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A sumonyi mAdArásztábor
A nyári élmények elcsendesülésesével ismét
beköszöntött az ősz, és megnyitotta kapuját
az óvoda is. Az időjárás gyors változékony-
sága kellőképpen próbára tett bennünket,
de szerencsére sikerült napos időt találnunk
még egy őszi kirándulásra, mely során
sumonyba, a madarász táborba mentünk.
Ahogy végigsétáltunk a buszmegállótól a

falun, csodaszép természeti látvány fogadott
bennünket a magasban: a villanydróton
gyülekeztek már a fecskék, készülődtek a
hosszú vándorútra dél felé.  Úti célunk a
halastavak szomszédságában volt. míg
sétáltunk, felfedeztettük gyermekeinkkel a táj
élővilágát, a természet szépségeit, a táj-
egység domborzati adottságát, a tér élmé-
nyét, a természet összefüggéseit, az ember
felelősségét. Gyakoroltuk közösen a ter-
mészet megóvását és a természetjárás
helyes módját. Örülünk, hogy sok kis gyerek
eljött velünk, és annak is, hogy igazi
„cserkész-ovis” módjára viselkedtek. 
A madarásztáborban bank László és
önkéntes segítői már vártak bennünket.
Óvodás gyermekeink bepillantást nyerhettek
a madárgyűrűzés és megfigyelés rejtelmeibe
és megismerhették a környék madárvilágát.

találkoztunk barát poszátával, foltos nádi
poszátával, fecskékkel, tövisszúró gébiccsel
és egy csodaszép, kék tollazatú, hosszú
csőrű jégmadárral, akinek nagy sikere volt
gyerekek és felnőttek közt egyaránt. nagy
kedvence volt még a gyerekeknek egy
három-négy hetes hófehér Kiskunfélegyházi
Keringő nevet viselő galamb, akit még etetni
kellett kicsi kora miatt.
Óvodánk fontosnak tartja a környezet-
tudatos életmódot, a természeti értékeink
védelmét, a gyermek személyes értékvilágá-
nak kialakítását, valamint a természet-
tudományi szókincs bővülését, ezért lehető-
ségünkhöz mérten jövőre újra ellátogatunk
ide.  itt szeretettel, kedves szóval, új élmé-
nyekkel várnak bennünket a madarászok, és
mi is nagy örömmel indulunk útnak. igazán
baráti kapcsolatot sikerült kialakítanunk a
tábor szervezőivel, és bízunk benne, hogy
ez a partneri kapcsolat és együttműködés
hosszú távon elkísér bennünket. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
sumonyi Polgármester Úrnak, hogy segít-
ségünkre volt a visszaút alkalmával.

A cEmEntGyár
A LAFArGE Királyegyházi cementgyára
2014. szeptember 19-én délután nyílt na-
pot szervezett, amelyre mi is meghívást kap-
tunk.
Kicsit féltünk attól, hogy az odaérkezésünktől
a cementgyári vonatozás időpontjáig hogy
fogják lefoglalni magukat óvodás gyer-
mekeink. Amikor bekanyarodtunk a bu-
szunkkal, már vártak bennünket. minden kér-
désünkre türelmesen válaszoltak, felvilágo-

sítást adtak. A bejárat előterében játszóház
fogadott bennünket: színezés, gipszöntés, lu-
fihajtogatás. természetesen a lufihajtoatás
sorában álltak a legtöbben, a gyerekek na-
gyon türelmesen kitartóan várták végig soru-
kat, és amikor megkaparinthatták a saját lufi-
jukat boldogan, fülig érő szájjal mosolyog-
tak. mindenki kipróbálta a tevékenységeket.
Az idő gyorsan eltelt, és a várva várt vonato-
zás elérkezett. A kisvonat végig gurult a ce-
mentgyár fontosabb területein, és kísérőinktől
sok érdekes információt tudhattunk meg a
gyárról, a gépekről, azok működéséről. Az
út végén a vezérlőt néztük meg, majd egy
kisfilm megtekintése után a gyerekek aján-
dékokat kaptak végül egy kis vendéglátás
következett. Amikor elérkezett a nyílt nap

vége a gyerekek közül többen mondták:
„ne, menjünk még haza!” sok információt
kaptunk és nem tudjuk még mindig pontosan
melyik gépnek minek mi a neve, mi a gyártás
menete, de egyet tudunk, hogy jól éreztük
magunkat, odafigyeltek ránk és ez nagyon
jól esett. A program érdekes volt, amit az is
bizonyít, hogy nem volt, aki rosszalkodott
volna. Köszönjük ezt az érdekes délutánt!

Fikóné Kiss Hajnalka 
óvodapedagógus

Kirándultak az óvodások 
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Az önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választására 2014. október
12-én kerül sor. A Helyi Választási iroda
munkatársainak segítségével kiértesítettem a
helyi önkormányzati választás jelöltjeit arról,
hogy a képviselőjelöltek részére ezer karak-
ternyi mennyiségben, a polgármesteri
posztra jelentkezőknek pedig korlátlan
mennyiségben van módjuk ebben a szám-
ban a bemutatkozásra, programjuk tömör
megjelenítésére. 
Az alábbiakban olvashatják azon jelöltek
írásait, akik kívántak élni a Helyzet adta
lehetőséggel.
Felelősséggel a folyamatos fejlődésért!

Grím Ferenc
Független

szül.: 1954.12.07.
Királyegyháza, Petőfi u. 225/b
Királyegyháza polgármestere

Az előző önkormányzati választásokon
Királyegyháza lakossága támogatásra
méltónak talált, hogy én legyek a pol-
gármester.
Érzem magamban azt az erőt, hogy
utoljára a következő ciklusban is szolgál-
hassam a települést. Királyegyháza békés
és biztonságos jövőjét, a folya-
matossággal, folyamatos fejlődéssel tudjuk
garantálni.
szeretném azokat a fejlesztéseket valóra
váltani, ami által Királyegyháza még
jobban működő és vonzóbb településsé
válhat. 
Az akkori elképzelésem helyesnek bizo-
nyult, mert a cementgyárral az iparűzési
adóbevétel a falu gazdasági pozícióját tel-
jesen megváltoztatta. Ez a stabil gazdasági

helyzet biztonságot, alapot adott a
település fejlődéséhez. Ettől az időszaktól
számítjuk a pályázatok stabil meg-
valósítását. 
Az elmúlt négy év folyamán megvalósult
fejlesztések:
Pályázatból:
• szennyvízberuházás kivitelezése
• térfigyelő rendszer 
• az iskola átépítése, kibővítése befe-
jeződött 
• az ivóvíz arzénmentesítése megtörtént 
• a közmunkaprogram beindítása, gé-
peinek beszerzése 
• terménytároló megépítése
• az ivóvíz minőségjavító program
elindítása 
• 20 millió forint (mivel Királyegyházának
nem volt adóssága) pályázat eredmé-
nyeként folyamatban van a védőnői szol-
gálat, járda, hidak felújítása
• főzőkonyha felújítása 24 milliós nyertes
pályázatból
• sportöltöző felújítása 
• fitnesz helyiség létrehozása, beren-
dezése (17,5 millió Ft)
• közalapítvány által kisbusz vásárlása 
• kerékpárút megépítése folyamatban
• folyamatos nyári diákmunka 
• továbbtanulók támogatása: bursa Hun-
garica, Arany János
• napkollektor a fitnesz helyiségnél, nap-
elem a szennyvíztelepen
• családi, közösségi programok szer-
vezése a Királyegyháza római Katolikus
Plébánia szervezésében
Önerőből:
• kisteherautó vásárlása (2,4 millió)
• óvodakerítés (2,5 millió)
• garázsok építése folyamatban
• önkormányzati parkoló bővítése
• kultúrház felújítása (24 millió)
• presszó helyiség visszavásárlása (5,1
millió)
• temetőhöz vezető út aszfaltozása, Felső
tanyához vezető út kátyúzása, rigópusztai
út kátyúzása, útpadka javítása folyamatban
• orvosi rendelő felújítása
• kerékpárút támogatása 
• a labdarúgó- és a kézilabdacsapat,
valamint a Királyegyházai Polgárőr

Egyesület, a Királyi Lovas Klub és a
nyugdíjas Klub folyamatosan működik,
évről évre élvezi az önkormányzat anyagi
támogatását a közalapítványon keresztül
A következő ciklusban szeretném meg-
valósítani:
• oktatási- Kulturális- és sportcentrum
kialakítása az iskola óvoda között: kb.
850m2 épület, mely az intézmények
számára biztosítja a gyermekek test-
nevelését, a helyi lakosok mozgását illetve
sportolási lehetőségeit, kulturális ren-
dezvények lebonyolítását.
• Falumúzeum létrehozása: A helyi értékek
bemutatása, illetve megőrzése
• A Közmunka Program Fenntartása és
támogatása, továbbfejlesztés
• Egészségügyi rendszer megújítása:
háziorvosi pályázat lebonyolítása,
• Az orvosi lakást a mai kor követel-
ményeinek megfelelő  átalakítása.
• Védőnői szolgálat helyiségeinek teljes
felújítása
• Gyógyszertár hatékonyabb működ-
tetése
• Középiskolások (Arany János tehetség-
gondozó Program), felsőfokú intézményben
tanulók (bursa Hungarica) anyagi támo-
gatása 
• Egészséges ivóvíz Eu szabvány szerint
• Járda felújítási program folytatása
• Postai ingatlan megvásárlása, postai szol-
gáltatás biztosítása
• civil szervezetek támogatása, helyi újabb
csoportok létrejöttének, működésének, pro-
gramjainak segítése, pl: mozgáskorlátozot-
tak csoportja, kisgyerekes szülők, fiatalok
csoportja, gazdák csoportja
• Királyegyháza Felvirágoztatásáért Köza-
lapítvány kiemelt támogatása
• A kiszolgáltatottak segítése: orvoshoz,
bevásárláshoz, ügyintézéshez segítség
• település folyamatos virágosítása
• Világháborús emlékművek felújítása
• A felújított kultúrház előtti terület térköve-
zése
• napelemek telepítése a közintéz-
ményeken energiatakarékosság
Polgármesteri hivatásomban szűkebb és
tágabb értelemben vett családom maximá-

Önkormányzati választás 2014 
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-lis támogatását élvezem, 16 évnyi pol-
gármesterség után tiszta szívvel mond-
hatom: az életem-tettem fel Királyegyháza
vezetésére, az életem értelme a falu
fejlődése. 
mivel hazánkban, magyarországon, képvi-
seleti demokráciában élünk, az Önök fela-
data és felelőssége eldönteni, hogy a követ-
kező 5 évben kik irányítsák Királyegyházát,
kik döntsenek a felmerülő kérdésekben.
most Önökön a sor. döntsenek belátásuk
szerint jó szívvel, bölcs megfontolásból, kire,
kikre bízzák a falu sorsát.
mottóm Gróf széchenyi istván mondata:
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem
lehetetlen.”

Mihálovics Gábor

tisztelt Királyegyházai Választópolgárok!
Mihálovics Gábor vagyok. 
Köszönöm, hogy aláírásaikkal támogatták
jelölésemet, így az október 12-ei önkor-
mányzati választáson független polgár-
mester-jelöltként, és képviselő-jelöltként is
indulhatok. születésem óta itt élek
Királyegyházán, itt jártam óvodába, és
általános iskolába. majd további tanul-
mányaimat Pécsen végeztem. Három gyer-
mekem van, akik szintén Királyegyházán
végezték, illetve végzik általános iskolai
tanulmányaikat. A Királyi Lovas Klub elnöke
vagyok, és már több mint nyolc éve, hogy
megrendeztük első fogathajtásunkat kis
településünkön. itt élek, és napi szinten
szembesülök gondokkal, problémákkal,
amiket Önök osztanak meg velem.
Hát változtassunk!!! mindenre nyitott
vagyok, ami a falu lakosságát és a falu

érdekét képviseli, és ami előre visz bennün-
ket. A változáshoz minden egyes szavaza-
tra szükség van, ahhoz, hogy egyértelmű
legyen a falu akarata. Helyezzük biztos
alapokra gyermekeink, unokáink jövőjét!
tudják, egy szavazaton is múlhat! Legyünk
ott mindannyian október 12-én!

Köszönettel! 
mihálovics Gábor

Nagy Ernő

tisztelt királyegyházai lakosok!
Nagy Ernő vagyok 33 éves. 10 éve
vagyok érdekelt Királyegyházán és vagyok
kapcsolatban a lakossággal. Ekkor
vásároltam meg a központban lévő kocsma
épületét, és ezt saját energiámból lendítet-
tem, újítottam fel. Úgy érzem evvel bizonyí-
tottam a királyegyházai lakosságnak, és
szeretnék polgármesterként is bizonyítani.
Ehhez szeretném az önök segítségét kérni.
Terveim:
szeretném Királyegyháza fejlődését sokkal
látványosabbá tenni, cementgyár ittlétéből
adódó lehetőségeket jobban kihasználni,
és ezt a királyegyházai la-kosság javára
kamatoztatni.
Pályázati lehetőségeket maximálisan
kihasználni, a fejlődés céljából.
Fiataloknak tanulás, szórakozás, spor-tolási
lehetőségek biztosítása.
A közmunka program révén az idősek
segítése, például fűnyírás, hólapátolás.
nyugdíjasoknak programok szerve-zése,
kirándulások.
utak, hidak, közvilágítás felújítása, játszótér
bővítése, parkosítás.
rigópusztához vezető út felújítása, köz-

világítás kiépítése.
Polgárőrség támogatása, technikai
feltételek biztosítása a hatékonyabb mű-
ködés céljából a közbiztonság miatt.
térfigyelő kamerák kiépítése, bővítése.
Kérem önöket, támogassanak szava-
zatukkal!

tisztelettel: nagy Ernő

KÉPVisELőJELÖLtEK
Grimné Hunyadvári Éva

szül: 1960.10.29.
Királyegyháza, Petőfi u. 225/b

tagóvoda vezető
A képviselőként a példamutatást az
alapvető és maradandó emberi értékek
közvetítését, a közösség javát képviselném.
átéltem a kiszolgáltatottságot, szeretném,
ha egy rendszer segítené a nehéz élethe-
lyzetbe került emberek életét, ügyintézését,
utazását stb. Fontosnak tartom a múlt
történeteinek összegyűjtését, a civil
szervezetek működését, az együttünneplést,
a meglévő programok fejlesztését.
szeretném, ha újra lennének közös kirán-
dulások, színházlátogatások. A civil ház jó
működésével, új csoportok, új programok
induljanak: művészeti műhelymunka,
előadások. támogatom a helyi testmozgást
felnőtt-, gyermekjátszótér kiegészítésével. A
közmunkaprogram sikerességét, a helyben
termelt áruk védelmét képviselném.
Házfelújításra új program létrehozását
támogatnám. A közterületek szépítését
segíteném. orvos és a gyógyszertár jó
működését előtérbe helyezném.
Közlekedés megújítását képviselném.

Önkormányzati választás 2014 
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Konyári Tímea

A királyegyházi iskolában tanítok 1988 óta.
A Helyzet című lapot 2006 augusztusától
szerkesztem, a helyi Közalapítvány Kura-
tóriumának elnöke vagyok immár hat éve.
tevőlegesen támogatom a civil szerve-
ződések létrehozását, programjaik, ötleteik
megvalósításában segítek. A pályázati
lehetőségeket a település érdekében
kiaknázom: szakmai vezetőként vettem részt
az önkéntes projektben és a családi,
közösségi programok fejlesztésében. Az
idei három rendezvény programjaira és a
teljes színpadi fény- és hangtechnika besz-
erzésére, színpadelemekre háromszor két-
millió Ft-ot sikerült nyerni. Az infrastruktúrában
legnagyobb eredményemnek tekintem a
sportöltöző és a konditerem épületének
felújítását több mint 17 millió, és a kon-
diterem teljes berendezését kétmillió forint-
ból. A Közalapítvány számára 12,7 millió Ft
értékű mikrobuszt nyertünk, melyet
elsősorban az oktatás-nevelés szolgálatába
szeretnénk állítani. Ha rám szavaznak,
tapasztalataimat a jövőben a döntéshozás-
ban is szívesen kamatoztatom. 

Kovács László
Kovács László vagyok, 33 éves, független
jelöltként indulok az önkormányzati
választáson. 
Királyegyházán élek, a Lafarge cement-
gyárban dolgozom. 
2003-tól, megalakulásától, tagja voltam,
később az elnöke a Királyegyházai
Fiatalokért Közhasznú Egyesületnek,
egészen 2013-ig. Ebben a ciklusban
önkormányzati képviselőként is részt veszek
a falu életében, és remélem, hogy a

következő években ezt sokkal nagyobb sik-
errel tehetem, mert nagyon sok ötletem van
a falu fejlődését, közéletét illetően. Ezek
érvényre jutásához szükséges a falu
fejlődését szívén viselő királyegyházai

emberek, és a testület támogatása. Örülök,
hogy a jelöltek között van olyan, aki civil
szervezet vezetője, és sok a fiatal, új arc,
amellett, hogy szükség van a tapasztalt
emberekre is. Úgy gondolom, hogy női pol-
gármester jól állna ennek a falunak. Van
tehát kikből választani, megújítani a falu
vezetőségét, hogy megújulhasson a falu is.
Ötleteimet, programomat a későbbiekben
ismertetem. Köszönöm a bemutatkozási
lehetőséget.

Kovács László Jánosné

nevem: Kovács László Jánosné (nelli). 59
éves vagyok, Királyegyházán élek.
Független képviselőjelöltként indulok az
önkormányzati választáson. Pártnak tagja
nem vagyok és soha nem is voltam.
Az ok, amiért  jelöltettem magam, hogy most
úgy látom, van esély a változásra. 
A változásra, amely szükséges  ahhoz,
hogy egy valóban virágzó, élő és fejlődő

településsé váljon a falu.  Ehhez minden
feltétel adott, ami még hiányzik, a lelkes
csapat, de látva a sok indulót, remélhetőleg
ez is teljesül.  
Örömmel lennék tagja egy olyan testület-
nek, akik elkötelezettek a falu fejlesztése
iránt, mert itt élnek és itt is képzelik el a
jövőjüket.
tennivaló bőven van, jó lenne a munkát
elkezdeni,  női polgármesterrel az élen.
szívesen fogadom a jövőt érintő ötleteket,
elképzeléseket, hiszen a falu fejlődése min-
dannyiunk érdeke és ügye, azt közösen kell
kialakítanunk. A saját ötleteimet más
fórumon és időben megosztom, mivel hely
hiányában itt nem férne el. 
Köszönöm a lehetőséget.

Márkus Norbert

márkus norbertnek hívnak, 34 éves
vagyok. Kisgyermekkorom óta Királyegy-
házán élek, de nagyszüleim, a schaub
család által, a kötődés a faluhoz már sokkal
korábbra tehető.
Gépkezelőként dolgozom a cementgyár-
ban. mindig figyelemmel kísértem a falu sor-
sának alakulását, de ebben az évben érez-
tem azt, hogy többet szeretnék tenni a kö-
zösségért, így független képviselőjelöltként
indulok az Önkormányzati választásokon.
őszinte ember lévén, nem szeretnék a
jövőre nézően ígérgetésekbe bocsátkozni.
A tervek megvalósításához pénz kell, és azt
gondolom, hogy az elmúlt évtizedekhez ké-
pest ebből a szempontból ma már sokkal
jobb pozícióból indulhat a falu. szeretném
megtalálni a faluban rejlő lehetőségeket az
Önök segítségével. Fontosnak tartom, hogy
a kapcsolattartás jól működjön a falu lakos-  

Önkormányzati választás 2014 

folytatás a 5. oldalon

folytatás a 3. oldalról
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sága és a képviselők között, hisz
képviselőnek lenni bizalmi dolog. Önök
bizalmat szavaznak számomra azért, hogy
az Önök érdekeit képviseljem, és amit
megígérhetek, hogy én méltó szeretnék
lenni erre a bizalomra.

Mészáros Dániel

tisztelettel! mészáros dániel vagyok,
Királyegyházai lakos, 23 éves, képviselő
jelölt. rekreációs mozgásprogram
vezetőként , Kick-box edzőként és személyi
edzőként végeztem. A Ferus Ensis
szabadidő Egyesület alapító tagja, egyben
elnöke és vezető edzője vagyok. Jelenleg a
baranya ifjúságáért nonprofit Kft. -nél
dolgozok, mint ifjúság segítő, sportprogram
szervező, és érték kommunikátor. mi 23
civil szervezetet fogunk össze Pécsen egy
hálózatként. Látok példákat arra, hogy
Királyegyházánál kisebb falvak, hogy
emelkednek ki, és működnek sokkal jobban,
mint mi. szeretném a civil szervezeteket
összefogni, szeretném, ha a falu egy-
ségesen működne együtt, mert sokkal több
rejlik benne, mint, amit jelenleg mutat.
szeretném, ha Királyegyházán élni nem
hátrányt, hanem előnyt jelentene. Pályázati
lehetőségeket jobban ki kellene használni
és jobban ki is lehetne. Én úgy érzem eddig
is próbáltam lehetőséget teremteni a
faluban, ezt szeretném nagymértékben
fokozni, egy itt tartó erőt teremteni.
rengeteg tervem és elképzelésem van, amit
majd a későbbiek folyamán meg fogok
osztani. Képviselőként szeretnék hozzá
segíteni a falu működéséhez.

Ős Gergely
tisztelt Királyegyházai lakosok! ős Gergely

vagyok, 21 éves Királyegyházai lakos.

Független jelöltként indulok a választá-
sokon. szeretném a falu lakosságának
érdekeit képviselni a legjobb tudásom
szerint.

Palkó Ottó

idén 33. tanévemet kezdtem pedagó-
gusként a Királyegyházai általános
iskolában, az utóbbi tíz évben
intézményvezetőként tevékenykedtem.
1998 óta képviselő vagyok, a legutóbbi
választási ciklusban alpolgármesteri meg-
bízást is kaptam. büszkeséggel tölt el az a
tudat, hogy az egykor eladósodott,
kifizetetlen számlákat görgető, átláthatatlan
gazdálkodású településből a mai napra
egy sikeresen, felelősségteljesen gaz-
dálkodó, fejlődő községet sikerült terem-
tenünk. Elképzeléseim jelentős része a
testület támogatásával megvalósulhatott.
Legfontosabbnak az iskola bővítését, teljes
felújítását tartom, a térség legkorszerűbb,
21. századi színvonalú iskolája jöhetett létre
településünkön. racionális gazdálko-
dásunknak köszönhetően – sok településsel
ellentétben - nem kényszerültünk hitelfel-

vételre, ezt a belügyminisztérium 20 millió Ft-
os támogatással ismerte el. Kérem a község
lakosságát, hogy szavazataival továbbra is
támogassa programom megvalósítását,
melynek részleteiről szórólapon nyújtok
további tájékoztatást.

Rugási Péter

1987-ben születtem, azóta Királyegyházán
élek. Jelenleg a Kaposvári Egyetem hall-
gatója vagyok. munkámat tekintve a saját,
illetve a családi gazdaság működtetésébe
veszek részt.
törzsgyökeres Királyegyházaiként fontos-
nak tartom, hogy a helyi lehetőségeink
kiaknázásával községünk versenyképeseb-
bé váljon a térségünkben. Királyegyháza
hosszú távú fenn maradása érdekében
szeretném elérni, hogy a fiatalok számára
vonzó legyen a falu. szeretném ha, a
képviselő munka hatékony és tényleges
lenne, ezért arra törekednék, hogy a
képviselők fogadóóra keretébe közvetlen
kapcsolatot tartsanak a választokkal. Jó
lenne a rendszeres tájékoztatás a képviselő
testületi ülésekről. Fontos feladatnak tekintem
a falunkban eddig létrejött civil szervezetek
megtartását, valamint az ezután alakulók
támogatását. szerintem nem lenne rossz a
falu mezőgazdasági jellegének megőr-
zése. A helyi vállalkozókkal, cégekkel
összetartóbb munka legyen, ne csak
segítség kérés esetén találjuk meg őket.
szeretném elérni egy egységes, ren-
dezettebb falukép kialakítását. Fontosnak
tartom a külterületi utak és a temető rend-
szeres karbantartását. célom lenne továb-
bá, hogy a falunknak legyen egy vagy több
külföldi testvérfaluja.

Önkormányzati választás 2014 
folytatás a 4. oldalról



6

2014. szeptember 21-én a 10.30
órakor kezdődő püspöki szentmisében
sumonyban bérmálást tartottunk. tizen-
hat gyermek részesülhetett a bérmálás
szentségében ezen a napon, akik - 2
kivétellel - mind a szabadszentkirályi,
vagy a királyegyházai plébánia területé-
hez tartozó különböző falvakból érkez-
tek (ezzel is megmutatkozott egyházunk
katolicitása). A gyerekek névsora: Aracsi
Laura (Királyegyháza), orsós tamara,
orsós zoltán, balogh Emese, Katona
noémi és Gáyer Virág (sumony), Kiss
dóra (magyarmecske), Wätzl Elizabet
(Kisasszonyfa), árkosi Krisztián és
bogdán Patrik (Ózdfalu), shroll Adrienn
(Gerde), cserkó zoltán, cserkó Jenő és
ács Krisztina (szabadszentkirály), illetve
a két "külsős": Lassu ramóna
(nagypeterd) és Hambuch máté
(Pécs). A gyerekek "testi-lelki" képzés-
ben részesültek a szentség felvétele
előtt. Két évig készültek péntek délutá-
nonként a hittanórákon, valamint a nyári
szünetben két alkalommal  a szabad-
szentkirályi plébánián, illetve szeptem-
ber 12-14 között Püspökszentlászlón
lelkigyakorlattal (amelyet Király József
plébános úr tartott, és amelyen dr.
udvardy György püspök úr is megjelent
egy rövid időre). szeptember 20-án
délelőtt a plébános úr levizsgáztatta
őket (191 kérdésből!), és elpróbálta
velük a bérmálást, majd a gyerekeknek
és a bérmaszülőknek lehetőségük volt  a
gyónásra a helyi plébánosnál, vagy
Hamzau relu bicsérdi plébánosnál.
Választásunk azért esett sumonyra, mert
a legtöbb bérmálkozó innen került ki
(arról nem is beszélve, hogy tudomásom
szerint 1979-ben volt utoljára ebben a
községben bérmálás!). A község lakói,
valamint a környékbeli települések mind

nagyon várták már a bérmálást, ezért
balatoni Erika (korábbi sumonyi isko-
laigazgató) vezetésével sokan össze-
fogtak és kitakarították, feldíszítették a
templomot, valamint közreműködtek a
szentmise utáni művelődési házban tar-
tott ebéd megszervezésében, ételek
elkészítésében és a felszolgálásában,
mosogatásban, stb.. dr. udvardy
György pécsi megyéspüspök úr nagy
örömmel érkezett hozzánk, és szeretet-
teljes szavaival buzdította a bérmálkozó
fiatalokat a prédikációjában, akik miu-
tán részesültek a szentlélek kegyel-
meiben a szentség kiszolgáltatása
közben, már "felnőtt, nagykorú" keresz-
tényei lettek egyházunknak. Öröm volt
látni, hogy sikerült megtöltenünk ezt a
hatalmas templomot (amely 1866-ban
lett felszentelve és 2 év múlva lesz 150
éves), valamint a rengeteg boldog
embert, hallani a gyönyörű énekeket -
orgona, valamint trombita zenei kíséret-
tel -, és átélni azt, hogy a szentlélek Úris-
ten láthatatlan módon kiáradásával
átjárta a lelkeket és a szíveket. A
szentmise záró áldása, valamint a
pápai és a magyar himnusz eléneklése
után trombitaszó kíséretével elénekelték
a hívek az ősi magyar himnuszt, a
"boldogasszony Anyánk"-ot, mialatt a
klérus és a ministránsok kivonultak a
sekrestyébe. Ezután következtek a
fotózások, majd a Püspök atya kiosztot-
ta a gyerekeknek a bérmálási emléklap-
jaikat. miután a nép kivonult a temp-
lomból, lehetőség adódott egy kis be-
szélgetésre, valamint, mivel a helybeliek
asztalokra kitett agapéval ("szeretet-
lakoma") készültek, ezért a kalácsokból,
süteményekből és az üdítőkből bárki
kedvére fogyaszthatott a templom előtti
kis kertben. A gyerekek agapéja után a

püspök úr, a környékbeli plébánosok, a
polgármesterek és a meghívott vendé-
gek átvonultak a helyi művelődési
Házba - amely most lett felújítva - és ott
orsós József polgármester úr kérésére a
püspökúr megáldotta azt, majd kezde-
tét vette az ebéd. mivel püspök úrnak
délután 16 órakor volt egy másik bér-
málása is a Paks melletti bölcskén, az
egyházmegye másik felében (kb. 130
km-re sumonytól), ezért ő bontotta meg
az ünnepi asztalt, de az ünnepség eltar-
tott a délutáni órákig.
Végezetül szeretném megköszönni
mindenekelőtt a Jó istennek a fiatal-
jainkat (akiket ránk bízott, hogy
felkészítsük őket) és az egész bérmálást!
Ezenkívül mindenkinek, aki bármivel hoz-
zájárult ünnepünk széppé tételéhez
(akár anyagilag, szervezésben, ételek
készítésével, felajánlásokkal, munkával,
imával, stb...), isten áldja őket! 

Kajtár bertold, 
katolikus hittanár

A sumonyi templomban jó pár évvel
ezelőtt volt legutóbb bérmálás, ezért
nagy örömmel vettük, hogy idén itt ren-
dezhettük ezt a jeles eseményt. 

"Jöjj, szentlélek Úristen..."
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nagy megtiszteltetés érte a kis falunkat. itt, a barokk stílusú 1863-
tól 1865-ig épült római katolikus templomunkban került megren-
dezésre hosszú idő után egy gyönyörű esemény, a bérmálás. A
templomi szertartás után a felújított Kultúrház épületében vendé-
geltük meg a résztvevőket egy finom ebéddel, melyet a püspök
úr szentelt fel a polgármester kérésére. 
nagyon szépen köszönjük balatoni Erika volt iskolaigazgatónk
fáradhatatlan és odaadó szervezését és munkáját, és mindazok
segítségét, akik részt vettek az esemény lebonyolításában.
Köszönettel:

torma Lászlóné
képviselő

bérmálás sumonyban 

Különböző településekről érkeztek 
a bérmálkozó fiatalok

2014. augusztus 16-án megrendezésre került falunapunk. A ren-
dezvény egyik fontos eseménye volt a postásunk elbúcsúztatása
25 év munka után. Az eseményre a Polgármester felkérte az
egyik fellépőt, Postás Józsit, hogy a műsora részeként adja át az
ajándékot volt postásunknak: Gál sándornénak, ezzel
megköszönve a munkáját. A programok között főzőverseny is
szerepelt, melyen 6 fő vett részt. Az első három helyezett díjat
kapott. 4 féle étellel vendégeltük meg a falu lakosait.(pin-
cepörkölt, 2 fajta vadpörkölt, halászlé). A meghívott fellépők is
nagy sikert arattak. A napot az esti szabadtéri táncmulatsággal
zártuk. 
szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik segítettek az
esemény megszervezésben és lebonyolításában.

orsós József
polgármester

sumonyi falunap

szeptember 19-én ismét nyílt nap volt a Királyegyházi cementgyárban.
Ezúttal elsősorban a gyerekeket, iskolásokat hívták, várták a szervezők.
Ennek megfelelően a vonatozáson kívül játszóházzal, gipszöntéssel, lufi-
hajtogatással is készültek, ahol kreatívan tudtak alkotni a vendégek. A gyár
munkatársai természetesen elmagyarázták a cementgyártás folyamatát, és
válaszoltak a gyermekek kíváncsi kérdéseire is, de persze a látogatóknak
legjobban az tetszett, hogy kisvonattal körbeutazhattak a gyár terültén, és
mindenhová betekintést nyerhettek.  A LAFArGE cement magyarország
Kft. vezetősége a továbbiakban is szeretettel várja az érdeklődőket a
rendszeresen szervezett nyílt napjaira és azon kívül is. 

Konyári tímea

nyílt nap a cementgyárban
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szeptember 18-án a nyugdíjas klub tagjai a kirándulni voltak a Közalapítvány támogatásával. A ragyogó napsütésben először
a sárközi babamúzeumot látogattuk meg decsen. A kiállított babák – 150 darab – a sárköz népviseletét, szokásait mutatták
be a bölcsőtől a sírig. nagyon szép volt. innen szekszárdra vezetett utunk a bodri pincészethez, ami egy hangulatos völgy-
ben található. itt nagyon finom ebédet és bórkóstolót kaptunk, még a köztársasági elnök borából is kortyolhattunk. délután a
város főterén a szekszárdi szüreti Fesztivál szabadtéri programjainak hangulatát élvezhettük. Este a Hegedűs a háztetőn című
musicalt néztük meg, ami nagyon jó volt. Késő éjszaka, kissé fáradtan értünk haza. Köszönjük Konyári tímeának e szép nap
szervezését, Fata Gáborné, Anitának és Hollósi tündének pedig, hogy elkísértek minket és segítették utunkat. 

dr. máthé Győzőné

Kirándultunk

A borkóstolót és a finom ebédet nagyon szép, 
kulturált körülmények között kaptuk

Az esti színházi előadás 
maradandó élményt nyújtott

A „megfáradt” férfiak megpihenhettek 
a kerti padon

Nagyon szép tájakon jártunk, 
és az időjárás is kegyes volt hozzánk

Farkasné Pál Bözsi néni fogadott és vezetett végig
minket Decsen a babamúzeumban

A bölcsőtől a sírig terjedő sárközi népszokásokról
kaptunk nagyon érdekes tájékoztatást


