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Sumony temploma 150 éves 
2016. április 17-én délután 16 órakor nagy
eseményre készültek a sumonyiak, mert a
templomuk 150 éves lett. Ez alkalomra
meghívtuk Dr. Udvardy György pécsi
megyéspüspök urat is, aki szívesen elvállalta,
hogy a sumonyiakkal együtt adjon hálát a Jó
Istennek a templomunkért, és az azóta eltelt
150 évért egy hálaadó szentmise keretében.
A meghívottak között voltak most vagy
valamikor a templomban szolgálatot teljesítő
papok, környékbeli papok, önkormányzati
vezetők, támogatók és természetesen a
sumonyi és a környékbeli falvakban élő hívek
is. A templomot szépen megtöltöttük (körül-
belül 200 ember vett részt a misén), majd a
Szentmise után a sumonyi emberek
jóvoltából a megjelent kedves hívek egy kis
szeretet-lakomán vehették részt a templom
előtt (sütemények, üdítők kíséretében). Ezután
a Sumonyi Művelődési Házban folytatódott
az ünneplés, a beszélgetés és a vacsora a
Püspök úrral és a meghívottakkal. Szeretnék
köszönetet mondani (név nélkül, nehogy
kihagyjak valakit a felsorolásból) mindazok-
nak, akik bármilyen módon (anyagi, munka,
felajánlás, ima, stb) segítették ünnepünk szép-
pé tételét!
Deo Gratias!
Adatok a Sumonyi Római Katolikus templom
történetéből:
A késő barokk stílusú templom 1863-1865
között épült (Vörös Lipót plébános idején), de
az épület „benedikálására” (megáldás) csak
1866. május 2-án került sor Daróczy
Zsigmond pécsi általános püspöki helynök,
kanonok által. A templom védőszentje Szent
Zsigmond (középkori német vértanú király)
lett, akinek a festménye a főoltár mögött

látható. A templom 1865 őszére már
elkészült, erről tanúskodnak G. Rück
festőművész mennyezetfreskói és Thán Mór
festőművész ugyancsak 1865 évszámmal

szignált főoltárfestménye a már korábban
említett szent Zsigmond vértanú királyról. A
főoltár vörös márványból készült (tervezője
és építőjének neve ismeretlen a plébáni-
atörténeti dokumentumok alapján), de az
bizonyos, hogy a mai kinézetét 1884
májusában nyerte el.
1882-ben vette meg Vörös Lipót plébános,
valamint Sumony és Bánfa község együtte-
sen a „Szent István és Szent Mihály”
oltárokat a Pécsi székesegyháztól és
helyezték el a jelenlegi helyükre. A „Szent
István” oltár Martin Fischer osztrák építész
alkotása (amely a templom hajójának
közepén, a nyugati falon helyezkedik el).
Anyaga: alabástrom, gipsz és márvány. A
„Szent Mihály” oltár 1781-ben készült a
pécsi székesegyház számára, amely annak
átépítése során került Sumonyba. A szobrot
Giuseppe Sartori olasz szobrászművész
készítette. Alkotása többféle márványból (pl.:
carrarai) és alabástromból készült és a tem-

plom keleti falán az áldoztatórácsnál talál-
ható.
1896-ban állították fel az első szenthárom-
ságszobrot a templomkertben.
1923-ban lett felállítva az 1914-18 közötti
első világháborúban elesett sumonyi hősi
halottak emlékműve, szintén a templomkert-
ben. A templom eredeti harangjait 1916.
augusztus 23-án elvitték, helyettük 1936-ban
3 új harangot kapott a templom („Szent
Zsigmond” harang – 500 kg -, „Szent
József” harang – 214 kg-, „Szent Vendel”
harang – 130 kg), amelyeket Schlezák
László budapesti harangöntő cége öntött,
szállított és helyezett el a toronyban. A
harangok felszentelésére 1936. május 3-án
került sor.
1928-ban a torony új bádogfestést kapott.
1932-ben a falu határában felállították a
Szent Vendel szobrot, amelyet Marcaliból
hoztak és még abban az évben (október 20-
án) fel is szenteltek. A falu számára később
fogadott ünnep lett Szent Vendel napja,
amikor a falu lakói körmenetben vonultak a
szent szobrához, hogy ott ült sor.
1965-ben a torony bádogsisakját újrafes-
tették, a templomtető faszerkezetének hibáit
kijavították, valamint a hódfarkú cseréptető és
a sekrestye tetejének imádságban kérjék
mennyei pártfogását.
1935-ben templommeszelésre, és a torony
bádogtetejének javítására és festésére ker
javítása, a Szent Zsigmond és Szent Mihály
oltárok aranyozása és a keresztelőkút
bádog víztartójának rendbetétele is ekkor
történt.

/Folytatás az 5. oldalon/

„Szüntelen ott voltak a templomban, és áldották Istent” (Lk. 24, 53)
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Király ez az iskola!
A mi iskolánk nagy és szép. Összesen 11 tan-

terem van benne. Minden tantermünk  tiszta és

nagyon szép, egy tanteremben 15-20 gyerek

fér el. Az osztályok nagy része kísérleti tan-

könyvekből tanul.

Örülünk, hogy udvarunk fából készült játékok-

kal van tele. Közepén egy aszfalt kézilabda-

pálya van, ahol legtöbbször focizni és kosa-

razni szoktunk, jó időben pedig a testnevelés

órákon azon

dolgozunk. Ha

iskolánk udvarán

szemetet talá-

lunk, megkez-

dődik a szemét-

szedési prog-

ram, amit az

iskola minden

diákja végez. Az

iskolánk előtt

vannak szelektív

hulladékgyűjtő

kukák.

Közvetlenül mellettünk található az óvoda. A

mi udvarunkat az ő udvaruktól csak egy átlát-

szó kerítés választja el. Ha valamilyen ünnep-

ség van az iskolában, az óvodások és a

nevelőik is részt vesznek rajta.

Nagyon jó hogy közel van az orvosi rendelő

is. Ha valamilyen baleset történik, Turi

Zsuzsanna doktor néni rögtön ellátja a bete-

get. A védőoltásokat is ott kapjuk meg.

Megkérdeztük iskolatársainkat, hogy ők miért

szeretnek ide járni. Nagy Zsófia azért szereti

ezt az iskolát, mert közel van, és szépen fel

van újítva. Vida Nikolett azért szereti ezt az

iskolát, mert fegyelmezettek a gyerekek, szé-

pek és érdekesek a tankönyvek. Kovács

László azért szereti ezt az iskolát, mert sokat

használhatjuk a laptopokat és érdekesek a

tanórák. Réti Melani azért szereti ezt az

iskolát, mert szép, tiszta és karban van tartva.

A királyegyházai iskola nem régen lett felújítva,

egy új szárnnyal bővült, ahol most számítás-

technika-, angol- és a fejlesztő terem van az

emeleten, a földszinten pedig az igazgatói és

a tanári iroda. Jól szigetelt, új fa nyílászárókat

építettek be az épületbe. Iskolánknak a felújí-

tása 2010-ben kezdődött és 2011. augusztus

26-án lett készen. 2011. szeptember 1-jén

egy új iskolában kezdtük a tanévet.

Jó dolog hogy iskolánk sok laptoppal ren-

delkezik, akár az összes tanuló gép elé

ültethető egyszerre. A számítástechnika tan-

teremben most tizenöt vadonatúj gép van.

Interaktív tábláink is vannak, összesen öt

darab. A felsősöknek három, az alsósoknak

kettő.  A felsős diákoknak saját laptopjuk is

van, amit az alsósok is használhatnak. 

Mi nagyon örülünk annak, hogy iskolánkban

lány focicsapat is van, amely 13 felső tago-

zatos lányból áll, 10-14 éves korúakból.

Gyakran járunk meccsekre. Edzőnk egyben a

testneveléstanárunk is.

Szerintünk országosan is egyedülálló, hogy mi

a királyegyházai iskola hetedik és nyolcadik

osztályos tanulói – a Közalapítványnak kö-

szönhetően – lovagolni is tanulhatunk.

Az úszás a 6. osztályosoknak kötelező, a szi-

getvári tanuszodában zajlik. Tanáraink keresik

a lehetőséget, hogy többen is járhassunk úsz-

ni, bízunk benne, hogy majd ez is sikerül.

Szintén jó lehetőség a néptánc. Az alsó és a

felső tagozatban egyaránt működik néptánc-

csoport. Hétfőnként a felső tagozatosoknak

van néptánc, péntekenként az alsó tagoza-

tosoknak van. Versenyekre is járunk, néptánc-

tanárunk Tóth Réka néni, aki egyben az angol-

tanárunk is. Mindenkinek van külön méretre

szabott szoknyája, amit mindenkinek a saját

ízlése szerint készítettek el. 

A királyegyházai iskola egy pályázatból nyert

10 kerékpárt, melyeket minden gyerek hasz-

nálhat. Hosszabb túrákra

az iskolai biciklikkel szok-

tunk járni.

Az iskolában nagyon jó

programok szoktak lenni,

mint például a gyereknap,

ami csak rólunk szól, ne-

künk találnak ki  a szülök és

a tanárok játékokat, vetél-

kedőket. A faluból is na-

gyon sokan részt vesznek

rajta felnőttek, önkéntesek,

segítők.

Iskolánkban minden évben

a hetedik osztályos tanulók Erdélybe utaznak

ingyen. A tábor öt napos, minden napra

program van szervezve. A szülőknek ehhez

nem kell hozzá járulni, mert pályázatokból és

a Közalapítvány támogatásából fizetik a költ-

ségeket.

Rendszeresen járunk erdei táborokba, voltunk

már Zánkán, Harkányban, Mattyon, Orfűn.

Járunk kirándulni a Mecsekre. Tanulmányi

versenyen el lehet nyerni a Közalapítványtól a

balatoni nyaralást is. 

Mi azért szeretünk ebbe az iskolába járni,

mert a tanárainkra úgy nézünk, mintha a

családtagjaink lennének. Mindegyik tanárun-

kat szeretjük. Minden nap vidáman jövünk be

az iskolába, és minden nap vidáman megyünk

haza. Nyolcadik után rossz lesz itt hagyni ezt

az iskolát, mert sok mindent köt ide.

Fata Nóra, Kovács Hajnalka 

és Vida Henrietta

Ebben a tanévben Zánkán voltunk erdei iskolában
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Szép a mi falunk 
Ahogy Királyegyháza felé közeledünk, még a

települést jelző tábla előtt található a temető,

mely mindig szépen rendben

van tartva, látszik, hogy nagy

gondot fordítanak rá a helyiek.

A faluban három buszmegálló

is van: az alsó, az italbolti és a

felső. Három utcánk van, a

Petőfi, a Felszabadulás és a

Nyárfa utca. A Petőfi utca leg-

nagyobb része nagyon széles,

az úttest és a házak között

szép zöld terület fekszik. A falu

elején található a nemrégiben

szépen felújított kultúrház. A

község közepe táján közössé-

gi helyek, terek találhatóak (pl: iskola, óvoda,

iskolások számára tornaterem, nyugdíjas klub,

községi könyvtár, önkormányzat, boltok stb.)

Az iskolával szemben áll egy mellszobor,

Vanyúr István alkotása, amely II. Rákóczi

Ferencet ábrázolja. A gyerekek számára

építettek két játszóteret is. A falunak van kato-

likus temploma, vele átellenben áll a legrégeb-

bi épület, az úgynevezett: tornyos iskola,

melynek tornya műemléki védelem alatt áll. A

település legalább három kilométer hosszú. A

faluban folyamatosan felújítások folynak. Két

vasútállomásunk is van, az

egyik Rigópuszta, a másik

Gyöngyfa felé. A település

szélén található egy fut-

ballpálya, melyen játszani

szokott a királyi futballcsapat.

Királyegyházán van Orvosi

Rendelő, Védőnői Szolgálat

és Posta. . A falu és a lakosok

törekszenek a rend meg-

tartására a környezetükben. A

települést körbeveszik a

mezőgazdaságba bevont

termőföldek, melynek egy

részét az önkormányzat hasznosítja. A falu

lakosai törekszenek a környezetvédelemre. 
Hegyes Melinda Éva 

és Hadnagy Henrietta

Nemrégiben készült el a szép új
járda az iskola előtt
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Milyen változások történtek az utób-
bi 5-10 évben Királyegyházán? –
kérdeztük Grim Ferencet, aki immár 18.
éve polgármester a mi falunkban.
1998-ban választottak meg polgármes-
ternek, és azóta polgármester vagyok
ezen a településen. Nekem ez egy
nagy kihívás volt, és persze a testületem-
nek is nagy kihívás volt. Az első 4 éves
ciklusban olyan gazdasági helyzet ala-
kult ki az önkormányzatnál, hogy nehéz
volt az önkormányzatot fenntartani,de
2006-ban egy kiugró lehetősége volt
az önkormányzatnak, és mi ezt kihasz-

náltuk, konkrétan a Cementgyáras
beruházással. Ezzel a szándékunk az
volt, hogy egy olyan gazdasági hátteret
biztosítsunk Királyegyházának és a kis-
térségnek, ami nagyon jó. Ezzel a beru-
házással sok ember kapott munkalehe-
tőséget is. A Cementgyár indulásakor a
dolgozók 25 százaléka királyegyházi
volt.
Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Nagyon sok tervem van, és nagyon
sokat meg is valósítottam pályázatok
útján, főleg 2006-tól, mivel akkor na-
gyon felgyorsultak ezek az események.
Nekünk egy nagyon jó pályázatíró csa-
pat dolgozik, az eddigi pályázatok 96
százalékát meg is nyertük. Én legjobban

ezt a királyegyházi kisiskolát akarom
fenntartani és megtartani, ez nagyon ne-
héz, mert alakulhatnak olyan politikai
helyzetek, melyek kisiskolák megszű-
nését célozzák. Én akarom, hogy ez az
iskola megmaradjon és a gyerekeinket
itt helyben tudjuk taníttatni.
Mit szeretne a pályázatokból meg-
valósítani?
Minden olyan dolgot, ami a település-
nek az érdeke. Az intézményeket nagy-
jából most már felújítottuk. A kultúr-
háznál lesz egy könyvtár (most erre van
pályázat beadva). Falumúzeumot sze-

retnénk létrehozni, és a helyi templomot
szeretnénk felújítani. Minden olyan
pályázatot szeretnénk alkalmazni, ami
a településnek a fejlődését segíti.
Mi az ön álma a faluval kapcsolat-
ban?
Nekem van egy olyan álmom, hogy
közösségi teret szeretnék felépíteni
(Oktatási-Kulturális-Sport Centrumot),
ami egy körülbelül 800-1000 négyzet-
méteres területen lenne. Tudom, hogy
sok idő el fog telni addig, de ezt min-
denképpen meg szeretném valósítani.
Mi a falu legnagyobb problémája?
Sajnos Királyegyházán nagy a munka-
nélküliség, de mi pont ezért működtetjük,
a közmunka programot ahol már har-

minc ember dolgozik. Köztudott, hogy a
közmunkások fizetése még a minimál-
bért sem éri el, de valamit tudnak
tevékenykedni és egy kis pénzt keresni.

Én azt hangsúlyoznám, hogy ezek a
közmunkások termelő munkát végez-
nek, ellenben vannak, akik azt hangoz-
tatják, hogy a közmunka semmit nem ér,
de ez nem így van. A közmunkából ki-
nyert zöldségek, gyümölcsök például a
főzőkonyhánkra jutnak frissen! Ennek
köszönhető, hogy nálunk olcsóbb az
étkeztetési díj.
Ön mire a legbüszkébb a faluban?
Arra vagyok a legbüszkébb, hogy az
emberek egyre jobban érzik magukat
ebben a faluban és egyre több kultu-
rális rendezvényünk van. Ezt elsősorban
az immár 10 éve működő Közala-
pítvány Kuratóriumának köszönhetjük,
akik már több éve szervezik ezeket a
programokat. Nekem az a legnagyobb
boldogságom, hogy jól érzik az
emberek magukat.

Mihálovics Rómeó és Rácz Rafael

A Polgármesteri Hivatal épületét is 
szépen felújították az utóbbi években

Az önkormányzat támogatni szeretné
a helyi plébániát a templom

felújításában

Interjú a Polgármesterrel
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Sumony temploma 150 éves  
/Folytatás az 1. oldalról/ 
1966. május 2-án lett a templom 100
éves. Ennek alkalmából sorra került az
orgona megjavítása, villanyszerelési
munkák, a torony 4 zsaluablakának és
más ablakainak rendbetétele és zöldre
festése, valamint egy új, piros szőnyeg
(37 m) vásárlása és elhelyezése a
templom hajójában a rózsafűzértársulat
ajándékaként. A templomtatarozási
munkák során a torony ki lett vakolva, to-
vábbá meszelés és homlokzatjavítás
történt, valamint a lábazatok keleten és
nyugaton a sekrestyéig ki lettek tataroz-
va 1,5 méter magasságig. 1973-ban a
templomtorony tetejének átfestése tör-

tént.
1985-ben a tető és a villámhárító javí-
tására került sor.
1992. április 27-én kezdődött meg a
templomkülső rendbehozatala. Június-
ban a toronyba 4 új vas zsalugáter
került és a templom új bejárati ajtót
kapott. Júliusban új vízelvezető csator-
narendszer lett kiépítve. A templom sár-
ga-fehér kőporos vakolatot kapott és
ugyanekkor a toronysisak is át lett fest-
ve. A toronyba felkerült a „lélekharang”.
Augusztusban történt a kerítésfestés, a
templom 2 helyen való megerősítése
vonóvasakkal, a templom körüli beton-
járda kiépítése, a sekrestye kifestése,

valamint a bejárati ajtó melletti falakat is
átfestették (belülről).
1992. szeptember 26-án Mayer
Mihály pécsi megyéspüspök megál-
dotta a felújított templomkülsőt és a II.
világháborúban elhunyt hősök emlék-
művét. 1995. szeptember 17-én a temp-
lomkertben felállították az újonnan
elkészített Szentháromság szobrot, ame-
lyet Bocz Gyula szobrász készített.
2013-ban a templom hajójának
közepén, a keleti oldalon lett felállítva a
„Szent József” oltár, amely fából készült.

Kajtár Bertold, 
hittanár, világi lelkipásztori munkatárs

A helyiek köszönetének jelképeként Orsós Tamara
virágcsokrot nyújtott át a Püspök Úrnak

„Isten nem vesz távolságot az embertől” – mondta
a megyéspüspök Közel kétszáz fő vett részt az ünnepi misén

Udvardi György megyéspüspök celebrálta 
a hálaadó szentmisét

A valamikori helyi és a jelenlegi környékbeli
papok is a meghívottak között voltak

A szépen feldíszített kultúrházban láttuk vendégül
a meghívottakat
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A tanév elején két tanárunk, Timi néni és
Cili néni felvetett egy nagyon jó ötletet,
az ötlet az volt, hogy minden 8. osztá-
lyos és 7. osztályos tanulónak lehetősé-
ge van a lovaglásra. Mi nagyon örültünk
ennek a hírnek, és bíztunk benne, hogy
sikerül megvalósítaniuk. Egy hét múlva
megkaptuk a fantasztikus hírt, hogy
októberben elkezdjük a lovaglást. Ennek
minden tanuló nagyon örült. Négy 8.
osztályos tanuló, kilenc 7. osztályos ta-
nuló és három 5. osztályos tanuló vesz
részt jelenleg a lovagláson, melynek költ-
ségeit a Közalapítvány állja.
Kiss Cecília tanárnőnk lovasoktatói vég-
zettséggel is rendelkezik, így az ő irá-
nyításával, szakkör keretében járunk he-
tente a Bükkösd Szentdomján 1. szám
alatt található Lovarda Light Hagyo-
mányteremtő Lovas Sportegyesülethez
lovagolni. Az iskolából a tanítási órák
után kisbusszal szállítanak minket oda és
a foglalkozás után haza. A lovarda már

21 éve foglakozik a lovas oktatással,
jelenleg húsz arab félvér lovuk van. Az
oktató Szabó Zoltán, felesége pedig
Szabóné Skriván Anna, Ani, aki minden
kedden teával, és ha ünnep van, aján-

dékkal szokott minket fogadni. Az oktatá-
son segédkezik Cili néni és Szabó
Mihály, Misu is, aki az oktató fia.
Az oktatás elején megtisztítjuk, majd
megitatjuk és felnyergeljük a lovakat. Ha
ezzel kész vagyunk, akkor felsétálunk a
lovardába. Ha felértünk, barátkozós
játékot játszunk: megsimogatjuk, meg-
nyugtatjuk a lovakat, beszélünk hoz-

zájuk. Utána pedig bemelegítjük őket.
Csak ezután ülünk fel a lóra, elkezdünk
osztályban lovagolni, először lépésben,
aztán könnyűügetésben, vagy tan-
ügetésben. Már labdáztunk és tornáz-

tunk is lóháton, de azt is tervezik az
oktatók, hogy hamarosan kivisznek min-
ket terepre. Nagyon várjuk már, hogy
kimenjünk. Sok vidám és kedves pil-
lanatunk van a lovaglásról. Imádunk lo-
vagolni, és a lovakat is nagyon szeretjük,
mert érdekesek.  Köszönjük szépen ezt a
lehetőséget!

Balogh Barbara és Papp Boglárka

Reméljük, hogy hamarosam terepen is lovagolhatunk!

Imádjuk a lovakat! 

Az iskolából 13 lány jár focizni, heti egy
edzésük van (szerdán), a királyegyházai
focipályán. A lányok lassan két éve fo-
ciznak, az U15-ös bajnokságot 27 pont-
tal vezetik. A lány csapat edzője Pintér
Tibor (Tibi bácsi). /Ezen a linken megte-
kinthető a lányok edzése a videó 23.
percétől: http://igazgatosagok.mlsz.hu
/tv/?video=42872/
A fociról így nyilatkoztak a lánycsapat
tagjai:
Vida Henrietta: „Jó időtöltés, szeretek
kint lenni a pályán, és szeretem azt,
hogy összetartó a csapatunk. A csa-
patkapitányunk is tökéletes.”
Katona Cintia: „Szeretem a csapatunkat,
mert összetartunk.”
A fiúknak heti három edzésük van (kedd,
csütörtök, péntek), a kisebbeknek hétfőn,

Szentlőrincen. Az iskolából nyolc fiú jár
Szentlőrincre focizni, ebből négy alsós
és négy felsős. Kedden és csütörtökön
valamelyik tanár felvisz minket, pénteken
pedig helyi járattal megyünk el. Az
edzések 16:00-tól 17:30-ig tartanak.
Néha Tarcsapusztán vannak az edzé-
sek, de legtöbbször a szentlőrinci
műfüves focipályán tartják, és minden
hétvégén mérkőzések vannak. Hazafelé
kisbusszal szállítanak minket, hétfőn a
kisebbeket a gyöngyfai falubusz szállítja
haza, kedden és csütörtökön a Szent-
lőrinci Sportegyesület busza, szerdán a
sumonyi falubusz, péntekenként pedig a
királyegyházai sulibusz. 
A királyegyházai alsósok a sulifocin,
több iskola közül a legjobbak között
vannak. Az U10-es korosztályban Tol-

nán három Királyegyházai tanuló is részt
vett egy tornán, Lasanc Mátyás, Tóth
Dániel és Tóth Márk, akik több jó csa-
pattal is játszottak: játszottak a Siófok
ellen és az Újpest ellen is. A tornán
második helyezést érték el. Tóth Dániel a
tavaszi szünet alatt a Budapest Honvéd-
nál járt edzésen. Gayer Zsolt U13-as
korosztály, több Bozsik tornán is részt
vett. Roskó András és Tóth Milán U14-es,
Tóth László U15 és az U17 -es korosz-
tályban szerepelnek nagypályán.   
Fiúk, lányok: „Azért szeretünk focizni,
mert jól érezzük magunkat a pályán, és
izgalmasak a meccsek.

Bogdán Milán, Roskó András 
és Tóth László

Foci az iskolában   
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Egyértelmű, hogy minden lány/nő
szeretne csinos és jól öltözött lenni, ám
nem mindig könnyű megtalálni a tö-
kéletes szerelést, főleg a színkom-
binációt illetően. A divatban fontos
szerepet játszik a külső, a viselkedések,
és hogy egyes emberek milyen stílusú
zenéket hallgatnak. A lányoknál fontos
még a hajviselet, a sminkkombináció és
a kiegészítők is. Vannak olyan esetek,
amikor elkövetnek néhány hibát/bakit a
lányok/nők. 

1. Manapság a divat abból áll, hogy a
nadrágok szakadtak és fel van tűrve a
szára. A felsőknél az a legelterjedtebb,
hogy legyen hosszú, lenge és mély de-
koltázsú. A ruhák feldobásához a de-
rekukra kockás inget kötnek, kiegészí-
tőnek kisebb-nagyobb táskát hordanak. 

2. A fiatalabb lányok körében nagyon
fontos a haj ápolása és viselete. A mai
hajdivat a hosszú és hullámos esetleg
egyenes haj. Mostanában nagyon
sokan színesre festetik be a hajuk végét,
ombréra. Amikor sietnek valahová, akkor
gyorsan készítenek, egy egyszerű kócos
kontyot, feldobják egy egyszerű fejken-
dővel, ez nagyon elterjedt és stílusos.

3. A nőknek fontos a smink. A
nők/lányok 4D-s szempillát rakatnak fel.
Egy átlagos smink készítésénél a
szemüket feldobják egy szemhéjtussal. A
szemöldöküket kirajzolják, de vannak

olyanok, akik nem szeretnek ezzel min-
dennap foglalkozni, azok kitetováltatják
a szemöldöküket. A rúzsoknál a vadabb
és élénkebb színeket választják, ezért
külön hangsúlyt fektetnek a szájukra is. 

4. Vannak olyan helyzetek, amikor nem
igazán találják el a megfelelő sminket és
öltözéket. Nem nagyon foglalkoznak a
körülöttük lévőkkel ilyen pl.: amikor a
zenében elmerülnek, és nem foglalkoz-
nak semmivel sem, ez akár balesetet is
okozhat. A serdülőkorban előfordul,
hogy a fiatalabbak rossz irányban hal-
adnak, és flegmán beszélnek a
szülőkkel, tanárokkal egyaránt.

Katona Cintia, Pásztler Bianka 
és Tóth Melitta

Divat, amire mindenki figyel

Már 2015 óta van úszásoktatás az
iskolánkban. Az úszás kötelező a test-
nevelési óra keretében minden hatodik
osztályos számára. Keddenként mennek,
az odautat és a visszautat különjárattal
oldják meg, amiért a gyerekeknek és a
szülőknek nem kell fizetni. Az oktatást
Mészáros Andor bácsi tartja, aki nagy-
on kedves, de egyben szigorú is. 
Az úszás formálja a testet. Az úszás az
egyetlen sportág, amely légzésszabá-
lyozásra kényszerít. A ritmusos tempó-

zás, a vízbemerülés, majd kiemelkedés
és légvétel váltakozása révén a légző-
szerv igen nagy tréningnek van kitéve.
De nemcsak a légzőrendszer lendül
működésbe, hanem szinte az összes
izom is. A gyerekek szórakoztatónak
találják. Az úszás a szigetvári tanu-
szodában van. A gyerekek hátúszást és
gyorsúszást is tanulnak. A gyorsúszás
karcsapásainak kivitelezéséhez a törzs-
nek egyenesnek kell maradnia, ehhez
pedig a megfeszített has, csípő, comb,

hát járul hozzá. A hátúszás a hátfájásra
nagyon jó gyógymód. Az úszás még az
izomláznak a gyorsabb elmulasztá-
sában is segít. Az úszás karcsúsít. 
Mi azért szerettünk úszásra járni, mert
nagyon jó szórakozás volt. Nagyon
sokat tudtunk játszani együtt. A mai
hatodik osztályosoknak az tetszik a
legjobban az úszásban, hogy megtanul-
hatnak úszni és jól szórakoznak egymás-
sal.

László Patrícia és Réti Médea

Úszásoktatás az iskolánkban   
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Friss sertéshúst vásárolhat 
a királyegyházai húsboltban

minden 
csütörtökön 14.00 – 18.00 között

A befizetett SZJA 1 százalékáról 
rendelkezzen 

a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány javára

adószám: 18328356-1-02

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
minden résztvevőnek, aki megtisztelte az
Egyesületünket azzal, hogy részt vett
első jótékonysági bálunkon.
Az estét nagy izgalommal vártuk! Már
minden előkészülettel megvoltunk, a
zenészek is ráhangoltak, a vendégek
érkeztek, gondoltuk, itt már minden sínen
van, de ekkor: elhallgatott a zene,
elsötétült a terem. Gondoltuk, ez nem jó
előjel! Áramszünet lett!

Mindenki meglepődött, az asztalokat
hangulatos teamécsesekkel megvilágítot-
tuk, és vártunk!
Az EON tájékoztatása szerint a délutáni
szél több faágat letört, ezért munkatár-
saik az elhárításon dolgoztak. Szó, ami
szó, ez nem volt bekalkulálva!
Fél óra sem kellett, és már ismét volt
áram, kezdődhetett a szórakozás.
Nagyon sokan segítettek valamilyen

formában, volt, aki a belépőjegyet meg-
vásárolta, volt, aki tombolaajándékot
ajánlott fel. és voltak. akik támogatói jeg-
gyel segítették az Egyesület működését.

Támogatóink voltak: Királyegyháza Fel-
virágoztatásáért Közalapítvány, Nyug-
díjas Klub, Lovas Klub, Dodó keres-
kedés, Pillangó Szépségszalon, Grim
Ferenc polgármester, Beák Laura jegy-
ző, Konyári Tímea tanárnő, Palkó Ottó
iskolaigazgató, Ős Gergely vállalkozó,
Ős Ferenc Királyegyházai Húsbolt,
Pollák Zsolt kővágószőlősi vállalkozó,
id. Gyenis István őstermelő, ifj. Gyenis
István, Varga Sándorné és családja,
Kontra család, Gyúró Zoltán és család-
ja, Mihálovics Gábor és családja,
Gallovics Csaba és Bogdán Imre
zenészek.
Köszönjük Szabó Zsófinak a szervezés-
ben nyújtott segítségét.

Ez a sok támogatás, amit kaptunk, ismét
megerősített bennünket abban, hogy a
Polgárőrségre és az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületre, mint Katasztrófavédelmi
csoportra,  igen is szükség van települé-
sünkön. Ezt bizonyítja az is, hogy folya-
matosan bővül létszámunk, egyre töb-
ben segítik munkánkat, még olyanok is,
akik nem is tagjai az Egyesületnek.
Köszönjük Nekik is a segítséget, név
nélkül! Mi továbbra is őrzünk, védünk és
megelőzünk!

Támogatást továbbra is köszönettel
elfogadunk a következő bankszám-
laszámra: OTP 11731135-20009836

Varga József
Királyegyházai Polgárőr 

és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

Sok szép ajándékot sorsoltunk a
tombolán

Vidám, táncos este kerekedett

Mindenki jól szórakozott

Jótékonysági Bál 
Királyegyházai Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 


