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Királyegyháza
Királyegyházán a névjegyzékben
szereplő választópolgárok száma: 792
fő, ebből október 12-én szavazóként
megjelent: 421 fő, az érvényes
szavazólapok száma a polgármester
választása során 408, az egyéni listás
választásban 413.

A polgármester választás eredménye (a
listának megfelelő sorrendben): Nagy
Ernő 87, Mihálovics Gábor 24,
Szakács Péter 39, Tóth Józsefné 75,
Grim Ferenc 183 szavazat, tehát
Királyegyháza polgármestere Grím
Ferenc.

A képviselőjelöltekre leadott szavazatok
száma (a listának megfelelő sorrend-
ben): Kovács László 210, Tóth Józsefné
155, Ős Gergely 152, Mihálovics
Gábor 111, Márkus Norbert 120,
Konyári Tímea Eszter 161, Hollósi János
Ferencné 77, Mészáros Dániel 152,
Rugási Péter Béla 133, Palkó Ottó 176,
Csóka Norbert 123, Kovács László
Jánosné 125, Grimné Hunyadvári Éva
Zita 149, Tóth Zsuzsanna 115.

A választás eredményeként
Királyegyháza képviselőtestülete:
Konyári Tímea Eszter, Kovács László,
Mészáros Dániel, Ős Gergely, Palkó
Ottó, Tóth Józsefné.

Királyegyháza községi Önkormányzat
képviselő-testülete 2014. október 21-én

tartott alakuló ülésén megválasztotta a
vagyonnyilatkozat-kezelő és össze-
férhetetlenségi bizottságának és szo-
ciális bizottságának tagjait.  A szociális
bizottság nem képviselő tagjainak
megválasztására a soron következő
testületi ülésen kerül sor.
A vagyonnyilatkozat-kezelő és össze-
férhetetlenségi bizottság tagjai: 
Konyári Tímea elnök
Tóth Józsefné tag
Palkó Ottó tag
A szociális bizottság tagjai:
Kovács László elnök
Ős Gergely tag
Mészáros Dániel tag

Szentdénes
Szentdénesen a névjegyzékben
szereplő választópolgárok száma: 255,
ebből október 12-én megjelentek
száma: 178 fő, az érvényes
szavazólapok száma a polgármester
választása során 174, az egyén i listás
választásban 175.

A polgármester választás eredménye (a
listának megfelelő sorrendben):
Bogdánné Mogyorosi Katalin 38,
Csányi József 14, Vidra Sándor 122,
tehát Szentdénes polgármestere: Vidra
Sándor.

A képviselőjelöltekre leadott szavazatok
száma (a listának megfelelő sorrend-
ben): Szilber Ferencné 57, Nagy Halas
Géza Zoltánné 88, Varga Zoltán

Istvánné 64, Bogdánné Mogyorosi
Katalin 67, Horváth Gergely 45, Katona
Krisztián 46, Varga Zoltán László 66,
Csányi József 21.

A választás eredményeként Szentdénes
képviselőtestülete: Bogdánné
Mogyorosi Katalin, Nagy Halas Géza
Zoltánné, Varga Zoltán Istvánné, Varga
Zoltán László.

Szentdénes községi Önkormányzat
képviselő-testülete 2014. október 21-én
tartott alakuló ülésén Nagy Halas
Gézánét alpolgármesternek választotta. 
A vagyonnyilatkozat-kezelő és össze-
férhetetlenségi bizottság tagjai: 
Varga Zoltánné elnök
Bogdánné Mogyorósi Katalin tag
Varga Zoltán László tag

Gyöngyfa
Gyöngyfán a névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma: 113 fő, ebből
október 12-én szavazóként megjelent:
86 fő, az érvényes szavazólapok
száma a polgármester választása során
81, az egyéni listás választásban 86.

A polgármester választás eredménye (a
listának megfelelő sorrendben): Varga
Sándor 0, Palkó Zoltán 0, Ignác József
0, Lasancné Németh Zsuzsanna 10,
Dörömböző Béla 33, Németh István 38,
tehát Gyöngyfa polgármestere. Németh
István.

Választási eredmények  

folytatás a 2. oldalon
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Október 24-én a Bükkösdi vízfolyás
megáradása miatt, nagy mennyiségű
víz gyűlt össze a településünkön átha-
ladó folyami mederben. Két nap
leforgása alatt Királyegyházán annyira
felgyülemlett a víz, hogy végül kilépett a
medréből a falu határában. A nagy
mennyiségű csapadék a kukori-

catáblákra folyt. 
Folyamatos kapcsolat volt a katasztró-
favédelem szigetvári kirendeltségének
parancsnokával, aki segítségünkre bo-
csájtott egy speciális, nagy teljesítményű
szivattyút. A védekezésben mintegy het-
ven ember vett részt, a munkánkat a
szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók
segítették. 
A védekezés során 60 köbméter
homokot, 2000 homokzsákot használ-
tunk fel, 17.00 órától – 24.00 óráig
csak a szivattyú volt használatban a
Nyárfa utcában. Négy traktor és
pótkocsi, valamint két rakodógép és
húzató traktor állt rendelkezésünkre.

A képviselőjelöltekre leadott szavazatok
száma (a listának megfelelő sorrendben):
Ignác József 14, Nagy Attiláné 49,
Majorosi János 42, Kovácsevics László
19, Böszörményi Tivadar 21, Orsós Anna
34, Lasanc József 32, Szabó Sándorné
30, Lasancné Németh Zsuzsanna 23.A
választás eredményeként Gyöngyfa
képviselőtestülete: Lasanc József,
Majorosi János, Nagy Attiláné, Orsós
Anna.

Gyöngyfa községi Önkormányzat
képviselő-testülete 2014. október 22-én
tartott alakuló ülésén Nagy Attilánét alpol-
gármesternek választotta. 
A vagyonnyilatkozat-kezelő és össze-
férhetetlenségi bizottság tagjai: 
Lasanc József elnök
Orsós Anna tag
Nagy Attiláné tag

Gyöngyfa Roma Nemzetiségi választás
eredménye: Bogdán Katalin MCF 13,
Nagy Attiláné MCF 19, Sümegi György
MCF 15. A Roma települési nemzetiségi
önkormányzat összetétele: Bogdán
Katalin, Nagy Attiláné, Sümegi György.

Gyöngyfa Roma Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete 2014.
október 22-én tartott alakuló ülésén Nagy
Attilánét elnöknek, Bogdán Katalint
elnökhelyettesnek választotta.

Sumony
Sumonyban a névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma: 370 fő, ebből
október 12-én szavazóként megjelent:
270 fő, az érvényes szavazólapok
száma a polgármester választása során
267.
A polgármester választás eredménye (a
listának megfelelő sorrendben): Orsós
József 138, Horváth György Tamás 129,
tehát Sumony polgármestere: Orsós
József.

A Baranya Megyei Területi Választási
Bizottság 84/2014.(X.16.) TVB
határozata alapján a Sumony települési
önkormányzati képviselők választásának
szavazását megismételtetni.

Sumony Roma Nemzetiségi választás
eredménye: Horváth Éva MCF 17,
Bogdán Gyula MCF 19, Bogdán Ferenc
MCF 27, Orsós László LUNGO DROM
75, Pappné Angyal Gyöngyi LUNGO
DROM 14, Gajár Katalin LUNGO
DROM 65, Bagó Károly LUNGO
DROM 59, Gajár Alexandra LUNGO
DROM 16, Bogdán Gyuláné MCF 12.
A választás eredményeként Sumony
Roma települési önkormányzat
összetétele: Bagó Károly, Gajár Katalin,
Orsós László.

Sumony Roma Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete 2014.
október 22-én tartott alakuló ülésén Orsós
Lászlót elnöknek, Gajár Katalint elnökhe-
lyettesnek választotta.

Beák Laura, Konyári Tímea
Forrás: www.valasztas.hu

Választási eredmények Árvízi
védekezés
Királyegy-

házán

folytatás a 1. oldalról

Ismételt
választás

sumonyban 
Tájékoztatom Sumony község válasz-
tópolgárait, hogy a Baranya Megyei
Területi Választási Bizottság 84/2014.
(X.16.) TVB határozata alapján a
Sumony települési önkormányzati képvi-
selők választásának szavazását meg kell
ismételtetni. 
A Baranya Megyei Területi Választási Bi-
zottság a Sumony települési önkormány-
zati képviselők választásának szavazá-
sát 2014. november 9. napjára tűzte ki.

Beák Laura
HVI vezető folytatás a 3. oldalon
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Köszönöm azoknak, akik részt vettek a
falu érdekében a közös munkában: 
Kósa Tihamérnak, Kiss Lászlónak,
Gyenis Istvánnak és családjának,
Balázs Krisztiánnak, a közmunkások-
nak, a település lakóinak, az önkor-

mányzati dolgozóknak, akik a szend-
vicseket készítették az árvízi
védekezőknek, Moharos Gézánénak,
aki meleg teát készített az esőben dol-
gozóknak, valamint a Szabadszent-
királyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.
Az összefogásnak köszönhetően ered-
ményes volt a védekezés!

Grim Ferenc
polgármester

Árvízi
védekezés
Királyegy-

házán
folytatás a 2. oldalról

KeréKpárút
A kerékpárút műszaki átadása után
kerítünk sort a pályázati tervekben nem
szereplő fahíd építésére a temetővel szem-
ben a kerékpáros közlekedés elősegítése
céljából.

Grím Ferenc
polgármester

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a
Nick Art & Design Galériával

együttműködve egy olyan kiállítást valósított
meg Pécsett a Nick-udvarban, ahol beton-
ból készült vagy betonnal kapcsolatos
képzőművészeti alkotásokat mutattak be. A
szeptember elejétől október közepéig tartó,
A Beton Arcai elnevezésű kiállítás célja az
volt, hogy megmutassa a beton felhasz-
nálhatóságának sokszínűségét. A betonról
sokszor csak a panelrengetegek jutnak
eszünkbe, vagy egyhangú és élettelen
felületek. Egyre többször találkozhatunk vi-

szont olyan építészeti megoldásokkal is,
melyek azt bizonyítják, hogy ebből az
anyagból is lehet izgalmas, tartalmas és
időtálló felületeket alkotni. Egyre több
képzőművész közelít a betonhoz új szem-
léletmóddal, hogy egyedi, akár meglepő
alkotásokat hozzon létre: betonból készült
szobrokat, használati tárgyakat, ékszereket
– melyek a Beton Arcai kiállításon is
láthatóak voltak. 

A kiállítással kapcsolatosan érdekességként
említhető, hogy az országos Design Hét

pécsi állomása volt október 3 és 11 között.
Ennek apropóján a LAFARGE szakmai
napot is szervezett a Nick-udvarban, ahol a
betonnal kapcsolatos előadások és
kerekasztal beszélgetés zajlottak. A cél az
volt, hogy olyan program valósuljon meg,
ahol a betonnal foglalkozó legkülönfélébb
szakemberek kezdhetnek párbeszédet és
közösen alakíthatják a betonról kialakuló
képet. 
A szakmai nap tartalmasra sikerült és a

kiállítás is igen népszerűnek bizonyult: a
látogatók száma több ezres nagyságrendű
volt. Pécsett ez volt az első olyan –
remélhetőleg hagyományt teremtő - kiállítás,
amely a betonnal foglalkozó művészeket
együtt sorakoztatta fel. További képek a
kiállításról a Nick Art & Design Galéria
facebook oldalán találhatók.

Konyári Tímea

Beton és design találkozása 

lehetőség adódott a betonnal foglalkozó 
szakemberek párbeszédére

a kiállítás a beton felhasználásának sokszínű lehetőségeire mutatott példát
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Pályázati forrásokból, Királyegyháza Ön-
kormányzata, a Királyegyháza Felvirá-
goztatásáért Közalapítvány és a
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
támogatásából sikerült szeptember 27-én
megrendezni a Generációk napja című
falunapi ünnepséget. Az idén három kü-
lönböző rendezvényt sikerült megvalósí-
tani pályázatokból, az első volt a Moz-
dulj, Királyegyháza című sportnap a
Közalapítvány pályázatából, a második
a Családi nagy nap a Polgárőrség

pályázatból és a harmadik a legutóbbi, a
Generációk napja.  Azért is adtuk ezt a
címet a rendezvénynek, mert ezzel is
szerettük volna szorgalmazni, hogy a ge-
nerációk egymást tisztelve, türelmesen és
figyelmesen igyekezzenek együttműködni
mindenki örömére. A hagyományokhoz
hűen a Királyi Lovas Klub egész napra
fogathajtó versenyt szervezett, melyen
egyes-, kettes- és póni fogatokon kívül
hátas hajtásban is indulhattak a lovas
sport szerelmesei, sőt lányok, asszonyok

és gyerekek is kipróbálhatták magukat és
lovaikat. Nagy örömünkre a lovas klubunk
tagjai jól együttműködnek a környező
településeken működő lovasokkal, láto-
gatják egymás rendezvényeit. A pálya
átrendezésének idején a Timeless
Linedance Country Club táncosai gondos-
kodtak a közönség folyamatos szórakoz-
tatásáról. A versenyt ezúttal is a lovas klub
tagjai által gondozott és kiépített pályán,
az iskolaudvar melletti önkormányzati
területen bonyolítottuk le.

Generációk napja 2014 

a gyerekeket óriás társasjátékkal szórakoztatták 
a pedagógusok

a pici óvodások nagy sikerrel szerepeltek 
a falu színpadán

rutinos fellépőként köszönthettük a színpadon 
a nyugdíjas kórusunkat

a katonanóták előadásával a férfiak is 
előtérbe kerültek

a szabadszentkirályi nyugdíjasokkal már régóta
szoros az együttműködés

a bogádmindszentről érkezett idősek 
is szép műsorral készültek
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Ahogyan arról a rendezvény címe is
árulkodik, szerettük volna, hogy ezen a
napon minden generáció számára
biztosítsunk szórakozási lehetőséget. A
délelőtt folyamán először az időseké volt
a színpad, a közeledő idősek napja alkal-
mából Grím Ferenc polgármester kö-
szöntötte Királyegyháza időskorú lakos-
ságát és a meghívott vendégeket: a
bogádmindszenti és a szabadszentkirályi
nyugdíjas klub tagjait. Mindhárom

település nyugdíjasai bemutatkoztak a
színpadon, énekeltek, verseltek, felkészült-
ségükkel, szép öltözékükkel tették szín-
vonalassá az ünnepet. Az Idősek köszön-
tésére készültek a pedagógusok irányí-
tásával az óvodásaink és az iskolás
néptáncosok, akik kedves műsorukkal
mosolyt varázsoltak a közönség tagjainak
arcára. A szépen felújított, nagyon mo-
dern gépészeti eszközökkel felszerelt
önkormányzati konyhán Keszler József

irányításával készült finom ételekkel láttuk
vendégül a megjelenteket, a helyi lakossá-
got és a meghívott vendégekeinket is. A
színpadi produkciókat ezúttal már a
három nyertes pályázatból vásárolt tech-
nikai háttérrel tudtuk biztosítani, a teljes
hang- és fénytechnika immár a ren-
delkezésünkre áll folyamatosan. Bízom
benne, hogy mindezek az eszközöket
sokáig tudjuk majd használni, ha mind-
annyian vigyázunk rájuk, megóvjuk. 

Generációk napja 2014 

a főzőverseny díjazottjai Dr. máthé Győzőné, 
erzsi nénitől vehették át a jutalmakat

Dér Heni előadására kicsik és nagyok kíváncsiak
voltak

minden rendezvényünkön biztosítunk lehetőséget
a bátraknak a véradásra

pap rita színpadra csalta 
a táncos lábú kislányokat

a laFarGe önkéntesei játszóházzal kedveskedtek
a kisebbeknek már délben táncra perdültek a vidámabbak
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A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
ezúttal sem csak anyagi erőforrásokkal
támogatta a rendezvényünket. A gyár dol-
gozói közül már többen vettek részt
településünkön önkéntes tevékenységek-
ben akár betonozásról, akár iskolai
vetélkedőről volt szó. Ezúttal a LAFARGE
önkéntesei játszóházzal készültek. A
Királyegyházai Általános Iskola összes
pedagógusa és dolgozója is segít-
ségünkre volt ezen a napon, a tanító nénik
óriás társasjátékkal készültek a kreatív

gyerekek szórakoztatására. Légvár, tram-
bulin, arcfestés és kötélkert is várta az
érdeklődőket. Szokás szerint biztosítottuk
a lehetőséget a Magyar Vöröskereszt
munkatársainak a véradás szervezésére.
A főzőversenyhez az alapanyagot az
Önkormányzat, a jutalmakat pedig a Köz-
alapítvány biztosította. A fellépők között
köszönthettük a Két Zsiványt, Bodnár
Attilát és Pap Ritát, Timeless Linedance
Country Club táncosait, Aradszky Lászlót,
Dér Henit, Götz Attilát és Fertály Katalint.

A tábortűz előtt látványos tűzijátékkal
igyekeztünk örömet szerezni Királyegy-
háza lakosságának és a vendégeinknek.
A talpalávalóról és a késő estébe nyúló jó
hangulatról Horváth László „Flipper” gon-
doskodott. Ezúton szeretném megköszön-
ni mindenkinek, aki hozzátett valamit a
rendezvény sikeréhez ötlettel, tanáccsal,
bátorítással vagy tevékenységével segí-
tette munkánkat. Külön köszönöm Süli-
Csontos Klaudiának és a kuratóriumi tár-
saimnak a helytállást!

Generációk napja 2014

a timeless linedance Country Club táncosai 
a lovas sport szerelmeseit szórakoztatták a közönség jól szórakozott

a gyerekek számára igyekeztünk játszóteret,
vidám forgatagot biztosítani

Helyiek és más településről érkezők is indultak 
a fogathajtók között

Hagyományosan a Királyi lovas Klub
szervezésében zajlott a fogathajtás

a sütés-főzés közben jó alkalom nyílt a beszél-
getésre
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Az ősz sokféle lehetőséget ad nekünk,
hogy felfedezzük a világot.
Az óvoda-iskola átmenetet elősegítő
programunk megvalósításában az első
osztályosokkal együtt kirándultunk a király-
egyházai kanálispartra. A gyaloglás
nagy erőfeszítést jelentett az óvodások-
nak, főleg a kiscsoportos gyermekeknek.
Megvizsgáltuk a tücsök- és egérlyukakat,
a víz sodrását, a növényeket. Vigyáztunk,
hogy ne hagyjunk szemetet magunk után.
Egy másik alkalommal vitaminsalátát ké-

szített mindkét csoport, amihez friss alap-
anyagokat a helyi kertészetből kaptunk. A
kész salátát még azok is megkóstolták,
akik eddig nem szerették a nyers zöld-
ségeket. Fontos, hogy már ilyen kicsi kor-
ban nyitottak legyenek a gyerekek az
egészséges ételek iránt.
Elkészült a mezítlábas ösvény. A szülők
segítségével a kiásott részekbe külön-
böző anyagok kerültek, amik eltérő járó-
felületet jelentenek a talp izmainak. Ezek
az anyagok a sárga- és szürke homok,

nád, farönkök, gesztenye, kukoricacsuma
nem kerültek pénzbe, és a gyermekek
számára izgalmas játékot biztosítva
fejleszthetjük vele az egészséges izomzat,
csontozat fejlődését.
Szalonnasütést rendeztünk az óvoda
udvarán a szülői munkaközösség segít-
ségével. Erre a napra is meghívtuk az
iskolásokat is, nagyon örültek a gyerekek,
hogy maguk készíthették el az ételüket.

Grimné Hunyadvári Éva
óvodavezető

Mi újság az óvodában? 

a programjainkon segítségünkre vannak 
a szülői közösség aktív tagjai mindig jó együtt lenni és együtt enni!

az eltérő járófelületek jól megmozgatják 
a talp izmait

a szalonnasütés nagyon érdekes 
a kisgyerekek számára

a kiránduláson a jó levegő és a fizikai fáradtság
meghozta a gyerekek étvágyát

együtt nagyobb kíváncsisággal fordulnak 
a gyerekek az ételek felé is
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Nagy örömünkre felújítva, frissen festve, szépen berendezve áll újra rendelkezésünkre a rossz állapota miatt sokáig nélkülözött
kultúrház. Október 9-én, ünnepélyes keretek között óvodások, iskolások műsorával, Grim Dominika versmondásával avathat-
tuk a megszépült épületet. A jövőben a kultúrházban szeretnénk helyet biztosítani a közösségi rendezvényeknek, lehetőség
lesz újra vendég előadókat meghívni, kisebb-nagyobb csoportokban kulturált összejöveteleket tartani. Kihasználva a színpad
és a nézőtér nyújtotta előnyöket az iskolai és óvodai rendezvények egy részét is meg lehet majd itt valósítani.
Abban bízunk, hogy az infrastruktúra rendelkezésre állásával sikerül a jövőben több programot, kulturált szórakozási
lehetőséget helybe hozni. Szeretnénk felmérni, milyen stílusú műsorokra, összejövetelekre van igény, melyeket ezen a szép
helyszínen meg lehetne valósítani, gondolunk kamaraszínházi előadásokra éppúgy, mint közösségi találkozási lehetőségekre.

Felavattuk a kultúrházat

először az óvodások vehették birtokba a színpadot
a „Kisvirágok” néptánccsoportot ezúttal is 

tóth réka tanárnő készítette fel

Grím Ferenc polgármester köszöntötte 
a megjelenteket és a szereplőket

Király József plébános megáldotta 
a felújított épületet

verőfényes napsütéses időben 
gyülekeztünk az ünepségre

most először töltötték meg a nagytermet 
az érdeklődők


