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A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola
ötödik osztályos tanulói Toplakné Szummer
Marianna tanárnő irányításával készültek
irodalmi mûsorral az 1848-49-es események
felidézése céljából március 14-én tartott ünnepi
megemlékezésre. A nemzeti jelképek felso-
rakoztatása mellett elhangzottak a március 15-ei
ünnepségek elengedhetetlen sorai a Nemzeti
dal és a 12 pont is. Gyakran hallom azt a meg-
jegyzést, miszerint már kívülről tudjuk a
mûsorokat, és azt gondolom, hogy nagyon jó
az, hogy létezik néhány olyan vers és történelmi
idézet, melyet mindannyian akár együtt is
szavalhatnánk, de mindenképp magunkban
követhetjük a szereplők hangos előadását.
Bízom benne, hogy ezek az apró momentumok

is elősegítik a közösséggé érlelődést, nemcsak
a szûkebb értelemben, hanem akár a nemzet
tekintetében is. A március 15-ei rendezvényekkel
természetesen elsősorban tisztelegni kívánunk a
magyar múlt hősei előtt, de éppen olyan
fontosnak tartom, hogy mutassunk példát a
következő nemzedéknek, hiszen gyermekeink
tőlünk tanulják az értékeket és azok
megbecsülését. Felelősség ez a szülő, a
pedagógus és a kisebb közösségek vezetői
számára is, olyan felelősség, melyet nem lehet
áthárítani idegenekre, kívülállókra.
Reménykedem, hogy az ünnepség során
elhangzott versek, énekek és zeneszámok; a
Himnusz, a Szózat illetve a Bánk bán részlete
alatt minden jelenlévő lelkében megpendült a

magyarságtudat húrja. Az ötödikesek mellett a
mûsorban szerepelt még Papp Zoltánné, a
nyugdíjas klub tagja, aki Petőfi Sándor A XIX.
század költői címû versét adta elő, és mindkét
óvodás csoport, akik az óvónők segítségével
tanult és készített énekükkel és zászlóikkal szí-
nesítették a teret. Kedves gesztus volt a nyugdíjas
klub tagjaitól – akik csaknem teljes létszámmal
megjelentek –, hogy a szereplőkkel együtt
énekelték a Föl-föl vitézek … kezdetû népdalt.
Megtisztelte rendezvényünket Heller Alajosné, a
SZONEK főigazgatója, Grím Ferenc,
Királyegyháza polgármestere, néhány kedves
helyi lakos és természetesen az oktatási
intézmény tanuló ifjúsága és dolgozói. 

A hősökre emlékeztünk
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A HR kifejezés jelentése: humán erőforrás, ami az angol ’human resource’ rövidített változata. A HR-es vezetőhöz tartozik
minden, ami egy cég működése során a dolgozókkal és azok tevékenységével összefügg, tehát többek között a toborzás,
kiválasztás, fejlesztés, motiváció és a bérstruktúra

HR vezető: Fenyvesi Eszter 

- A végzettségeidet tekintve igen sokoldalú
ember lehetsz. Melyik szakma áll hozzád a
legközelebb: az énektanár, a közgazdász
vagy a humánszervező?
- Tanítani nagyon szerettem az egyetemi
gyakorlatokon. Azt gondolom, hogy
pedagógusnak lenni nagyon kreatív dolog,
de ennek a hivatásnak sajnos  a mai tár-
sadalmi elfogadottsága nem túl pozitív.
Gyerekkoromban szerettem a zenét, ennek
következménye az énektanári diplomám,
később azonban a választásaimat meg-
fontoltabban irányítottam. Az egyetem után
egy évig Angliába mentem nyelvet tanulni,
aminek hasznát is vettem, hiszen amikor ha-
zajöttem, a Pécsett akkor induló
szívsebészeten a kétnyelvû titkárnői állásra
nyertem felvételt. Ezután már azért folytattam

a tanulmányaimat, és azért szereztem több
diplomát, hogy amit csinálok, azt egyre job-
ban csináljam.
- Hogyan befolyásolták a döntéseidet a tanul-
mányaid?
- A közgazdasági egyetemet munka mellett
végeztem el, és ezzel  a képzéssel nyitottam
a gazdasági élet felé; egy új szemléletet kap-
tam, ami nélkül szerintem ma már nem lehet
megélni. Ezután szûknek éreztem Pécset, ki
akartam próbálni a nagyvárost, ezért három
évig Budapesten dolgoztam egy nemzetközi
ügyvédi irodában, és akkor kezdtem el ta-
nulni a humánszervezést. Nagyon sok szak-
mai és elméleti információt sikerült elsajátí-
tanom. Abban a szerencsés helyzetben
voltam, hogy közben a gyakorlatban is
ezzel foglalkoztam. Ott tanultam meg a vál-
lalati szemléletet, hogyan lehet az
embereknek gondjukat viselni, és közben a
fejlődésükkel, fejlesztésükkel is foglalkozni. 
- Mégis visszajöttél Pécsre?
- A budapesti élet nem az én világom volt, ide
kötött sok minden, a barátok és az akkori
kapcsolatom is. A BAT-nál kaptam
lehetőséget, és ott a HR-es vonalon végigjár-
tam a ranglétrát, foglalkoztam kiválasztással,
képzéssel és HR kontrollinggal is, ami lét-
szám- és költséggazdálkodást jelent. Egy
projektben változáskezeléssel foglalkoztam,
majd junior HR vezetőként dolgoztam.
Fejvadászok kerestek meg azzal a kérdéssel,
hogy magamra vállalom-e egy induló
termelő cég teljes HR feladatkörét annak min-
den szépségével és nehézségével együtt.
Egyáltalán nem hezitáltam, mert a termelési
környezet az ugyanaz, mindegy, hogy ciga-
rettát vagy cementet gyártunk. Így kerültem
Királyegyházára.
- Sokszor hallani azt, hogy a nagy
nemzetközi cégek nem fordítanak kellő
figyelmet az alkalmazottakra. Mi a
véleményed erről?

- Szerintem nem igaz az, hogy a nagy multi-
nacionális cégek nem foglalkoznak az
emberekkel.
Gondoljunk csak arra, hogy például a
LAFARGE idehozza mindazt a tudást, amit
már több mint száz év alatt vállalati csoport-
szinten megszerzett. Ez nemcsak a technikai
tudásra értendő, hanem a szervezet
felépítésére is, az emberek vezetői
képességeire vagy akár a csapatépítésre. A
LAFARGE módszer szerint kialakított tré-
ningterv nemcsak technikailag, hanem
személyiségben is fejleszt. Egy sikeres csa-
patot szeretnénk összekovácsolni, melyben
minden ember munkája ugyanolyan fontos. 
- Mi okozhat nehézséget a munkavállalók-
nak?
- A környezet, amiben dolgozunk, nem
könnyû. Szabályozzuk és tervezzük a költ-
ségeket azért, hogy fennmaradjunk, és
tovább dolgozhassunk. A munkavédelmi
előírások elfogadása hosszabb időt vett
igénybe. Mára sikerült elérni, hogy
munkavállalóink megértsék, a munkavédelmi
előírások elsősorban az ő érdeküket
szolgálják. A biztonság elsődleges prioritás
számunkra. A biztonság érdekében a mi
feleadunk, hogy minden körülmény, minden
védőeszköz adott legyen, ami emberileg
lehetséges és szükséges. A szabályok elfo-
gadásában, betartásában az elmúlt
időszakban nagyot léptünk előre.
- Előnyt élveznek-e a helyiek a felvételnél?
- A munkavállalók felvétele úgy történik, hogy
ha igény merül fel egy-egy pozíció
betöltésére, akkor az adott vezetővel tisztáz-
zuk a feltételeket és a követelményeket, majd
felvesszük a kapcsolatot a helyi munkaügyi
központtal, valamint megnézzük, hogy kik
küldtek hozzánk már korábban álláspá-
lyázatot. A kiválasztási folyamatban az adott
vezetővel együttmûködve ajánlást teszek az
igazgató felé, aki jóváhagyja a felvételt. 

FENYVESI ESZTER
Szül: Székesfehérvár, 1970.11.10.

Végzettségek:
Ének és karvezetés tanári szak 

PTE BTK 1994.
Marketing szak PTE KTK 1998.

Humánszervező PTE FEEK 2005.
Munkajogi tanácsadó PTE ÁJK 2011.



A szakmai megfelelés mellett szempont az
is, hogy akit felveszünk, tud-e alkalmazkod-
ni a szervezet kultúrájához. A Strabag által
alapított Nostra Cement Kft-nek szándéká-
val összhangban, és a LAFARGE
filozófiájának megfelelően is fontosnak
tartjuk, hogy a környékbelieknek adjunk
elsősorban munkát, és a hasonló
képzettségûek közül mindenképp a helyiek
élvezzenek előnyt. Ahogy arról a település
vezetését is értesítettük, most keresünk
három-négy gépkezelőt, elsősorban olyat,
aki a környéken lakik, és az sem kizáró ok,
ha valaki ötven év feletti. 
- Milyen problémákkal, gondokkal fordul-
nak hozzád a dolgozók?
- Az a filozófiám, hogy nyitva áll az ajtóm,
bárki bármikor bejöhet hozzám, hogy
elmondja a problémáját. Mivel elég kicsi
szervezet vagyunk, nyitott vállalati kultúra
jellemez minket.  Hozzám leggyakrabban
a fizetési előleg kérésével fordulnak, illetve
a bérjegyzékhez kapcsolódó kérdésekkel,
hogy mi miért van éppen úgy elszámolva.
Követtük a kormány ajánlását a bérkom-
penzációról, az ezzel kapcsolatos
kérdéseket mindenkivel tisztáztuk. A cég

maximálisan megtett mindent, hogy a reál
értékcsökkenést a bérkompenzációval
korrigálja. A vezetői döntés értelmében
ezen túlmenően a kiemelkedően dolgozók-
nak a bérkompenzáció felett további
béremelést is nyújtottunk. 
- Milyen feladataid vannak még?
- A legfontosabbak a bérekkel és a
bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok,
hogy a munkaidő nyilvántartása, illetve a
díjazás mindenkinek megfelelő legyen.
Kiemelkedően fontos terület a lét-
számgazdálkodás: minden munkakör be
legyen töltve, mindenkinek a feladata meg
legyen határozva. Figyelemmel kísérem,
hogy kinek milyen fejlesztésre, képzésre
van szüksége akár a jelenlegi
munkakörében, vagy a jövőbeni fela-
dataira vonatkozóan. Mindeközben meg
kell határozni minden folyamatot és szabá-
lyozást, ami a munkavégzés kereteit adja
meg. Ez az idei év fő feladata. Nagyon
fontos az együttmûködés az érdekképvise-
letekkel: a szakszervezettel bérekről,
egyéb juttatásokról tárgyalunk; az üzemi
tanácsnak konzultációs és tájékoztató
szerepe van a munkaadók és a munkavál-

lalók között. A munkavédelmi képviselők
havonta tanácskoznak. Most épp a
kollektív szerződés kialakítása folyik, és
foglalkozunk a szociális juttatások
kérdésével is. Mivel idén július 1-jével
megváltozik a munka törvénykönyve,
azokat a változásokat is figyelembe kell
vennünk. 
- Megmaradt-e életedben a zene
szeretete?
- Igen, ma is hobbim az éneklés, Pécsett
egy vegyeskarban énekelek, a Schola
Cantorum Sopianensis-ben (a latin kife-
jezés „pécsi énekiskolá”-t jelent magyarul).
Mivel rengeteg stresszel jár a munkám,
nagyon fontosnak tartom, hogy megtalál-
jam azt a helyzetet, amikor ki tudok enged-
ni, lazítani. Számomra ezt jelenti az éneklés
és az utazás. Párommal, ha csak tehetjük,
olyan utazásokat szervezünk, melyben
nemcsak a kikapcsolódás, hanem egy
másik ország megismerése is célunk. A leg-
egzotikusabb élményem az volt, amikor az
énekkarral két hetet Japánban tölthettem,
bár ennek már több mint tíz éve, máig
hatással van rám. 

Konyári Tímea
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FIGYELEM: VÁLTOZÁS

A Szociális Szolgáltató Központ

Gyermekjóléti Szolgálatának

ügyfélfogadási rendje 2012. április 1-jétől

az alábbi módon változik:

Királyegyháza

Időpont: minden szerda 12.30-15.00 

Hely: Körjegyzőségi Hivatal 

7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66.

Sumony

Időpont: minden szerda  8.00-10.30    

Önkormányzati Hivatal 

7956 Sumony, Petőfi u. 19.

Gyöngyfa

Időpont: minden második héten, 

szerda 10.40-11.40    

Önkormányzati Hivatal 

7954 Gyöngyfa, Petőfi u. 32.

Szociális Szolgáltató Központ 

Gyöngyfa, Királyegyháza és Sumony
települések önkormányzatai sikeres
kérelmeiknek köszönhetően 2012. február 1.
napjától részt vesznek a START KÖZMUNKA
PROGRAMBAN. A Baranya Megyei
Kormányhivatal koordinálásával, az önkor-
mányzatok belvízelvezetés, illegális hulladék-
lerakó-helyek felszámolása és
mezőgazdasági projekt megvalósítására
adták be kérelmeiket. 
A kérelmekben megfogalmazott célok és
feladatok megvalósítása érdekében az alábbi
projektekben történik a közfoglalkoztatás.
Belvízelvezetés 
2012. február 1. napjától – 2012.  december
31. napjáig: 
Gyöngyfa község önkormányzata 20 fő; 
Királyegyháza község önkormányzata 10 fő;
Sumony község önkormányzata 25 fő

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása:
2012. február 1. napjától – 2012. december
31. napjáig:
Királyegyháza község önkormányzata 6 fő
Mezőgazdaság: 
2012. március 1. napjától – 2012. december
31. napjáig:
Királyegyháza község önkormányzata 30 fő
Sumony község önkormányzata 20 fő

A program célja a munkanélküliség csökken-
tése, a munkától elszakadt rétegek rendszeres
munkához való szoktatása, a közfoglalkoz-
tatásba bevont családok jövedelmi
viszonyainak javítása, a pályakezdők
munkához jutásának elősegítése. 

Beák Laura
körjegyző

START KÖZMUNKA PROGRAM
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„…az újságírás érdekelt mindennél jobban.”

Királyegyházáról a TV2-be

- Kárpátaljáról költöztetek Királyegyházára.
Nehéz volt megszokni az új környezetet?
- Aknaszlatinán városias környezetben
éltünk, társasházban laktunk, gyönyörű volt

a környezet, még kicsi voltam, de azért
vannak emlékeim. Amikor ideköltöztünk,
még gyerek voltam, furcsa volt minden, de
jó volt a fogadtatás, könnyen
beilleszkedtem az osztályba. A lakás volt
furcsa, mert akkor nagyon kicsi volt a
házunk. Az eddigi életem nagyobb részét itt
éltem le, a család 2006-ban lett magyar
állampolgár, édesapám pedig tavaly a
könnyített honosítással. 
- Királyegyházán végezted az általános
iskolát, később a Helyzetbe is írogattál,
segítettél a fotózásban, videózásban, de
egy ideje ritkán látunk itthon.
- Érettségi után egy évet jártam Pécsre, a
Tudományegyetem Közgazdaságtudo-
mányi Karának kereskedelmi szak-
menedzser képzésére, de mindig is a
média és az újságírás érdekelt mindennél
jobban. Először csak a technikai része
fogott meg, de mostmár egyre jobban a
szerkesztőriporteri rész is érdekel. Sokat
segített 2008-ban az a Bicsérden tartott
újságíróképzés, melyen a királyegyházi

közalapítvány jóvoltából vehettem részt.
Utána döntöttem úgy, hogy a Dunaújvárosi
Főiskola kommunikáció és médiatu-
domány szakán tanulok tovább, hogy

mélyebb ismerteket szerezzek. 
- Hogy kerültél a TV2-höz?
- A főiskolán néhányan önszorgalomból
bejártunk Hadas Kriszta óráira – akkor
még nem kellett fölvennünk azt a tárgyat –,
ott riportfilmeket forgattunk, melyeket
Kriszta az órán a tananyagban levetített, és
ezeken tanulhattuk, hogyan kell riportot
készíteni. Mivel nagyon aktívak és
érdeklődőek voltunk, lehetőséget kaptunk
a TV2-höz menni gyakorlatra.
- Mi volt a feladatod, melyik műsorban dol-
goztál?
- A mi feladatunk az volt, hogy a szerkesztő
által meghatározott témakörben gyűjtsük ki
az összes odavonatkozó hírt a lapokból és
az internetes hírportálokról. „Felkonfokat”,
azaz bevezető szövegeket írtunk, például
volt egy tűzeset, ahol bennégett egy kislány,
annak a felkonfját az én írásom alapján
adták le. A Mokka című műsorban is
segédkeztünk, például felkészítettük és
bekísértük a vendégeket. Ehhez a
munkához hajnali háromkor kellett felkelni,

de szívesen tettem, mert érdekesnek tartot-
tam. 
- Az iskolai gyakorlatokon is megszabják,
hogy miről készíts riportot?
- Nem, ott szabadon választhatunk
riporttémát. Az első riportunkat a pannon-
halmi börtönben készítettük. Érdekes volt,
hogy míg a főiskolán remekül be tudom
állítani a kamerát a fényviszonyokhoz, ott a
helyszínen szinte lefagytam, remegett a
kezem. Hadas Kriszta révén sok közismert
emberrel sikerült már interjút készíteni, mint
például legutóbb Bartók Eszterrel, Damu
Rolanddal, aztán a Fókusz
műsorvezetőjével, Gönczi Gáborral és
Hajdú Péterrel is, aki szerintem profi a szak-
májában, és épp emiatt nagyon szim-
patikusan viselkedett, tekintettel volt arra,
hogy kezdők vagyunk.
- Mi volt a legnagyobb sikered az eddigiek
során?
- A legjobb az volt, hogy a főiskola által
rendezett kisfilm fesztiválon tavaly a
videoklip kategóriában első helyezett let-
tem. De az is nagyon jó, hogy most
indítottunk egy saját honlapot a főiskolán,
azt közösen szerkesztjük. Én a filmes rész
főszerkesztője vagyok, nézettséget kell ge-
nerálni a honlapra, és partnereket kell
találni, akik reklámfelületet vásárolnak,
abból származik majd a jövedelmünk. 
- Mik a terveid a jövőre nézve?
- Terveim szerint idén júniusban fejezem be
az alapképzést, és már beadtam a jelent-
kezésemet a kommunikációs média
mesterképzésre, azt is szeretném elvégezni,
és a tanulmányaim alatt is szeretnék dol-
gozni.

Lukács Ottó tavalyi nyertes klipje és az idei
versenyfilmje is elérhető a www.kiralyegy-
haza.hu oldalról. 

Konyári Tímea

Lukács Ottó (23) újságíróként részt vett már a Helyzet írásában is, de az utóbbi időben az országosan egyik legnézettebb
televízió, a TV2 gyakornokaként a Mokka és a Napló címû mûsorokban segédkezik. Ebből az apropóból kerestem fel, és
kérdeztem az élményeiről.

Lukács Ottó a Mokka stúdiójában, munka közben
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Sikeres próbaüzem

Tájékoztató Királyegyházán 

Négyéves a Polgárőrség

Királyegyháza, Sumony és Gyöngyfa
képviselőtestületeinek tagjaival
találkozott a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. vezetősége
február 29-én Királyegyházán.
Frédéric Aubet ügyvezető igazgató –
Zadravecz Zsófia kommunikációs
vezető tolmácsolásában – bemutatta
a LAFARGE cégcsoportot, és beszélt
a LAFARGE Cement CE Holding
GmBH. működéséről. Mikita István
gyárigazgató a próbaüzem során
szerzett tapasztalatokról, a mérési
eredményekről tartott részletes
tájékoztatót. 
Grím Ferenc elmondta,
megelégedéssel tölti el, hogy amit
annak idején ígértek, lám be is tar-
tották, a gyár üzemelési értékei
megfelelnek a legszigorúbb
környezetvédelmi előírásoknak.
Grímné Hunyadvári Éva kérdésére,
hogy a gyár melletti út magánút vagy
közút-e, Krutek Norbert beruházási
osztályvezető válaszából
megtudhattuk, hogy az út

mezőgazdasági besorolású közút,
amely az önkormányzatok törzsva-
gyonában szerepel, jelenleg a
LAFARGE bérleménye. Tóth Józsefné
elmondta, olvasott arról, hogy a
szénenergiát alternatív tüzelőanyagra
kívánják cserélni. Kérdésére, hogy
mit tudhatunk erről, a gyárigazgató
azt válaszolta, hogy jelenleg gáz,

szén és petrolkoksz fűtőanyagokra
van engedélye a gyárnak, de
természetesen idővel szeretnének
majd váltani, és ahogyan azt eddig is
hangsúlyozták, csak olyan alternatív
tüzelőanyagokban fognak
gondolkodni, amit a környéken élők
is el tudnak fogadni. 

Konyári Tímea

Negyedik születésnapját ünnepelte a már-

cius 17-ei jótékonysági batyubállal a

Királyegyházai Polgárőr Egyesület. A

szervezők a rendezvényre meghívták minda-

zokat, akik segítik, támogatják az egyesület

mûködését, hogy ezúttal közösen érezzék

jól magukat, beszélgetéssel, tánccal, kötetlen

szórakozással töltsék az estét. A családias,

jó hangulatú összejövetelen nagyon szépen

díszített és igen finom születésnapi tortával

kínáltak minden jelenlévőt. A tortát és a

tombolatárgyakat a polgárőrök felajánlá-

saiból biztosították, és a bálon befolyt

összeget az egyesület mûködésére

szeretnék fordítani.  

Konyári Tímea A sok szolgálat után ideje volt a szórakozásnak

A cementgyár vezetői fontosnak tartják a
helyiek folyamatos tájékoztatását
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Farsang a nyugdíjasoknál

Már megszokhattuk, hogy a nyugdíjas klub-
ban mindig történik valami. Február 21-én, a
keddi klubnapon farsangoltak a nyugdíjas
klub tagjai. Rendkívüli fantáziával és gondos-

sággal készítették jelmezeiket, volt, aki viszkis
rablónak öltözött – a bokáján is volt rablánc
– , volt aki szobafestőnek – nem hiányzott a
létra sem a kezéből – , de láthattunk roma
házaspárt, gésát és sérült, kórházi ápoltat is

többek között. A legnagyobb sikere talán
Mészáros Lászlóné Ilikének volt, aki hihetetlen
hitelességgel ábrázolta nemcsak küllemében,
de játékában is Charlie Chaplint. 

Konyári Tímea

Gyurmaversenyt nyertünk
Örömmel értesítjük, a Helyzet újság olvasóit,
hogy a Novum Könyvklub által meghirdetett
Gyurmaversenyen óvodánk Katica és Manó
csoportja együtt nyerte meg az első
díjat! A zsûri egybehangzó véleményének
megfelelően óvodánk kapta
meg az első helyezettnek járó 50.000 forint
értékû ajándékcsomagot, melyet
területi képviselő segítségével kézbesítenek. A
gyurmaverseny megálmodója Kovács
Lászlóné, Ági néni  volt, kivitelezői pedig a
gyermekek.

Grímné Hunyadvári Éva
Óvodavezető

Helyreigazítás

Tisztelt Olvasóink! 
Az előző (2012. februári) számban megjelent „Eljött farsang napja…” címû beszámolómhoz a következő helyreigazítást teszem:

A cikkből kimaradt Aracsiné Gyenis Mónika és a konyhai dolgozók segítőkész munkájának kiemelése, ezért ezúton szeretnék köszönetet 
mondani nekik is az iskolai farsangon végzett tevékenységükért.

Borzáné Petró Krisztina
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Farsang az óvodában

Érdekes és ötletes jelmezekben sorakoztak az
óvodások a farsangi rendezvényen A kislányok végre kipróbálhatták a „hercegnősdit”

Az óvónők és a szülők közös produkcióval készültek A felvonulás után táncoltak is a gyerekek

Az egyik szép tündérünk Az elmaradhatatlan Zorro
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TÁJÉKOZTATÁS EBOLTÁSRÓL

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az
ebek kötelező, veszettség elleni oltását
Dr. Kollár Kornél hatósági állatorvos már-
cius 15-16-án elvégezte.  Felhívom azok-
nak az ebtartóknak a figyelmét, akik még
nem gondoskodtak a tartásukban lévő 3
hónaposnál idősebb eb(ek) évenkénti
veszettség elleni kötelező oltásáról, hogy
az oltás tényét az oltási könyvvel 2011.
április 16. napjáig igazolják a

Körjegyzőség hivatalában. (Királyegy-
háza, Petőfi u. 66.)
Az eboltás elmulasztása az egyes
szabálysértésekről szóló 218/1999.
(XII.28.) Kormányrendelet 113. § (1)
bekezdése alapján állatbetegség elleni
védekezés elmulasztása szabálysér-
tésnek minősül és 50.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható. 
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy

amennyiben 2012. április 16. napjáig
nem igazolják az állatbetegség elleni
védekezést (eboltást), szabálysértési
eljárást kezdeményezek a Baranya
Megyei Kormányhivatalnál (2012. április
15. napjától első fokú szabálysértési
hatóság).

Beák Laura
körjegyző  

20. SZÜLETÉSNAP
80 ÉVESEN

Balogh Istvánné sumonyi lakost 20. születés-
napján köszöntötte Orsós József
polgármester és Torma Lászlóné képviselő
asszony. A mindig mosolygós Erzsi néni
éppen február 29-én született 80 évvel
ezelőtt, ezért csak 20 alkalommal ünnepel-
hette ezidáig a születése napján az
évfordulót. 
Szívből gratulálunk, és további jó egészséget
kívánunk az ünnepeltnek!

Konyári Tímea

MOZGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT

Március 7-én korcsolyázni vittük a ki-
rályegyházi iskola tanulóit. Sajnos
néhányan, akik éppen betegség miatt
hiányoztak, nem vehettek részt a prog-
ramon, melyet épp az egészséges élet-
módra nevelés érdekében szerveztünk.
Délelőtt az alsó tagozatosok, délután
pedig a felsősök élvezhették a jégen
siklást a Pécsi Mûjégpályán, ahová

bérelt autóbusszal utaztunk. A program
költségeihez (autóbusz, korcsolya-
bérlés, belépőjegyek) hozzájárultak a
szülők, az iskola – pályázaton nyert
pénzből –, és a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány, az
Önök által a 2011. évben tett SZJA 1
százalékának felajánlásaiból.

Pintér Tibor


