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Gyerekzsivaj és színkavalkád a cementgyárban
Negyven négyzetméteres falfestményt

avattak szeptember 20-án a Királyegyházi

Cementgyárban. A Szentlőrinci járás nyolc
településéről érkező huszonhárom diák

kilenc nap alatt hozta létre azt az alkotást,

amely feldolgozza a fenntartható fejlődés
és az ipari ökológia fogalmait, továbbá a

cementgyár kapcsolatát a környezettel.

Bükkösd, Cserdi, Gerde, Királyegyháza,

Sumony, Szabadszentkirály, Szentlőrinc,

Velény 12-14 év közötti diákjai alkották
meg azt a 40 négyzetméteres falfestményt,

amely a Királyegyházi Cementgyár bejá-

ratánál fogadja az üzembe érkezőket. A
LAFARGE Cement Magyarország Kft. és a

Pécsi Szín-Tér Egyesület Murál Morál

Mező csoportjának közös alkotó tábo-
rában kilenc napon át beleértve egy hét-

végét is, dolgozták fel a fenntartható fej-

lődés, az ipari ökológia fogalmát és a ce-
mentgyártás folyamatát. Továbbá a közös-

ségfejlesztő program lehetővé tette szá-

mukra, hogy megismerhessék a LAFARGE
egészség- és munkavédelem iránti elkötele-

zettségét. A falfestéshez csatlakoztak a

LAFARGE Királyegyházi Cementgyárának
dolgozói is, akik nemcsak tenyerük le-

nyomatát hagyták a falon, hanem szabadi-

dejük erejéig csatlakoztak is a gyerekek-
hez.

„Ez a több mint egy hetes program bebi-

zonyította, hogy a társadalmi felelősségvál-
lalás keretein belül generációkat átívelve

könnyen meg lehet teremteni a hidat egy
üzem munkatársai és a helyi közösségek

között. Ez az alkotás kiválóan példázza a

cementgyár közösségben betöltött szere-
pét.” – mondta Zadravecz Zsófia, a

LAFARGE marketing kommunikációs veze-

tője.  
A tábor végére beköszöntő rossz idő

ellenére az öt ráhangoló és négy falfes-

téssel telt nap során a különböző készségű,
családi hátterű gyerekek megélhették a

közös alkotás sikerét, megerősíthették saját

belső értékeiket. A program nem titkolt
célja, hogy segítse a gyerekek szociális és

vizuális készségeinek fejlődését, ezen

keresztül pedig a helyi közösségi tudat
erősödését.

A Királyegyházi Cementgyár a program
szakmai koordinátorának Katona Krisztinát,

a Pécsi Szín-Tér Egyesület munkatársát

kérte föl, akinek közösségfejlesztő tevé-
kenységét az Egyesült Államok nemrég

leköszönt budapesti nagykövete, Eleni

Tsakopoulos Kounalakis, Aktív Állampol-
gárságért Oklevéllel ismerte el.

A kilenc nap alatt összesen 60 négy-

zetméternyi papírt, 65 liter festéket, 98 da-
rab ecsetet és 138 pár munkavédelmi kesz-

tyűt használtak fel. A falfestést kétszintes

állvány segítette. A gyerekek szállítását,
étkeztetését, munkavédelmi felszerelését és

az alapanyagokat a LAFARGE Cement

Magyarország Kft. biztosította. 
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Szeptember 20-án a siklósi temetőben vehettünk végső búcsút
dr. Valkai Istvántól, ahol református szertartás szerint helyezték őt
végső nyugalomra. Királyegyháza Önkormányzata a családdal
mindenben egyeztetve, saját halottjaként temettette az elhunyt
háziorvost és önkormányzati képviselőt. A temetésre autóbusz
indult Királyegyházáról, de nagyon sokan mentek autóval innen
és sok más településről is. 
A siklósiak szerint, csak halottak napján érkezik ennyi autó és
ember a temetőbe. Nem véletlen ez, hiszen ahogyan az egy-
szerű, ünnepélyes szertartáson is több ízben elhangzott, az el-
hunyt nagyon aktív, pezsgő életet élt, így a családtagokon kívül
sok-sok barát, ismerős is elkísérte utolsó útjára.

Végső búcsú Valkai Istvántól 

Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy néhai Dr. Valkai István János önkormányzati képviselő megüresedett képviselői
helyét a 2010. évi önkormányzati képviselő- és polgármester-választás eredményéről készült jegyzőkönyv adatai alapján Ligler
László József független jelölt töltötte be. Ligler László József képviselő 2013. szeptember 9-én a képviselő-testület előtt esküt tett.

Beák Laura
HVI vezető

Tájékoztatás

Sokan eljöttek a rendelőhöz tisztelegni
a Doktor úr emléke előtt

A 19-én este meggyújtott mécsesek mellé,
másnap a temetés időpontjában

minden iskolás gyújtott még egyet

Valkai István János (1949 – 2013)

A siklósi temető ravatalozójából indult az utolsó út

A helyiek szerint, csak halottak napján van 
ennyi ember a temetőben
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„Minden ok nélkül…” 
Háziorvos, üzemorvos, sportorvos, iskola-
orvos, önkormányzati képviselő, edző,
kolléga, főnök, sokaknak atyai jóbarát, men-
tor, bajtárs, fiú, férj, apa… és még mennyi
szerepnek kellett megfelelnie egy személy-
ben egy Embernek.
Dr. Valkai István János, közismert nevén:
Doki, illetve a régebbi baráti-ismerősi kör-
ben: „Opa”, 2013. szeptember 5-én
tragikus körülmények között elhunyt. 
Mint életében az olykor meghökkentő tet-
teivel, különleges „sokfülbevalós” megje-
lenésével, soha véka alá nem rejtett véle-
ményével, úgy távoztával is felfokozott ér-
zelmeket váltott ki környezetéből. A döb-
benettől a tehetetlen dühig, ki-ki másképp
reagált a hírre: a keszüi úton frontálisan
ütközött egy személyautó és egy kiste-
herautó. A baleset során a személyautó
vezetője a helyszínen életét vesztette. Mi-
csoda értelmetlen halál! Nehéz beletörődni,
nehéz megnyugvást találni. Igen, sokunkban
munkál a tehetetlen düh: hiszen szükségünk
volna Rá!
Személyes találkozásaink során szinte min-
den egyes alkalommal vitába keveredtünk,
más volt a véleményünk a világ dolgairól,
gyakran más-más irányba szerettük volna
terelni a világ folyását, de soha nem nélkü-
löztük egymás és egymás gondolatainak a
tiszteletét. Vehemens ember volt, aki ha bele-
fogott valamibe, azt teljes odaadással,
szívvel-lélekkel tette, megalkuvás nélkül.
Gyakran falakba ütközött, nehezen viselte a
realitás adta korlátokat, és igen, erőteljesen
feszegette a saját határait, elsősorban és
mindenki számára jól látható módon: a
munkabírásban. A megye második leg-
nagyobb praxisát vitte háziorvosként:
Királyegyházára jártak hozzá Drávafoktól
Szentlőrincen át Pécsről is a páciensek. Sa-
ját szememmel láttam és tudom, hogy a leg-
szegényebb és legidősebb betegek sorsát
viselte leginkább szívén, utánuk ment a kór-
házba, kiváltotta és házhoz vitte a gyógy-

szereiket, gyógyászati eszközeiket, jó
szóval is támogatta őket. 
Kiabált, dühöngött, leordította a beteg fejét,
ha az nem fogadott szót, nem ment el az
általa javasolt kivizsgálásokra, nem ment táp-
pénzre, vagy nem tartotta be a lábadozás-
ra vonatkozó utasításait. Mondták néhá-
nyan, hogy félnek tőle. De mégis tőle kértek
tanácsot, mert nem vette félvállról a valódi
panaszokat, mert szakértelmével és tapasz-
talataival feltárt és megoldott kilátástalannak
hitt helyzeteket. 
Mindig rohant, gyakran késett. Folyama-
tosan mérlegelnie és döntenie kellett, rang-
sorolni és dönteni a prioritásról. Halálos idős
beteg, terhes asszony, lázas kisbaba a
világvégi kis faluban és a váróteremben so-
rakozó rengeteg járóbeteg várta. És napon-
ta sokszor: döntenie kellett. Hibázott? Mert
ember volt. Esendő és halandó.
A legutóbbi önkormányzati választásokon a
királyegyházi polgármesteri címért is indult,
végül képviselőként jutott be a testületbe.
Később elmondta, már örül, hogy így alakul-
tak a dolgok, mert már látja: sziszifuszi és
nagyon gyakran kilátástalannak tűnő felada-
tok hárulnak a polgármesterekre, ami nem
az ő tempójának és idegzetének való.
Rengeteg elfoglaltsága mellett mégis odaért
a testületi ülésekre, nemcsak hozzászólt, de
tevőlegesen is igyekezett segíteni a település

vezetését. A futball volt élete egyik nagy
(vagy talán inkább: a legnagyobb) szerel-
me, a Baranya Megyei Labdarúgó Szövet-
ség elnökségi tagjaként is tevékenykedett. A
szentlőrinci második csapatot hagyta most
árván, de előtte Bükkösdön, Királyegy-
házán, Siklóson, Felsőszentmártonban,
Beremenden, Patapoklosiban és Dráva-
fokon is volt edző és irányította a helyi
futballcsapatot. A tőle megszokott szigorral,
sokat követelve a sportolóktól és mondhatjuk
követelőzve a fenntartóktól. Az eredmények
pedig nem maradtak el. Hogy csak a hazai
sikereket említsem, Királyegyháza csapata
az ő vezetése alatt lépett egy osztállyal fel-
jebb. Az éppen aktuális csapata általában
nehezen viselte, hogy szorgalmas hozzáál-
lást követelt, de mégis követték őt, oda
igazoltak, ahová ő szerződött.
Rajongott a 60-as évek zenéjéért, közel
ezer darabból álló CD-gyűjteménnyel ren-
delkezett, és mivel szerette volna, hogy ne
merüljön feledésbe az általa úgy imádott
zenei stílus, ha telefonon akartuk elérni, akkor
a Deep Purple: Smoke on the water dal-
lamára várakozhattunk sorunkra. 
Sokunk telefonjában még ott a név, de már
nincs értelme csörgetni, hiába tudjuk: dolga
volna még bőven…

Konyári Tímea

Opa, nyomot és űrt hagytál Magad után a világban!
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Különleges falfestő projekt 
A Pécsi Szín-Tér Egyesület Murál Morál
Mező csoportja a Lafarge Cement-
gyárral együttműködve 2013. szeptem-
ber 12-20. között különleges falfestő
projektet valósított meg a környék
gyermekeiből toborzott alkotócsapattal.
A 23 résztvevő gyerek a Bükkösdi, a
Szentlőrinci, a Szabadszentkirályi és a
Királyegyházi Általános Iskola 7-8. osz-
tályos tanulói közül került ki. 
A falfestést öt napos előkészítő munka
előzte meg, melynek a Királyegyházi
Általános Iskola adott otthont. Az öt nap
során önismereti, csapatépítő és véle-
ménynyilvánítást ösztönző játékok során
ismerhették meg egymást és kerülhettek
egyre közelebb egymáshoz a csapat-
tagok. Apránként vezettük be a
gyerekeket a színek-formák és a nagy
felületek világába is. A nagy falfelületen
való festéshez elengedhetetlen volt a
nagyméretű, plakátszerű alkotás és a
közös festés kipróbálása.  A gyerekek
bámula-tosan működtek a közös
munkánk minden fázisban: nyitottak, fel-
szabadultak tudtak lenni, amikor arra volt
szükség, fegyelmezettek, együttmű-

ködőek és nagyon kreatívak, amikor azt
kívánta a helyzet. Emlékezetes szá-
munkra a falfestmény tervezése, amikor
egymástól függetlenül minden kiscsoport
majdnem ugyanazokat az elemeket
jelenítette meg a tervében, és ebből
adódóan teljesen egybehangzó döntés
született arról, hogy a festményen meg
kell jelennie a tehervasútnak, ami ezúttal
nemcsak mészkövet és agyagot szállít-
son, hanem a gyárhoz kapcsolódó

településekről érkező gyerekeket is, akik
a kép központi részén található
hőcserélő toronnyal és a másodlagos
tüzelőanyagokat elnyelő kemencével
szimbolizált gyárba érkeznek, festésre
ké-szen állva. Mindezt a jelenetet termé-
szetes környezetbe helyezték: zöldellő
dombok, napraforgó és kukoricaföldek,
takaros házikók közé, ahol a gyár és a
természet „barátságát” a toronyra felkú-
szó borostyán, a rajta gyökerező fa,
illetve a silón fészkelő madárcsalád
szimbolizálja. A kis csapat az időjárás
szeszélyeivel dacolva 3 nap alatt festette
meg a nagy művet, melyet 2013.
szeptember 20-án szülők, barátok, az
iskolák és települések képviselői, a gyár
dolgozói és a média jelenlétében
ünnepélyesen felavattunk.
Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen
formában támogatták a munkánkat: a
szülőknek, az iskoláknak, a települé-
seknek, önkénteseinknek és a gyár dol-
gozóinak!

Katona Krisztina

Bámulatosan működtek együtt a gyerekek

A falfestményt a gyár dolgozói is ellátták kézjegyükkel

Az avatásra elkísérték az alkotókat a családtagok, barátok is



5



6

Mozgalmas nyár áll a Királyi Lovas Klub

háta mögött. Nagy megtiszteltetéssel tettünk

eleget a különböző falvaktól kapott

felkéréseknek, ahol teljesen ránk bízták a

fogathajtás szervezését, lebonyolítását, a

hangosítást, a pálya építését.

Fogathajtóink nagy sikereket zsebelhettek

be maguknak, szinte mindenhonnan

kupákkal érkeztünk haza. Jártunk: június 29-

én Csokonyavisontán, július 6-án Barcson,

július 27-én Darányban, augusztus 18-án

Gerdében, augusztus 24-én Szigetváron,

szeptember 14-én Csányoszróban,

szeptember 21-én Bolhón. Mindenhol

nagyon sok szeretettel fogadtak bennünket,

a régi barátok mellett újakkal is megis-

merkedtünk. Büszkeséggel tölt el, hogy a

klubunk létszáma 29 főre gyarapodott hely-

béli lakosokkal, valamint más falvaktól is

csatlakoztak hozzánk. Az októberi hónap

sem fog eltelni tétlenkedéssel, hivatalosak

vagyunk még Bükkösdre. Az Öko parkban

kerül megrendezésre az idei fogathajtó

versenyük 19-én. Minden érdeklődőt

szeretettel várnak, mi ott leszünk.

Sajnos, ebben a hónapban eltávozott tő-

lünk egy szebb és jobb világba egy olyan

személy, aki nem csak a falu orvosa, üzem-

orvos, iskolaorvos, futballedző, hanem

Ember volt. Egy olyan egyéniség, aki nem

szégyellt leülni közénk, a Lovas Klub tagjai

mellé, ha kint főztünk, beszélgettünk. Öröm-

mel vette a meghívást, és tudom, ha ideje en-

gedte, mindig szívesen csatlakozott kis csa-

patunkhoz. Dr. Valkai István János, soha

nem feledünk, és mindenki nevében írhatom,

köszönöm, hogy ismerhettünk. Ezúton szeret-

ném a Királyi Lovas Klub teljes tagsága ne-

vében kifejezni részvétem a gyászoló csa-

ládnak és a hozzátartozóknak.

Ormódi Melinda

Királyi Lovasok sikerei Baranyában és Somogyban 

Az egyik idegenben szerzett kupa

Amikor a hóhért akasztják!?

Felhívom a falu lakosságának figyelmét, hogy a Királyegyházai Polgárőr Egyesületet
magánszemélyek is támogathatjákaz alábbi bankszámlára történő befizetéssel:

OTP 11731135-20009836-00000000
További felvilágosítást kérhetnek az alábbi telefonszámokon:

+36702898468, +36302567678

Felhívás
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Elkezdődött az új tanév 
Szeptember 2-án 17 első osztályos tanulót
avattak a Királyegyházi Általános Iskola új
polgárává. A kisiskolások Hollósi
Mercédesz tanítónő irányításával már bele
is vágtak a nagy munkába, ismerkednek a
betűk és számok világával. 
Tájékoztatásul közlöm, hogy iskolánk új
neve: Szentlőrinci Általános Iskola
Királyegyházi Általános Iskola
Tagintézménye. 

Palkó Ottó
igazgató

Lobbi parti

Hátrányból esély 

Szeptember 13-án, pénteken a 13. lobbi parti került
megrendezésre Szentlőrincen. Királyegyháza sátrában Grím
Ferenc polgármester és Beák Laura jegyző asszony fogadta
a Lafarge Királyegyházi Cementgyárának képviselőit, Frederic
Aubet ügyvezető igazgatót és Zadravecz Zsófia marketing
kommunikációs vezetőt. 
A Szentlőrinci Lobbi Parti mindig jó alkalom arra, hogy
találkozhassanak az állami közintézmények  képviselői a
térség vállalatainak, vállalkozó szférájának vezetőivel. 

KT

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  meg-
bízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet és az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő nyílt pályázatán az óvodai
tehetségsegítő programok, erdei óvodai
programok támogatására a királyegyházi
óvoda 851 ezer forint keretösszegre nyert
jogosultságot a „Hátrányból esély” című
pályázattal.

Óvoda férőhelyeinek száma: 50. Mindkét
csoportunk, a Manó és a Katica is 21-21
gyerekkel indul szeptemberben felfedezni a
világot, de október 3-tól még egy 2 és fél
éves gyermekkel gyarapodunk. Vegyes
életszervezésű csoportban élik nálunk a
gyermekek életüket. 

Minden gyermeket felvettünk, különös figyel-
met szenteltünk a hátrányos helyzetű óvodá-
sok elhelyezésére. Minden szülő hozzá-
járult, hogy óvodánk cigány etnikai prog-
ramot valósítson meg.  
Óvodánk személyi ellátottsága megfelelő,
dolgozói létszámunk: 6 fő. Az új nevelési
évben személyi változás történt; Fata
Gyuláné Marcsi néni helyére Kiss Hajnalka
óvodapedagógus került a Katica csoport-
ba.
Nevelési célkitűzéseink szerint az alapvető
és maradandó emberi értékek (szép, jó,
igaz) közvetítése kiemelt feladatunk.
Elismerjük a gyermekek és egymás értékeit,
eredményeit, segítjük egymást, hogy
hibáinkat, hiányosságainkat javítsuk.

Döntéseink során mérlegeljük, hogy mi szol-
gálja a gyerekek, a közösség javát, hisz ami
jó az óvodának, az jó a falunknak, az jó
mindannyinknak. Célunk, hogy lélekben és
testben egészséges, a hagyományos
erkölcsi értékeket továbbvivő gyermekeket
neveljünk. A nevelőtestület jól tolerálja a
gyermekek különbözőségeit, eltérő fejlődési
ütemét, próbáljuk mindenkiben elismerni a
jót, felismerni a tehetséget, elismerni az
értékes tulajdonságokat. A gyerekeket tole-
ranciára kell nevelnünk. Mindennapi tevé-
kenységünket, oktató-nevelő munkánkat az
igényesség jellemzi.

Grímné Hunyadvári Éva
óvodavezető 

A királyegyházi óvoda életéből
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Helyzet – KIrályegyHázA ÖnKormányzAtánAK lApJA

Megjelenik havonta, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | ISSN 2060-5471 |
Felelõs kiadó: Konyári Tímea, munkatársak: Grímné Hunyadvári Éva, Kaczor Péter, dr. Máthé Győzőné, Mészáros Dániel
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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.

Hirdetés 
2013. október 13-án, 

vasárnap 
10.30-kor ünnepi szentmisét

mutat be 
Dr. udvardy György 
pécsi megyéspüspök 

a sumonyi templomban.
Király József plébános

GyÖNGyFA
2013. szeptember 28. (szombat)

Helyszín: Gyöngyfa Kultúrház

13.00 Megnyitó
13.30-14.30 Ismerd meg Magyarországot
– vetélkedő gyermekeknek
14.45 Csiribú-csiribá - gyermek bűvészmű-
sor
15.45 Humor és slágerturmix - vidám zenés
szórakoztató  műsor

2013. szeptember 29. (vasárnap)
Helyszín: Gyöngyfa Sportpálya

21.30 Máglyagyújtás

SuMONy
2013. szeptember 28. (szombat)

Helyszín: Sumony Kultúrház

10.00 Megnyitó
10.30-12.30 Ismerd meg Magyarországot
– vetélkedő gyermekeknek
12.30 Ebéd
14.20 Szüreti felvonulás - hagyományőrző
táncokkal
14.50 Asszonyklubok műsora Csoboka-
pusztán
15.20 Asszonyklubok műsora Sumonyban
16.00 – 19.00 Ügyességi vetélkedő
19.30 Szüreti mulatság

2013. szeptember 29. (vasárnap)
Helyszín: Sumony Iskolaudvar

21.30 Máglyagyújtás tűztánccal
Szalonnasütés

SZENTDÉNES
2013. szeptember 28. (szombat)

9.30-12.00 Labdarúgó bajnokság (Sport-
pálya)
10.00-12.00 Gyermekprogramok  (szép-
ségverseny, Dénes hangja, ügyességi já-
tékok, arcfestés)
11.30 Ünnepélyes megnyitó - Vidra Sándor
polgármester
11.30-13.00  Ebédre várjuk a falu lakóit és
kedves vendégeinket
13.30 Szüreti felvonulás kezdete
13.45 Indulás Sumonyba
15.30-16.45 utcai felvonulás, szüreti
toborzó Szentdénesen
17.00 Asszonyklubok és óvodások műsora 
18.00  Sihell Ferry és Henna sztárvendé-
gek műsora
19.00 Vacsora a meghívott vendégeinknek
a művelődési házban
21.00 Zártkörű Szüreti bál a műve-lődési
házban - tombolával
Zenél: Lackó és Norbi 

2013. szeptember 29. (vasárnap)

21.30 Máglyagyújtás 

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! „

Felhívjuk a Tisztelt hozzátartozók fi-
gyelmét, hogy „a köztemetőről és a te-
metkezésről” szóló Királyegyháza Köz-
ség Önkormányzatának 5/2005.(X.3.)
rendelete alapján a sírhelyek megváltási
ideje 25 év.
Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy
gondoskodjanak a 25 évvel korábban
megvásárolt sírhelyek megváltásáról. A
díj befizethető közös hivatalban
(Királyegyháza Petőfi u. 66.), ügyfélfo-

gadási időben: Hétfő, szerda: 8.00-
16.00; Péntek: 8.00-12.00

A sírhelyek megváltásáért fizetendő díj:
1-2. sorban 25 évre
Egyes sírhely: 5.000,- Ft
Kettős sírhely: 7.000,- Ft
Minden további sorban
Egyes sírhely: 3.500,- Ft
Kettős sírhely: 6.000,- Ft

Királyegyháza Községi Önkormányzat

FELHÍVÁS


