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NAGY CSALÁDI NAP
Sok segítőkész, lelkes ember összefo-

gásával sikerült megvalósítani május
18-án a családok és minden

érdeklődő szórakoztatására a Nagy
családi nap című rendezvényt a

TÁMOP 5.5.1.B-11/2 „Családi kö-
zösségi programok és szolgáltatások

fejlesztése a Királyegyháza Római Ka-
tolikus Plébánia szervezésében” prog-

ramsorozat keretén belül. 
A Királyi Lovas Klub tagjai látványos és

nagyon érdekes programmal szolgál-
tak, a fogathajtással, melyre a környe-

ző falvakból is érkeztek szereplők és

nézők, érdeklődők egyaránt. Hat
különböző kategóriában hirdették meg

a versenyt, és osztottak jutalmakat a
nap végén.

A Királyegyháza Sportegyesület a
focipályán Király Kupa néven szer-

vezett kispályás egész napos futball
kupát, melyre tíz csapat (köztük két

helyi) jelentkezett. A kupát egy a
szomszéd településről érkezett, csak

erre az alkalomra összeverődött csa-
pat vitte el, akik a Team nevet válasz-

tották maguknak. Gólkirály lett Bogdán
Kálmán, a legjobb kapus címet pedig

Boros Zoltán nyerte el. 
A Királyegyházai Polgárőr Egyesület

tagjai nemcsak arról gondoskodtak,
hogy egész nap biztosítsák a ren-

dezvényt, hanem emellett még
különböző szórakoztató programokat

is szerveztek a gyerekeknek és a fel-
nőtteknek is, mint például: horgászat,

célba dobás, aszfaltrajz, sorverseny. 
A gyerekek kipróbálhatták magukat a

falmászásban, rekeszépítésben, beleül-

hettek a háromdimenziós székbe, a
kisebbek pedig ugrálhattak kedvükre a

légvárban vagy a trambulinon. 
A Szentlőrinci Családsegítő és Gyer-

mekjóléti Szolgálat dolgozói ismét
nagyon sikeresek voltak a gyermekek

körében az arcfestéssel, gyöngy-
fűzéssel. 

Külön köszönet illeti a Nyugdíjas Klub

tagjait, akik már kora reggel friss lán-
gossal várták és kínálták a vendégeket,

majd meleg étellel kedveskedtek a
szervezőknek, a rendezvényen dolgo-

zóknak. 
Délután Sinkó Csongor csodálatos

orgonajátékát élvezhettük a templom-
ban, majd Király József plébános tar-

totta Pünkösd alkalmából az Ünnepi

Szentmisét. A mise után a plébánián
egy a kitartásról, hitről, hűségről és sze-

retetről szóló megindító filmet nézhettek
meg az érdeklődők. 

A nap során a családok, baráti társa-
ságok bográcsoztak, beszélgettek, ki-

ki igényeinek megfelelően jól érezhette
magát. 

A programot utcabál zárta.

Egyre többeket vonz a látványos fogathajtás



Május elseje alkalmából összejött kis csa-

patunk, és elkezdtük szépíteni a lovaspá-

lyánkat. Megkezdtük a pavilonunk alapjai-

nak lebetonozását. Amíg a fiúk dolgoztak a

klub női tagjai elkészítették a finom ebédet. 

Ebéd közben jókat beszélgettünk, majd

nem kis meglepetést okozva, minden jelen-

lévő klubtagnak kiosztottuk az „egyenpóló-

kat” és sapkákat. Utólag is köszönet a

Királyegyháza Felvirágoztatásáért  Közala-

pítvány Kuratóriumának a támogatásáért!

Május 11-én nekiálltunk a pavilon megépí-

tésének, ami még aznap elkészült. Ezúton

szeretném megköszönni mindazoknak a

klubtagoknak, akik fáradságos munkával,

idejüket ráfordítva, részt vettek az építkezés-

ben. Köszönjük Királyegyháza Önkormány-

zatának és az önkéntes projekt szerve-

zőinek a támogatását, valamint Varga

Sándor segítségét, aki a faanyagot kifű-

részelte nekünk.

Az új pavilonunk első birtokba vétele május

18-án történt meg, amikor a Nagy Családi

Nap keretein belül a Lovas Klub megren-

dezte az idei első fogathajtását. Nagyon

szép számmal gyűltek össze versenyzők és

nézők is egyaránt.                          .

Érkeztek hozzánk: Darányból, Szigetvárról,

Nagypeterdről, Gerdéből, Aranyos-

gadányból, Csányoszróból is versenyzők.

Hat kategóriában lehetett indulni, amelyek-

ben a Királyi Lovasok is előkelő helyeket

értek el :

Hátas kategóriában : 

1. Erős Kata                                                          

2. Mihálovics Gábor

3. Takács Enikő              

Egyes fogat :

1. Tóth Tibor

2. Bognár Lajos 

3. Sztojka Sándor                                                            

Vadászhajtás :

1. Bognár  Lajos                                      

2. Tóth Tibor                                                                      

3. Mihálovics Gábor   

Kettes fogat :

1. Bognár Lajos 

2. Tóth Tibor

3. Joó Melitta      

Póni fogat:

1. Kánya Gyula   

2. Nadrai István     

3.  Tóth Tibor       

Póni vadászhajtás:

1. Kánya Gyula 

2. Heiszler Máté                      

3. Nadrai István

Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt!

Támogatóinknak pedig a segítséget, hogy

ez a  szórakoztató vidám nap létrejöhetett!

Köszönjük a nézőknek is, akik évről évre

megtisztelnek bennünket jelenlétükkel!

Reméljük, mindenki egy élményekkel teli

napot tudhatott magáénak!

Ormódi Melinda 
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Mozgalmas május
A Királyi Lovas Klub hírei

A pavilon építése

Hat kategóriában vártak a jutalmak kiosztásra
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Tehetség hete az iskolában 

A SZONEK AMI tanárai és tanulói voltak
segítségünkre a különböző hangszerek kipróbálásban

A Nyugdíjas Klub tagjai kézimunkázni tanították
az érdeklődőket

Népmese néptáncban elbeszélve –
Tóth Réka tanárnő vezetésével Vendégünk volt Fejős Miklós festőművész is

A Pécsi Művészeti Szakközépiskola
festőiskolásai segítették a kis alkotókat

A negyedikesek táncos produkcióval készültek
a projektzáróra

Március hónapban tehetség hetet tartottunk a Királyegyházai Általános Iskolában, melynek keretében a gyerekek kipróbálhatták magukat
a különböző művészeti ágakban, a zene, az irodalom, a tánc és a képzőművészet területén is. 
Az első napon a zenéé volt a főszerep, a SZONEK Alapfokú Művészeti Iskola zenetagozatos tanárai és tanulói kis bemutatóval
igyekeztek felkelteni az érdeklődést, majd mindenki kipróbálhatta, megszólaltathatta a bemutatott hangszereket. Kaczor Péter tanár úr a
rockzene történetéről tartott érdekes előadást, a kisebbeknek pedig a tanítók játékos ritmusgyakorlatokat, zenés, táncos játékokat tanítot-
tak. A második napon az irodalom és a népművészet, a harmadik napon pedig a képzőművészet egyes területeibe kóstolhattunk bele. 
Próbálkoztunk versírással, népmese eltáncolásával, hímzéssel, festéssel és makett készítésével is többek között. 
A gyerekeknek megadott rímekből kellett verset írniuk, és sokan sikerrel birkóztak meg ezzel a feladattal. Tóth Réka tanárnő irányításával
a népmesét néptáncban beszélték el a táncos lábúak. előadhatták kedvenc versüket, mesélhettek kedves olvasmányaikról is a tanulók.
Vendégeink voltak a Pécsi Művészeti Szakközépiskola festőiskolás tanulói, Fejős Miklós festőművész, az intézmény Képző- és
Iparművészeti Tagozatvezetőjének irányításával.
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Merj a legjobb lenni! 

Csoboka csillagai osztatlan sikert arattak a
közönség és a zsűri körében is

Réti Melani több kategóriában is indult:
verset mondott, énekelt

Vida Nikolett és Tóth Szabolcs párosa megosztott
első helyet ért el tánc kategóriában

Szép pillanatokat szerzett nekünk Grim Dominika
versmondásával

Váradi Nikoletta énekszóval emelte a hangulatot
Papp Zoltánné, Rózsi néni képviselte az idősebb

korosztályt szép előadásával

Az iskolában megrendezett Tehetség hete projekthét záró rendezvényeként a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

Kuratóriuma tehetségkutató versenyt szervezett, melyre képzőművészeti alkotásokkal és előadói produkciókkal is lehetett nevezni. A

beküldött alkotásokból bárki által megtekinthető színvonalas kiállítás készült az iskola zsibongójában.

A képzőművészeti kategóriában érkeztek rajzok, festmények, kisplasztikák, sőt még képregények is. Külön örömünkre szolgált, hogy

nemcsak gyerekek, hanem felnőttek is behozták, és engedték kiállítani, megtekinthetővé tenni műveiket az érdeklődők, látogatók számára.

Sokan kíváncsiak voltak az alkotásokra, és nagyon sokan dicsérték az alkotókat. A megmérettetésre igyekeztünk hozzáértő bírálókat

felkérni, így a zsűri tagjai voltak: Fejős Miklós festőművész; Nyakáné Maár Zsuzsanna, a SZONEK AMI igazgatója; Kis Halas Tiborné,

tanítónő; Grim Ferenc, polgármester és Palkó Ottó, iskolaigazgató. A zsűri egyöntetűen megállapította, hogy nagyon szép és értékes

alkotásokat, előadásokat tekinthettek meg, és igyekeztek minél többeket jutalmazni, emiatt az is előfordult, hogy megosztott első helyeket

osztottunk ki. A jövőben szeretnénk majd újra megrendezni a tehetségkutatót, ezzel lehetőséget adva a bemutatkozásokra.
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Sumony RNÖ hírei 
2013. április 27-én, Pécsre utaztunk, a Rácz
Aladár Művelődési Házba, ahol a Polgár
Alapítvány és a Roma Tehetségsegítő Ta-
nács tehetségkutató válogatóján vehettek
részt és küzdhettek a továbbjutásért a
csobokai gyerekek. Csonka Edina, Csonka
Ferenc, Orsós József és Lusek Richárd roma
tánccal, Orsós Tamás és táncpartnere,

Kecskés Petra pedig latin tánccal készültek.
Mindannyian nagyon ügyesen helytálltak,
különösen  nagy sikert arattak versenytánco-
saink: Orsós Tamás és Kecskés Petra, akik a
legmagasabb pontszámot kapták a szakmai
zsűritől. A jövőt illetően ez gyökeres változást
jelent majd a táncospár életében. A vissza-
jelzés alapján  továbbjutottak, ami azt jelenti,
hogy a legszínvonalasabb produkciók között
szerepelnek majd a Budapesten megren-
dezendő "Si  Love-ls Love" Roma Music and

Art 2013 Fesztiválon. Sok sikert kívánunk
nekik! Reméljük, még fogunk hallani és írni
róluk!

Május 12-én a  sumonyi gyerekek ismét
Budapestre utaztak a Vidámparkba. A 25
gyereket 6 felnőtt kísérte el a Sumony Roma
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésével,

nagyon sok munkával jött össze a kirándulás.
A hatodik paprikáskrumpli-főzőversenyen kö-

zel ezer gyermek  vett részt az ország min-
den részéről. Leírhatatlan örömmel vették bir-
tokba az óriás gépezeteket, szinte semmit
nem hagytak ki. Megfőztük a paprikáskrum-
plit, virsli, kolbász, szalonna is volt benne,
megebédeltünk és utána még délután három
óráig folytatódott a program. A legtöbb -
játékot ingyen használhatták a gyerekek, de
sajnos a hírek szerint meg fog szűnni a vidám-

park. Ha így lesz, akkor majd ki fogunk talál-
ni más programot, vagy elmegyünk az állat-

kertbe. Nagyon szépen köszönjük a szü-
lőknek, hogy  segítettek a gyerekeket  reggel
Szentlőrinc vasútállomásra eljuttatni és este
onnan hazahozni.
Köszönet a segítőknek: Sumony
Polgármesteri Hivatal, Laczovics László,
Katona Zoltán, Gáyer Zsolt.

Orsós László 

Sumony RNÖ elnök

Sumonyi gyerekek Budapesten

Idén is ott voltunk!

Királyegyháza Önkormányzatának segít-
ségével az idén is részt vehettek a király-

egyházai gyerekek is

a Gyermekétkeztetési Alapítvány által
hagyományosan megrendezett

paprikáskrumpli-főző versenyen

Budapesten a Vidámparkban.
Köszönte érte Fata Gábornénak

és segítőinek, akik megszervezték

a kirándulást, és elkísérték a gyerekeket.

A királyegyházai csoport 
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Munkaügyi
tréning

Gáspár Ferenc 1813
Illés Pál 1814-1835

Gilmer Ádám 1836-1839
Zsiga Vendel 1840-1883
Vágner Adolf 1884-1903

Ábrahám István 1903-1934
Nagy György 1934-1952
Gyalókai János 1952-1955
Patócs József 1955-1956

Nyárádi Ádám 1956-1980
Dr. Végvári Tibor 1980-1983

Iván József 1983-1985
Molnár János 2001-2007

Királyegyházán
szolgálatot teljesítő

elhunyt papok

Az ősök fogadalma kötelez
Az ősök fogadalma kötelez még akkor is, ha

én nem voltam ott. Miért? Mert a fogadalom

által a hely és az idő megszentelődik. Az

ókortól kezdve minden idők embere kőből

vagy fából emlékeket állított azokon a

helyeken, ahol valamilyen különleges

esemény történt vele. Ezek az emlékhelyek

őrizték azt a tapasztalatot, amit a régiek átél-

tek, valamint tartást adtak azoknak, akik már

csak emlékezni tudtak. Királyegyháza is őriz

egy tapasztalatot, egy istenélményt! 

1943. május 5-étől német katonák szállták

meg a falut. Ugyanezen év Jézus Szíve

ünnepén szentmisére összegyűlt hívek töltötték

meg a templomot. A mise alatt orosz

vadászrepülők zaját lehetett hallani. Nagy

György plébános azt kérte az emberektől,

hogy ne hagyják el a templomot addig, amíg

a veszély el nem múlik. És milyen jó az Isten.

Senkinek sem lett semmi baja.

Megszabadultak a veszélytől, mert Isten,

szabadító Isten! Később az egyházközségi

képviselőtestület úgy döntött, hogy ennek a

megmenekülésnek emlékére Jézus Szíve

ünnepét fogadott ünnepé nyilvánítják, és

minden esztendőben nagy ünnepélyességgel

tartják meg. 

Magam nem éltem át ezt a helyzetet, de még

csak őseim sem, mert nem itt laktak. Csak egy

„bevándorló” vagyok, mert elöljáróm ide

helyezett. Vannak helyek, ahol azt mondják

az ilyenekre, mint én, hogy csak egy egyszerű

„gyüttment”. De mivel Királyegyháza lett az

egyik otthonom, ezért a falu, a templom, a

Jézus Szíve ünnep, a fogadalom kötelez! És

Önt Kedves Olvasó kinek talán ugyanaz az

Istene, mint az enyém? Mit gondol erről?

Mert én azt mondom, hogy legyünk együtt

hordozói a 70 éves istentapasztalatnak, és

adjunk hálát Istenünk jóságáért, ember-

szeretetéért, és irgalmáért!

Király József

plébános

Gyarló emberként voltak Isten szolgái.
Jótetteikért jutalmat, bűneikért irgalmat

kérünk. Az ő lelkük és minden elhunyt hívő
lelke Isten irgalmából békességben

nyugodjék! Ámen. 

Családi közösségi programok és szolgáltatások 
fejlesztése

a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia 
szervezésében (TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0309)

indul projektünk keretében 2013. május 31-én
Témák: 
• Munkaerőpiaci alapismeretek 
• Munkajog – Foglalkoztatási formák és a munkaviszony jogi kérdései 
• Álláskeresési technikák 
• A hivatalos levelek készítésének követelményrendszere 
• Önéletrajz és motivációs levél készítésének szempontjai 
• Az állásra történő jelentkezés 
• A felvételi elbeszélgetés és keresztkérdései 
• Munkahelyi viselkedés 
• Munkavállalás az Európai Unióban 
A képzés végén a résztvevők a Munkaügyi Központ által elismert tanúsítványt kapnak.
Jelentkezés és további információ: konyaritimea@gmail.com; +36 30 952 2987
A későbbiekben további tréningeket indítunk vállalkozóvá válás, drámapedagógia és személyiségfejlesztés, önismeret témában.
A tréningek résztvevői számára négy ízben fogunk az adott témához kapcsolódó kirándulást szervezni.

Konyári Tímea
szakmai vezető
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Hir de té se i ket húsz szó ig in gyen meg je len tet jük.
Le adás: sze mé lye sen Konyári Tí me á nál, il let ve

a 06-30-9522987-es te le fon szá mon.
Vár juk ész re vé te le i ket és hoz zá szó lá sa i kat is.

NAGY CSALÁDI NAP KÉPEKBEN 

Sinkó Csongor zenés áhítata maradandó élményt
nyújtott az érdeklődőknek

Az arcfestés és a gyöngyfűzés mindig népszerű
a gyerekek körében

Amikor Királyegyháza két csapata mérkőzik
egymással … Egyre többeket vonz és szórakoztat a fogathajtás

A mászófal mellett a légvár és a trambulin is
megunhatatlan gyermekeink számára Sikeres újdonság volt idén a háromdimenziós szék

A Nagy családi nap létrejöttében segítettek, közreműködtek: 
Királyegyháza Önkormányzata, Királyegyháza Római Katolikus Plébánia, 

Királyegyházai Polgárőr Egyesület, Királyegyházai Nyugdíjas Klub, 
Királyi Lovas Klub, a Királyegyházai Általános Iskola pedagógusai, technikai dolgozói, 

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriuma


