéták egyi-
kében elrejtésre került "Nyert " felírat megke-
resése volt a feladat. A szerencsés megtaláló
egy ágyas pálinkát vehetett  át jutalmul.
Ezek után patkódobogással kezdetét vette a
nagyon jó hangulatú mulatság.
A zenekarnak csak annyi szusszanásnyi
ideje volt, amíg az értékes tombola-
nyeremények éjfél körül gazdára találtak.
Mindent összevetve megállapíthatjuk, hogy

az est a lehető legjobban sikerült.
Köszönetet szeretnénk mondani a felajánlá-
sokért: Árki Andrásnak, az Ádám családnak,
Csóka Gábornak és családjának, a Gyenis
családnak, Hollósi Richárdnak és családjá-
nak, a Kósa családnak, a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriu-
mának, Mihálovics Gábornak és családjá-
nak, a szentlőrinci Tom Market üzlet veze-
tőjének, Tóth Tibornak, Varga Sándornak és

családjának.
Köszönjük a segítséget a Királyegyházai
Általános Iskola igazgatójának, Palkó
Ottónak, aki biztosította számunkra a
helyszínt, és nem utolsó sorban Hollósi
Mercédesznek és Farkas Edinának, akik
szintén kivették a részüket a munkából. 
További képek:  www.kiralyilovasklub.hu

Ormódi Melinda

Az ötletes és vidám nyitótánc megalapozta a hangulatot
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Húsvétváró Virágvasárnap 

A nyugdíjas klub tagjai hímezni tanították
az érdeklődőket Szülők, gyerekek együtt ügyeskedhettek

Ki-ki hazavihette, amit készített Színes forgatag volt a húsvéti játszóház

A lufira ragasztott fonalból lett a húsvéti tojás Nagyon szép lett a textillel díszített tojás is

Ivancsits Tamás és zenekara adott koncertet A közönség is együtt énekelt az együttessel
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A megfeszített és feltámadt Jézus 
Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta: 
Volt egy gazda, aki szőlőt telepített, azután
bérbe adta a szőlőműveseknek, hogy
műveljék meg. Amikor eljött a szüret ideje,
elküldte szolgáit, hogy szedjék be a termést.
A szőlőművesek azonban nekiestek a szol-
gáknak, egyiket megverték, a másikat megöl-
ték, a harmadikat megkövezték. Akkor a gaz-
da saját fiát küldte el hozzájuk, mert azt gon-
dolta, a fiát csak megbecsülik. De amikor a
szőlőművesek meglátták a fiút, így bíztatták
egymást: „Itt az örökös! Öljük meg, és miénk
lesz az öröksége!” Nekiestek, kidobták a
szőlőből és megölték. A példabeszéd értel-
me világos, hiszen az ószövetségi Szentírás
gyakran nevezi a választott népet Isten
szőlőskertjének. A szőlőmunkások e nép fiai,
a szolgák a próféták, a fiú pedig Jézus
Krisztus.
Az Úr Jézus tudta, hogy meg fogják ölni.
Hiszen a szőlőmunkásokról szóló pél-
dabeszédet éppen azoknak mondta, akik
már tervezgették magukban, hogy miként
fognak elbánni vele. Persze, elmenekülhetett
volna előlük. De ő éppen azért jött, hogy
életét adja az emberek üdvösségéért.
Mindez pedig a következőképpen történt:
A választott nép a húsvétra készült. Jézus nem
a családja, hanem tanítványai körében ünne-
pelt. Minden az ősi hagyomány szerint tör-
tént, de amikor megtörte és tanítványainak
adta a kenyeret, ezt monda: Egyetek ebből
mindnyájan, mert ez az én testem”. A kelyhet
pedig e szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok
ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kely-
he, az új és örök szövetségé, melyet értetek

és sokakért kiontok a bűnök bocsánatára”.
Majd hozzátette: „Ti is ezt tegyétek az én
emlékezetemre”.
A vacsora után a Getszemáni nevű kertbe
mentek. Itt Jézus letelepítette a tanítványokat,
ő maga pedig kissé távolabb ment tőlük és
térdre borulva, imádkozva készült a halálra.
Közben rettenetes félelem és irtózat tört rá.
Teljes testében remegett és verejtékezett.
Menekülni szeretett volna a szenvedés elől,

ezért így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges,
kerüljön el ez a szenvedés”. Ám az Atya irán-
ti engedelmessége, és az értünk való
szeretete még a félelemnél is erősebb volt
benne. Ezért azonnal hozzátette: „Mégis, ne
úgy legyen, amint én akarom, hanem amint
Te.”
Mindeközben Júdás közeledett és vele a
főpapoknak és a véneknek megbízásából
egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt
csapat. Az áruló jelben egyezett meg velük:
„Akit megcsókolok – mondta – ő az, fog-
játok el!”
Mint valami gonosztevőt, megkötözve vitték
Jézust a főtanács elé, melynek elnöke Kaifás
főpap volt. Vádakat koholtak, hamis tanúkat
sorakoztattak föl ellene, de nem sikerült
semmi olyant rábizonyítani, ami miatt halálra
ítélhették volna. Akkor a főpap maga vette
kezébe az ügyet: „Esküvel kényszerítelek az
élő Istenre - szólt hozzá dörgő hangon -,
mondd meg, hogy te vagy-e a Messiás, az
Isten Fia?” „Én vagyok – felelte Jézus -.
Mondom azonban nektek: látni fogjátok
egykor, hogy az Emberfia ott ül a
Mindenható jobbján és eljön az ég felhőin.”
A főpap erre megszaggatta ruháját:
„Káromkodott! – kiáltotta. - Mi szükségünk
van még tanúkra? Most magatok is hallottá-
tok a káromkodást. Mi a véleményetek?”
Azok így kiáltottak: „Méltó a halálra!”
A zsidók római uralom alatt álltak, nem volt
joguk bárkit is halálra ítélni. Ezért Jézust a
római helytartó, Pilátus elé vezették. Pilátus
gyenge jellemű ember volt. Jézust ugyan tel-
jesen ártatlannak találta, mégsem mert kiállni
mellette.
Azután elvezették, hogy keresztre feszítsék.
Maga vitte vállain a súlyos gerendákból
ácsolt keresztet. A kereszt nagyon súlyos volt,
mert a világ minden bűne (az én bűneim is,
melyeket talán már észre sem veszek) abban
a két fagerendában sűrűsödött össze.
Odaérve levetkőztették. Véres testtel, mezíte-
lenül, megalázva állt a gúnyolódó tömeg
előtt.

Vele együtt két gonosztevőt is megfeszítettek,
egyiket jobbról a másikat balról. Nem tudjuk,
milyen gonoszságokat követtek el, csak
annyit tudunk, hogy aznap egyikük, mivel
szívből imádkozott, eljutott az örök
boldogság országába. Határtalan az Isten
irgalma!
Három keserves órán át vergődött Jézus a
kereszten. Akkor váratlanul sötétség borult a
földre, és ő hangosan felkiáltott: „Atyám,
kezedbe ajánlom lelkemet!” Majd lehajtotta
fejét, és kilehelte lelkét.

Miután levették a keresztről, tiszta lepelbe
takarták és sziklába vájt új sírboltba
helyezték. A sír bejárata elé nagy követ
görgettek és elmentek. Később a főpapok és
a farizeusok lepecsételték a sírt, és őrséget
állítottak melléje, nehogy a tanítványok
ellopják a holttestet, és aztán elhíreszteljék a
nép között, hogy Jézus feltámadt.
De azt a diadalmas erőt, amely képes volt
legyőzni a halált, nem állíthatta meg sem a
kő, sem a pecsét, sem a katonák fegyvere.
Amikor az ünnep elmúltával a jámbor asz-
szonyok illatszereikkel eljöttek, hogy megken-
jék a holttestet, a sírt üresen találták! 

folytatás a 7. oldalon



„Hiába keresték a halottat, de megtalálták az
élő Krisztust! Futottak vissza a városba, vitték
a hírt a tanítványoknak: „Feltámadt az Úr!”

Még ugyanazon a napon két csalódott
tanítvány, akik Emmausz felé tartottak felis-

merték a feltámadt Jézust, amikor vacsora
közben megtörte a kenyeret.
Az apostoloknak a zárt ajtó ellenére jelent
meg és köszöntötte őket: „Békesség nektek!”
Azok zavarukban és félelmükben azt hitték,
hogy szellemet látnak. Ezért így folytatta:
„Tapintsatok meg és lássatok! A szellemnek
nincs húsa és csontja, mint nekem.” E sza-
vakkal megmutatta nekik kezét és lábát. De a
tanítványok még mindig zavarodottak voltak.
Ezért megkérdezte tőlük, hogy van-e valami
ennivalójuk. Azok sült hallal és lépes mézzel
kínálták. Jézus elfogadta, és szemük láttára
evett belőle.
A kételkedő Tamásnak nyolc nappal később
újra megjelent, és így szólt hozzá: „Tedd ujja-
dat a szegek helyére, és oldalam sebébe. És
ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás felkiál-
tott: „Én Uram, én Istenem!” 
Mi hisszük, hogy Jézus feltámadt és itt van

közöttünk. Velünk van, amikor az ő nevében
összejövünk, tanít bennünket a Szentírás sza-
vával, táplálja lelkünket a testévé-vérévé vált
kenyérrel és borral. Ezért fontos hitvallás, amit
a misében mondunk: „Halálodat hirdetjük,
Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg
el nem jössz.” 
A feltámadásra emlékeztet a húsvéti gyertya
is. A belészúrt öt tömjénszem: Krisztus öt
sebe. Ahogy e gyertya fénye áttöri a sötét-
séget, úgy ragyogja be életünket a feltá-
madás öröme. Mert a feltámadás: győzelem
a halál fölött. Azt jelenti: ha Krisztushoz tarto-
zok, vele együtt én is feltámadok. Nem a
megsemmisülés, hanem az örök élet vár rám.
Ebben a boldog reményben él a keresztény

ember.

Király József
plébános

Borza Gyula
Borza József

Aszmann József
Borza Ferenc
Végh Tibor

Göncz Gyula
Kajsza Nándor
Halas Ferenc
Halas László
Nyaka József

Ős Lajos
Ős Ferenc

Böröcz Béla
Marton Ferenc
Borza József
Borza Imre
Csirke János

Kósa Gyula
Horváth Sándor
Horváth József
Káptalan Viktor
Káptalan József
Angyal László
Pántya János

Mihálovics József
Tóthpál Lajos
Bata Vince

Borza Béla
Dr. Máthé Győző

Boczori János
Papp Ferenc
Kacsar József
Papp Ferenc
Tóth Gyula
Tóth Béla

Szabó Lajos
Kocsis József
Rostás József
Dávid János
Stulp Mihály
Horváth Lajos
Gyenis József
Pekori József

Koszér Ferenc

A megfeszített és feltámadt Jézus 
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A Plébániai Tanácsosok
testületének elhunyt tagjai 

Zarándoklat 
Baja – Máriakönnyére 
2013. április 20-án, szombaton

Zarándoklatunk célja,

hogy 200 éves plébániánkat Mária

közbenjáró szeretetébe helyezzük.

Program:

• Máriakönnyén ünnepi szentmise, majd

közös imádkozás

• Baján litániát imádkozunk, majd megnéz-

zük a Türr István emlékművet

• Grábócon megtekintjük a szerb ortodox

kolostort és templomot.

Indulás 7.30-kor az óvodával szemközti

buszmegállóból. 

Érkezés a késő délutáni órákban.

Útiköltség 3.000 Ft.

Jelentkezni lehet szentmisék előtt és után a

sekrestyében az útiköltség teljes össze-

gének befizetésével.
Király József

plébános

folytatás a 6. oldalról

Üdvösségükért 2013. április 28-án, vasárnap fél 10-kor mutatunk be szentmisét!
A hozzátartozókat szeretettel hívom és várom!
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A királyegyházai női amatőr kézilabda-
csapat március 3-án meghívást kapott egy
nőnapi kupára. Nagy szeretetettel és
kedves vendéglátással fogadtak minket a
nagyszabású rendezvényen. A nőnapi
kupán Zsombó, Bátaszék, Szászvár,
Véménd, Mohács és Királyegyháza
csapata vett részt. Célunk az első hely
megszerzése volt. Lelkesedésünk nem ha-
gyott minket cserben, sima játékkal jutottunk
a döntőbe. A döntőben Zsombó csapata
volt az ellenfél, kicsit elbízva magunkat,
szoros küzdelemben, a döntetlen utáni
hosszabbításban egy góllal megnyertük a
meccset, ezzel a csapatunk megnyerte a
mohácsi nőnapi kupát. Különdíjakkal is jutal-
mazták a csapatokat. A gólkirálynői címet
királyegyházai leányzó: Kiss Henrietta
kapta. Ismerkedések közepette csapatunk
meg-hívást kapott Szászvárra egy újabb
megmérettetésre. Késő este fáradtan ha-

zaindulva, a csapat már az újabb
győzelmet tűzte ki célul. Ha szponzoraink
támogatását tovább élvezhetjük, akkor
tovább szeretnék bővíteni a királyegyházai
kupagyűjteményt. 

Kiss Jánosné
csapatkapitány

Nőnapi teremtorna 

Az önkéntesség elterjesztése Királyegyháza községben és térségben
Szereted a kihívásokat?

Rajtad is segítettek már mások és nem tudod, hogyan háláld meg?
Értelmes tevékenységgel szeretnéd eltölteni a szabadidődet?

Szeretnél egy klassz csapat tagja lenni?
Ha a fenti kérdésekre igen a válaszod, akkor

JELENTKEZZ!
Hogyan teheted ezt meg?

Keresd Konyári Tímeát a 06-30/952-2987-es telefonszámon,
vagy a konyaritimea@gmail.com e-mail címen,

aki felvilágosítást tud neked adni a jelentkezéssel kapcsolatban,
az elvégzendő feladatokról.

Ha szeretnél jönni, de tartasz attól, hogy egyedül vágj bele,
hívd magaddal családtagodat, barátodat, ismerősödet!  

Várunk az önkéntesek táborába!

LÉGY TE IS ÖNKÉNTES!

Március 2-án,  szombaton 13 órai kezdettel
Sumony Roma Nemzetiségi Önkormányzat
véradást szervezett, amelyre 20 fő önkéntes
véradót toborzott. Tatár-Kis József Sándor
sumonyi lakost a 82. véradása alkalmából
a Roma Nemzeti Önkormányzat elnöke
oklevéllel  köszöntötte. Bagó Károly
negyvenszer adott már vért, de újabb
véradóval is bővült a sumonyi véradók
száma, ifj. Kolat József Richárddal.  Ezúton
mondunk köszönetet  az élelem beszer-
zéséért Sumony polgármesterének, Orsós
Józsefnek és Torma Lászlóné képviselőnek,
aki egyben a Sumonyi Vöröskereszt Alap-
szervezet titkára. Továbbá köszönöm a
támogatást Biró Endrének (Okor Kft ) és
Peresztegi  Lászlónak (Halgazdaság).

Orsós László 
Sumony Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke

Véradás volt
Sumonyban 


