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Grím Ferenctől, 
Királyegyháza polgármesterétől búcsúzunk

Megrendülten búcsúzunk Grím Ferenc-
től, Királyegyháza polgármesterétől, aki
2019. január 26-án, életének 65. évé-
ben hosszú és fájdalmas, de nagy türe-
lemmel viselt betegsége miatt váratlanul
elhunyt. Grím Ferenc két évtizeden át ve-
zette Királyegyháza Önkormányzatát
Gróf Széchenyi István: „Egynek minden
nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
gondolatának jegyében. A legutóbbi,
2014-es választások során így vallott
önmagáról: „Érzem magamban azt az
erőt, hogy utoljára a következő ciklus-
ban is szolgálhassam a települést.” 
Nyitott volt az új dolgokra, figyelte, meg-
figyelte mások tevékenységét, és a sike-
reket nem elirigyelte, de sokkal inkább
követte. Egyszerű ember volt, józan gon-
dolkodású, aki szívesen és gyorsan ta-
nult mások erényeiből és hibáiból egya-
ránt. Határozottan és előrelátóan irányí-
totta a település önkormányzatát, s meg-
találta maga mellé azokat, akik azono-
sulni tudtak céljaival, és segíteni, támo-
gatni tudták a célok elérése érdekében
tett igyekezetét. Nemcsak meghallgatta,
de felkarolta és támogatta azokat az új
ötleteket, lehetőségeket, amelyekben
mások hittek és ő tudta, hogy a közös-
ség érdekeit szolgálják. Jószívű ember
volt, akit gyakran bíráltak azzal, hogy
nem tud nemet mondani. Igen, nem tu-
dott nemet mondani a segítségkérésre, a
rászorulók istápolására és mindazokra a
tervekre, elképzelésekre, amelyekben

bízni lehetett, hogy megvalósításukkal
sokak örömére szolgálnak majd.  
Elévülhetetlen érdeme, hogy meglátott
és megragadott egy olyan lehetőséget,
amellyel Királyegyháza jövőjét évtize-
dekre bebiztosította. A gazdasági világ-
válság idején, amikor a legtöbb hazai
kistelepülés a gazdasági csőd felé sod-
ródott, nem másoktól várta el a megol-
dást, hanem jól feltérképezve a település
adottságait és a letelepülni szándékozó
multinacionális cég paramétereit, észér-
vekkel alátámasztva el tudta fogadtatni
Királyegyháza lakosságával és a képvi-
selőtestületével az új ipari létesítmény
befogadását. Ezzel a bátor, de jól meg-
alapozott döntéssel nemcsak megmen-
tette a rábízott kis falut, de biztos alapok-
ra helyezte a falu jövőjét is.  
Jó polgármesterként nemcsak vallotta,

de tette is a szolgálatot. A közmunka
program irányításában, szervezésében
nyújtott kiemelkedően eredményes telje-
sítményéért két másik baranyai település
polgármestereivel együtt elismerésben is
részesült. Különös figyelmet fordított a
település biztonságára. Ennek érdeké-
ben hatékonyan elősegítette a helyi pol-
gárőr egyesület létrejöttét és működését.
Igyekezett minden generáció igényeit
szem előtt tartani, a település megtartó
erejének erősítése érdekében mellé állt
azoknak a kezdeményezéseknek, me-
lyek erősítették a helyi közösségek létre-
jöttét, szerveződését és fenntartását,
úgymint a megalakulása óta folyamato-
san életképes nyugdíjas klub, a lovas
klub, a sportegyesület, a kézilabdacsa-
pat, vagy a Mozdulj Magadért Egyesü-
let. Nagy örömmel fogadta és teljesítette
évről évre a babaköszöntés szertartását,
melynek során a település újszülöttjeit ün-
nepeljük, immár hagyományosan virágc-
sokorral, oklevéllel és ajándékkal
köszöntve. 
Szívügyének tekintette a helyi közneve-
lési intézmények sorsát, minden körülmé-
nyek között a legmesszebbmenőkig tá-
mogatta az óvoda és az iskola működé-
sét és fejlesztését. Sokat tett azért, hogy
mindkét intézmény a 21. századnak
megfelelő, korszerű felszereltséggel, in-
frastruktúrával és magasan képzett szak-
emberekkel, pedagógiai felkészültség-
gel bírjon.            folytatás a 2. oldalon
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Grím Ferenctől, 
Királyegyháza polgármesterétől búcsúzunk

Olyan ember volt, akiből a szeretet és a
jóság áradt. Sokat tapasztalt, erős, kitartó
ember volt. Hosszadalmas, fájdalmas be-
tegségével is szembe tudott szállni, re-
ménytelennek tűnő helyzetekből állt fel és
folytatta útját. Kemény és szigorú volt önma-
gával szemben, de szenzitív a külvilág rez-
düléseire. Különösen a kiszolgáltatottak, a
betegek, az idősek és a gyerekek tekinteté-
ben volt megtapasztalható érzékenysége.
Észrevette és megbecsülte a szépet, az
értékeset, akár tárgyi valójában, akár
emberségben vagy szellemiségben tapasz-
talta azt meg. Emberi mivoltát mi sem jelle-

mezte jobban, mint rendkívüli empatikus
képessége, az elfogadás, a tolerancia és
az együttérzés. Könnyekig tudott hatódni
egy szép verstől, egy kedves gyermek-
hangtól, vagy egy közösségi élménytől.
Egyszerű ember létére tudatában volt an-
nak, hogy milyen fontos és felelősségteljes
az ő polgármesteri tevékenysége: meg tud-
ta különböztetni a jót a rossztól, az elő-
remutatót a hátráltatótól, a jövőbe vezető
utat az egyhelyben toporgástól. Polgár-
mesteri programjában megfogalmazta: „…
tiszta szívvel mondhatom: az életemet tet-
tem fel Királyegyháza vezetésére, az

életem értelme a falu fejlődése.” Akkor még
nem tudhattuk, hogy utolsónak szánt pol-
gármesteri ciklusát sem engedi a sors
végigvinni, hogy nyugdíjas éveit fogja a
betegség és a halál megakadályozni,
hogy nem lesz módja életében megpihen-
ni. 
Egyszerű ember volt: vezető, munkatárs,
apa, nagypapa, férj, szomszéd, barát, aki
jelentős életművet hagyott maga után.
Emlékét kegyelettel, életművét óvó gon-
doskodással őrizzük és visszük tovább.

Konyári Tímea
önkormányzati képviselő-Királyegyháza

Szeretnénk köszönetet mondani családom nevében mindazoknak, akik gyászunkat segítették, védő burokként vettek bennünket körül,
hogy segítsenek bennünket azokban a nehéz napokban mind a gyászmisén, mind a temetésen.  Szeretném megköszönni a
Királyegyházi Önkormányzatnak, jegyzőasszonynak, Beák Laurának, a képviselőtestületnek, Palkó Ottónak, Konyári Tímeának, a Civil
Ház vezetőjének, Szabó Zsófinak, hogy lehetővé tették férjem utolsó útjának méltóságteljes végig kísérését, köszönöm a személyes
törődésüket. Köszönöm a katolikus egyház részéről Molnár Péter plébános úrnak és Király József plébános úrnak a segítséget.
Köszönöm a Polgárőrségnek, hogy a temetés koordinálásával segítették a megjelenteket.
Nagy öröm számunkra, hogy férjem életművét ilyen sokan elismerték, utolsó útján megtisztelték, koszorúkkal, virággal, levéllel
szeretetüket kifejezték. Mindig is fontos volt számára az emberek segítése, Királyegyháza és lakosai bebizonyították, hogy nekik is fontos
volt polgármesterük.

Grimné Hunyadvári Éva

Köszönetnyilvánítás

VÉGSŐ BÚCSÚ

folytatás az 1. oldalról

A királyegyházi temetőben soha nem látott tömeg jelent meg az elhunyt polgármester ravatalánál
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Posztumusz Díszpolgári Cím 
Grím Ferenc részére 

Királyegyháza Község Önkormányzatá-
nak Képviselőtestülete a 4/2019. számú
január 28-án kelt határozata alapján Grím
Ferenc Polgármester Úrnak Királyegyháza
Község Posztumusz Díszpolgára címet
adományozta: 
„Két évtizeden át tartó polgármesteri tiszt-
ségében Királyegyháza községért köteles-
ségtudattal és alázattal végzett kiemelkedő
tevékenységéért, köztiszteletet kiérdemlő
életviteléért, a község jó hírnevének öreg-
bítéséért, a település közösségi életében
való aktív részvételéért, példamutató em-
beri magatartásáért.”
A Díszpolgári Oklevelet és a Soltra Elemér
éremművész által tervezett bronz emlék-
plakettet február 8-án, a temetés után, az
elhunyt emlékének szentelt fogadáson adta
át Palkó Ottó alpolgármester és a
képviselőtestület az elhunyt Polgármester
özvegyének, Grimné Hunyadvári Évának
és családjának. 

A temetésen a királyegyházi temetőben
eddig soha nem tapasztalt óriási tömeg

jelent meg, a tiszteletüket leróni jött gyászo-
lók, családtagok, hozzátartozók, barátok,
kollégák, ismerősök között tiszteletét tette
Nagy Csaba országgyűlési képviselő és a
járás csaknem összes jelenlegi és volt pol-
gármestere, az önkormányzati hivatalok ve-
zetői és dr. Patacsi Evelin, járási hivatalve-
zető is. A templomi gyászmise után a
temetőben felállított ravatalnál a család
felkérésére Gergely Csaba méltatta az
elhunyt életútját, majd beszédet mondott
Palkó Ottó alpolgármester és dr. Győrvári
Márk volt kistérségi elnök. A végtisztesség
utolsó fejezetét a katolikus szertartásnak
megfelelően Molnár Péter jelenlegi és
Király József volt királyegyházai plébáno-
sok celebrálták, majd a Királyegyháza
Községi Önkormányzat által a család
kérésének megfelelően felállított díszsírhely
és többszáz virágcsokor, koszorú mellett
trombitán elhangzott az Il Silenzio.

Konyári Tímea

A hivatalos ceremónián megjelentek a család-
tagokon kívül sokan az elhunyt kollégái, barátai közül

A Díszpolgári Cím velejárója 
a Soltra Elemér éremművész által 2007-ben

tervezett bronz emlékplakett is átadásra került

A Díszpolgári Oklevelet a család képviseletében
Grimné Hunyadvári Éva vette át 

Palkó Ottó alpolgármestertől

Az Oklevél átadása után Vér József, Bicsérd 
polgármestere, mint régi „harcos társ”, barát,

kolléga méltatta Grim Ferenc életművét

A Posztumusz Díszpolgári Oklevél
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Királyegyháza Község Képviselőtestülete
búcsúzik Polgármesterétől

1998. október 18-án reggel felkelt a nap,
ahogy mindig is szokott. Magyarország
népe a helyhatósági választásokra készült,
a rendszerváltás óta immár harmadik alka-
lommal. A választás Királyegyházán is le-
zajlott, a község lakossága új polgármes-
tert és új képviselőtestületet választott.
Néhány nap múlva az új polgármester és a
képviselőtestület esküt tett.
A képviselőtestület tagjaként hallhattam,
ahogy néha elcsukló, mégis határozott

hangon, büszkén mondja végig a polgár-
mesteri eskü szavait:
“Én, Grím Ferenc, becsületemre és lelkiisme-
retemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jog-
szabályait megtartom és másokkal is meg-
tartatom; polgármesteri tisztségemből ere-
dő feladataimat Királyegyháza község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelki-
ismeretesen teljesítem, tisztségemet a ma-
gyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Azóta még négyszer hallottam ezeket a
szavakat, hiszen polgármester úr 20 éven
keresztül vezette településünket, öt alkalom-
mal választották meg, öt ciklusban szolgál-
ta a községet, sajnos, az utolsót már nem
tudta végigvinni.
Ez az eskü – amelyhez halála pillanatáig
hű maradt – határozta meg tevékenységét
az elkövetkező húsz esztendőben. Mindig,
minden körülmények között ez volt számára

az első, a legfontosabb feladat: szolgálni
Királyegyháza községet, mindent megtenni
előremozdításáért, lakóinak boldogulásá-
ért.
Az új idők történelme próbatételre őt is ki-
szemelte, és ő haláláig emelt fővel szolgált
neki.
Sokan azt hiszik, polgármesternek lenni
hatalom. Nem, nem az: elsősorban szol-
gálat, a szó legnemesebb értelmében.
Szolgálni egy közösséget, képviselni annak

érdekeit, megküzdeni a nehézségekkel,
mert azok is jócskán akadtak.
A frissen megválasztott polgármester és a
képviselőtestület 25 millió forintos hiánnyal
találta szemben magát, amelynek konszoli-
dálására eleinte semmi remény nem lát-
szott. Szégyenszemre a leghátrányosabb
helyzetű települések között találtuk

magunkat, ami – tekintve a község dolgos,
szorgalmas lakosságát –  különösen fájdal-
masan érintett minket. Polgármester úr
elsőként azt a célt tűzte ki, hogy ebből az
adósságcsapdából szabaduljunk ki, ezért
rendkívül szigorú intézkedéseket vezetett
be – a képviselőtestület egyetértésével és
támogatásával: a kiadásokat a lehető leg-
kisebb szintre redukálni, a bevételi forrá-
sokat bővíteni kell. Ez eleinte lehetetlennek
látszott, de polgármester úr megtalálta a
megoldást: a környéken letelepedni szán-
dékozó, cementgyárat építeni akaró nagy
multinacionális cég, a Strabag, éppen egy,
a gyárépítést elutasító bükkösdi népszava-
zás után új helyet keresett projektjének.
Ezt észlelve polgármester úr, megkereste a
cég döntéshozóit, közölve velük, hogy a mi
községünk határában éppen rendelkezés-
re áll egy olyan méretű és adottságú terület,
amely éppen megfelel egy cementgyár épí-
tésére. A döntéshozók elgondolkodtak,
több alkalommal megtekintették a területet,
a községet, kommunikáltak a lakossággal,
majd hosszas tárgyalások után úgy döntöt-
tek, hogy itt építik fel gyárukat. Közben ter-
mészetesen meg kellett küzdenünk ellenér-
dekű felekkel, szervezetekkel, hiszen sokan
ellenezték a gyárépítést, elsősorban irigy-
ségből. 2007-ben azonban megindult a
beruházás, 2011-től termel a cementgyár,
amely – iparűzési adó és egyéb támoga-
tás formájában – azóta is meghatározó
tényezője községünk gazdálkodásának.

folytatás a z 5. oldalon                    

Polgármesternek lenni elsősorban szolgálat 

Nagy örömmel adta át 2008-ban az első díszpolgári címet 
Kacsar Béla bácsinak
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Királyegyháza Község Képviselőtestülete
búcsúzik Polgármesterétől

A cementgyár létrejöttének legfontosabb
koordinátora, mondhatni katalizátora, az,
aki megkereste, meggyőzte, rábeszélte a
döntéshozókat a királyegyházai projektre,
természetesen polgármester úr volt. Az,
hogy ma nem szorulunk állami támogatás-
ra, hanem saját bevételeinkből tudunk fele-
lősen gazdálkodni, jelentős mértékben az
ő érdeme.
Tette mindezt úgy, hogy közben egy pilla-
natra sem felejtette el a faluközösséggel
szembeni feladatait, mindent megtett azért,
hogy a község érdekeit a legmagasabb
szinten képviselje: kért, kérlelt, követelt, ha
kellett, az asztalra csapott, de soha nem tűr-
te, hogy Királyegyháza lakossága bármi-
ben hiányt szenvedjen, nem tűrte, hogy al-
sóbbrendű polgárokként kezeljenek minket.
Talán legfontosabb érdeme, hogy soha
nem felejtette el, honnan jött: polgármester-
ként is nagybetűs EMBER maradt: ezt min-
denki tudja, hogy nem lehetett hozzá olyan
kéréssel fordulni, amit nem tudott volna
megoldani; ha kellett, saját autójával vitte a
családtagokat kórházban fekvő hozzátar-
tozójukhoz, saját zsebéből fizette ki a
gyógyszertári számlát, tüzelőanyagot,
átmeneti szállást, azonnali segélyt biztosí-
tott a rászorulóknak.
Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy
megerősítse a község lakóiban az együvé
tartozás érzését, ennek érdekében helyi
közösségeket hozott létre, azok fennmara-

dásáért, fejlődéséért mindent megtett. Ezi-
rányú tevékenységének köszönhetően mű-
ködik ma községünkben a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány, a
Nyugdíjas Klub, a Királyi Lovas Klub, a
Polgárőrség, a Mozdulj Magadért Egye-
sület, a királyegyházai Sportegyesület, a
női kézilabdacsapat. Kiemelten támogatta
a Királyegyházai Iskolát és az Óvodát, min-
dennél fontosabb volt számára az, hogy a
község gyermekei a legkiválóbb ellátás-
ban részesülhessenek.
Polgármester úr 20 éven át végzett, kie-
melkedő és Királyegyháza község fele-
melkedését szolgáló áldozatos tevékeny-
ségéért az Önkormányzat képviselőtes-

tülete, január 28-án tartott rendkívüli ülésén
Grím Ferenc Polgármester Úrnak posztu-
musz díszpolgári címet adományozott.
Büszke vagyok arra, hogy 1998-tól
egészen a mai szomorú napig együtt szol-
gálhattam Grím Ferenc Polgármester Úrral.
A magam és Királyegyháza község
Önkormányzatának képviselőtestülete ne-
vében ígérem, hogy polgármester úr szel-
lemi örökségét megőrizzük, továbbvisz-
szük, valamennyien azon fogunk mun-
kálkodni, hogy megvalósítsuk közös
álmainkat, Királyegyháza község további
fejlődésének érdekében.
Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Feri!
Nyugodj békében!

Palkó Ottó
alpolgármester

folytatás az 4. oldalról

A gyár avatásán 2011. szeptember 15-én 

Az egyik falunapi megnyitón 

Hosszas tárgyalások előzték meg a cementgyár építését
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SOKSZÍNŰ FUGAFORMÁK
Nemcsak felhasználni, hanem alkotni! Így
fogalmazható meg a Murexin Kft. és a
LAFARGE Cement Magyarország Kft. kö-
zös design tervpályázata, amelyet az épí-
tőanyagok újszerű felhasználási lehető-
sége ihletett. A kreatív gondolkodást és a
művészi megoldásokat ötvöző pályázat
legjobbjait díjazták. 
A pályázatot 2018-ban első alkalommal ír-
ta ki a LAFARGE Cement Magyarország
Kft. és a Murexin Építőanyaggyártó és Ke-
reskedelmi Kft. A design pályázat célja,
hogy olyan alkotások szülessenek, amelyek
a termék eladáshelyi megjelenését, bemu-
tatását támogatják, miközben design tárgy-
ként is funkcionálnak. 
„Hogyan látják termékeinket mások? – Ez
a kérdés fogalmazódott meg bennünk. Egy
különleges látásmód mindig hozzá tud
tenni a számunkra már megszokott termé-
kekhez, annak bemutatási módjához. Ezért
döntöttünk a pályázat kiírása mellett.” –
foglalja össze Czili Aladár a Murexin Kft.
ügyvezető igazgatója. 

A pályázók számos érdekes, olykor meg-
lepő alkotással készültek. A különbözőség
mellett azonban egy dologban megegyez-
tek: az ötletességben! Pontosan ez az, amit
a pályázat kiírói szerettek volna: a Murexin
FM 60 Prémium Fugázót, mint építőanya-
got és annak felhasználását kreatív módon
tudják a jövőben bemutatni. 
„A Királyegyházi Cementgyár működése
óta elkötelezett az építőanyagok újszerű,
design termékként történő felhasználása és
a fiatal generációk támogatása mellett.
Éppen ezért nagy öröm számunkra, hogy a
tervpályázat kapcsán ezzel a két kiemelt
területtel együtt foglalkozhatunk, és új
lehetőséget biztosíthatunk a képzőművé-
szek, designerek számára.” - számol be
Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Értékesítési és marke-
ting igazgatója. 
A szakmai bíráló bizottság több szempont
alapján döntött: az egyedi, újszerű megje-
lenítés mellett a funkcionalitás, azaz a
fugázó eladáshelyi bemutatásának meg-

valósítása is kiemelt szempont volt. A kreatív
pályázat fődíját Tóthmátyás Edit, Tóth
Zsófia és Molnár Ferenc közös alkotása, a
„Kalendárium” elnevezésű terv kapta. A
zsűri egyöntetű véleménye, hogy a benyúj-
tott projektötletek közül ez alkalmas a
leginkább a fugázó értékesítésének támo-
gatására és egyúttal egyedi kivitelezésé-
nek köszönhetően akár használati tárgy-
ként is funkcionálhat. 
A design pályázat további díjazottai:
Huszár Fanni és Illés Ákos által készített
„Cement kirakós”, valamint az első helye-
zett alkotás tervezőinek „Cilinder” pályá-
zata. Míg az előbbi pályamunkánál a zsűri
az anyaghasználatot, addig utóbbinál a
design termékként való hasznosítást emelte
ki.  A szakmai zsűri Leyer Kornál design ter-
vét külön díjban részesítette, annak kreatív
látásmódja, valamint anyaghasználata
miatt. 

Konyári Tímea

Leyer Kornál design tervét külön díjban 
részesítették

A szakmai zsűrinek tagja volt Czili Aladár a
Murexin Kft. ügyvezető igazgatója és Zadravecz

Zsófia, a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Értékesítési és marketing igazgatója is

A kreatív pályázat fődíját Tóthmátyás Edit, 
Tóth Zsófia és Molnár Ferenc közös alkotása kapta

Huszár Fanni és Illés Ákos által készített
„Cement kirakós” második helyezést ért el

Díjazott a Murexin Kft. és a LAFARGE Cement Magyarország Kft.  
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Mézes reggeli és testedzés
Immár egy esztendeje folytatjuk a Király-
egyházi Általános Iskolában a Tudásalapú
Társadalomért Alapítvánnyal együttműköd-
ve, Kiss Katalin élelmezésvezető és Kuthy
Orsolya dietetikus közreműködésével a
„Menő Menza” projektünket az EFOP-
1.8.5-17-2017-00243 számú, „Az egész-
ség mindenkié – Ép testben ép lélek” című
nyertes pályázatnak köszönhetően. Ennek
a pályázatnak köszönhetően már sok kü-
lönböző ízt, több különböző egészséges
ételt kóstolhattak tanítványaink, megis-
merkedhettek többek között Schiller László
gasztronómiai szaktanácsadóval és taná-
csaival, találkozhattak a „Magyarok Világ-
szépével”, Muszka Grétával, aki jelenleg
épp a Fülöp-szigeteki Manilán képviseli
hazánkat a világversenyen. 
Ez alkalommal, január 8-án May Gábor
szentlőrinci méhész, az Országos Magyar
Méhészeti  Egyesület Baranya megyei
szaktanácsadója érkezett hozzánk, és
mézes reggelit ajándékozott az iskola min-
den tanulójának és dolgozójának. Több

különböző mézfajtát kóstolhattunk és ha-
sonlíthattunk össze, többek között virág-
mézet, akácmézet, hársmézet, repcemézet.
A kóstolás után May Gábor prezentáci-
óval egybekötött előadást tartott, melynek
során érdekes információkhoz juthattunk a
méhészetről és a méztermelésről.
Mivel az egészséges életmód nemcsak az
étkezés, hanem a testedzés minőségével is
szorosan összefügg, ezen a napon fogad-
tuk a több mint egy évszázados múltra
visszatekintő Szigetvári Birkózó Egyesület
tagjait, akik látványos bemutatót tartottak és
sportolni vágyó gyerekeket toboroztak.
Mivel húsznál is többen nyújtották be jelent-
kezésüket, most az egyesület vezetésével
együtt keressük a megoldást a birkózó
edzések helyi megvalósítására.
Bízunk benne, hogy ez a nap is hozzájárult
ahhoz, hogy tanítványaink tudatosabban
étkezzenek és éljenek az egészségük
védelme érdekében.

Konyári Tímea

Egy egész edzést végignézhettünk, melyben ilyen
különös gyakorlatok is voltak

A bemutató végén a mieink is kipróbálhatták
magukat a szabályoknak megfelelően

Az előadáson sok új információ birtokába jutottunk
a méhekkel és a mézzel kapcsolatosan

Kóstoltatás közben May Gábor
beszélt a mézfogyasztás jótékony 

hatásairól

A birkózók bemutatójára az óvodásokat is
meghívtuk

Menő Menza a Királyegyházi Általános Iskolában .  
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Hir de té se i ket húsz szó ig in gyen meg je len tet jük.
Le adás: sze mé lye sen Konyári Tí me á nál, il let ve

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

FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA
Felhívom a tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§(1)
bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsá-
tani. A 2019. évi ebösszeírás céljából kérem a a Királyegyháza, Sumony, Szentdénes, Gyöngyfa közigazgatási területén tartott
négyhónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és legkésőbb 2019. április 30.
napjáig az Önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.
Az ebösszeíró adatlap a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66. szám alatti ügyfélszolgálatán
kérhető.
A kitöltéssel kapcsolatban a 73/340-042/22-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől – csütörtökig 730 – 1600 óra között,
pénteken 1200 óráig. 
A kitöltött adatlapokat személyesen vagy postai úton a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata 7953
Királyegyháza, Petőfi u. 66. címre lehet benyújtani.
Felhívom továbbá a tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az eb tartója – az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján – pénzbírsággal sújtható.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében
2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a
jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2019. április 30.
Együttműködését köszönöm!

Beák Laura s.k.
jegyző

Színház-
látogatás

Színházlátogatást hirdet a Király-
egyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány királyegyházai la-
kosok részére a Pécsi Nemzeti
Színházba, a Veszedelmes viszo-
nyok című előadásra 2019. már-
cius 22-én, 19.00 órára. A
szokásoknak megfelelően az
utazást mindenki önállóan szer-
vezi meg. Kérjük, hogy aki sze-
retne részt venni az előadáson,
jelentkezzen a következő címen:
fataancsa@gmail.com, vagy a
30/294-90-94-es telefonszámon,
illetve személyesen Fata
Gábornénál. 
Jelentkezési határidő: 2019.
március 10.


