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Két éve indult a cementgyári építkezés

Most két éve, 2007.  szeptember 6-án in-
dultak a királyegyházi cementgyár alapo-
zási munkálatai. Ebbõl az alkalomból Kõ-
vári József, a Nostra Cement kft. ügyveze-
tõ igazgatója tájékoztatta a sajtó képvise-
lõit az építkezés jelenlegi állapotáról.
A terveknek megfelelõen halad a Nostra
Cement Kft. cementmûvének építése Ki-
rályegyházán. A mintegy 50 milliárd fo-
rintos beruházás 2010 nyarára készül el,
a gyár 2011-ben kezdi meg a termelést
– közölte a társaság ügyvezetõ igazgató-
ja. Kõvári József beszámolt arról, hogy az
építési munkák készültségi foka jelenleg
70, a mélyépítésé 65, a szereléseké 20
százalékos. Szakemberek hozzáláttak a
klinkersiló acélszerkezetének összeállítá-

sához, melyet még szeptemberben a vil-
lanyszerelés követ.
Hozzátette: a technológiai szerelést ma-
gasan képzett kínai mérnökök irányítják.
A mûködés szempontjából olyan kulcs-
fontosságú berendezések, mint a ce-
mentmalom, a klinkerhûtõ, vagy, a hõ-
cserélõ, európai beszállítóktól, a vas- és
acélszerkezetek Kínából érkeznek.
A cementmû kivitelezése várhatóan
2010 júliusában fejezõdik be, ezt há-
rom-hathónapnyi próbaüzem követi. A
gyár 2011-tõl állít elõ cementet, termelé-
sét pedig fokozatosan növeli. A létesít-
mény több mint 100 embert foglalkoztat
majd, éves kapacitása 630 ezer tonna
klinker, 750-850 ezer tonna cement lesz.

A gyártáshoz szükséges alapanyag vas-
úton érkezik a cég bükkösdi kõbányájá-
ból Királyegyházára, a készterméket pe-
dig vasúton és a tervek szerint megépülõ
M60-as gyorsforgalmi útra csatlakozva,
közúton szállítják.
A vállalat korábban 27 milliárd, aztán
30-33 milliárd forintos beruházással szá-
molt, a helyszín megváltoztatásával és az
idõ múlásával azonban a költségek 50
milliárd forintra emelkedtek.
A társaság a beruházáshoz a kormány
egyedi döntése alapján a Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Minisztériumtól
800 millió forintos állami támogatást ka-
pott a Beruházás-ösztönzési Célelõirány-
zat terhére.
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Foci az Árkád tetején
Szeptember 19-én, szombaton az Electro-
nic Arts által szervezett EA SPORTS 4v4 Fo-
cikupán vettünk részt tanítványainkkal Pé-
csen, az Árkád tetején. Iskolánk a legfiata-
labb korcsoportba nevezett két csapattal,
melyek tagjai a hatodik osztályos fiúk vol-
tak: Maczkó Patrik, Makoni Sanchez, Or-
sós Tamás, Orsós József., Csütörtök Dáni-
el, Viljevácz Valentin, Bakos Patrik, Kiss Ti-
bor, Fata Gábor és Bognár Erik. A falu-
busszal érkeztünk a helyszínre, kilenc órától
volt nevezés, majd tíz órakor kezdõdtek a
mérkõzések. Egy meccs két részbõl állt, egy
nyolcperces négy-négy elleni foci és egy
kétszer négyperces mérkõzés playstation-
ön a FIFA2010 elnevezésû focis játékkal. A
részvétel ingyenes volt, minden versenyzõ
ajándék pólót kapott. A korcsoportunkban
15 csapat vett részt, ebbõl mi az elõkelõ
negyedik helyen végeztünk. 

Pintér Tibor, Niedermayer Gábor

Kistérségi hírek
A szeptemberi napok igen mozgalmasak
a kistérség településein. Különösen azért,
mert szinte mindenki a pályázatok írásá-
val, tervezéssel, mellékletek beszerzésével
foglalkozik. A határidõ szorít, ugyanis
szeptember 30-ig kell beadni a támoga-
tási kérelmeket az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Terek (IKSZT) kialakítására. (E
cikk írása közben érkezett a hír, miszerint
a beadási határidõt meghosszabbították
október 15-ig.) Erre azok a falvak kaptak
lehetõséget, akik már korábban is ered-
ményesen szerepeltek a pályázat elsõ for-
dulójában és rendelkeznek IKSZT címbir-
tokosi okirattal.
Most a beruházások következhetnek, ha
eredményesen bírálják el a beadott doku-
mentációkat. Kistérségünkbõl az elõzetes
információk alapján Bicsérd, Boda, Bük-
kösd, Cserdi, Gyöngyfa, Hetvehely, Kacsó-

ta, Királyegyháza, Pécsbagota, Szabad-
szentkirály, Szentkatalin, Velény és Zók köz-
ségek adják be kérelmüket. 
Ez a tény már csak azért is figyelemre mél-
tó, mert a kistérség 20 tagtelepülése közül
13 települést érint. Már mindenütt meg-
vannak a helyszínek, ahol a közösségi és
szolgáltató tér kialakítható. Többnyire épü-
letek felújításáról, korszerûsítésérõl van szó,
néhány helyen a már meglévõ épületek
bõvítésére is lesz lehetõség.
Bodán például a falu közepén a teleház
melletti öreg épület kaphat új „ruhát”, hoz-
zá kapcsolva egy bõvítmény is szolgálhatja
majd a helyi lakosokat. Ebben az épület-
ben minden olyan közösségi funkció elér-
hetõ lesz, amire a településen élõknek
szükségük lehet. Ide tervezik elhelyezni pél-
dául a postát is.
Hasonló a helyzet Bükkösdön és Ki-

rályegyházán is, ahol szintén meglévõ
épületeket újítanak fel, illetve bõvítmény-
nyel látják el.
Hetvehelyen a már mûködõ szolgálta-
tóház emeleti szintjét építik be, itt kapnak
helyet a közösségi és lakossági szolgáltató
funkciók, amelyek mindenki számára elér-
hetõk lesznek.
Szentkatalinon is két szintet szeretnének
beépíteni úgy, hogy a mozgáskorlátozottak
is megközelíthetik majd a különbözõ funk-
ciókkal ellátott tereket. A szociális helyisé-
geket is úgy kell kialakítani mindenütt,
hogy a mozgáskorlátozottaknak biztosítva
legyen a bejutás.
A kistérségi beruházások költségvetése ter-
mészetesen eltérõ, de átlagban jellemzõen
30-35 milliós fejlesztések valósulhatnak
meg a településeken.

Müller István
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Világjárvány?
Az írott és a képi médiában riasztó hírek
keltek szárnyra egy új apokalipszis sötét
képét festve elénk. Szerencsére az idõ mú-
lása sokat enyhített a rémisztõ katasztrófát
illetõen. Történtek megbetegedések, és
néhány haláleset is, de közel sem olyan
számban, mint ahogy azt az elsõ számító-
gépes modellek jósolták. A veszély termé-
szetesen nem lebecsülendõ, de pánikra
semmiképpen nincs ok.
Nézetem szerint a vírus képes gyenge im-
munrendszerû embereket megbetegíteni,
illetve halálos veszélybe sodorni. Kik tar-
tozhatnak ebbe a csoportba? Nem anya-
tejes táplálású csecsemõk, krónikus im-
mun illetve vérképzõrendszeri betegség-

ben szenvedõk, daganatos betegek, hosz-
szú idõn keresztül rosszul táplált szemé-
lyek, idõs, elesett betegek.
Mindenképpen jó hírnek kell értékelnünk,
hogy az oltóanyag elkészült, valamennyi
rászorulónak rendelkezésére bocsátják,
együtt adható a hagyományos influenza-
védõoltással.
Amint az ÁNTSZ eljuttatja hozzánk a szé-
rumot, tájékoztatni fogom a praxis bete-
geit, hogy mi módon kaphatják meg a vé-
dõoltást a rászorulók. A védõoltás mellet-
ti legfontosabb érvem, hogy a betegség-
nek lehet szövõdménye, míg a védõoltás-
nak nem. 

Dr. Valkai István

Jelvény és igazolvány
a polgárõröknek

A Királyegyházi Polgárõr Egyesület tagjai
augusztus 24-én vehették át sorszámozott
jelvényeiket és igazolványaikat, melyeket az
egyesület igénylésére az Országos Polgár-
õr Szövetség juttatott el számukra. A jelvé-
nyeken és igazolványokon szerepel a fel-
irat, miszerint viselõje a büntetõtörvény-
könyvben meghatározottak szerint közfel-
adatot ellátó személy. Az igazolványokat a
továbbiakban évente kell érvényesíteni.
Polgárõreink az egységes megjelenés érde-
kében a támogatásoknak köszönhetõen a
többfunkciós kabát, az egyforma sapka, a
láthatósági mellény és a fekete póló mellett
most egységes sötét nadrágot is kaptak. 
A Megyei Polgárõrszövetség nyár elején kiírt
pályázatán sikerrel szerepelt a királyegyházi
egyesület, a kiírásnak megfelelõen minden
hétköznap délután posztos szolgálatot telje-
sítettek, így elnyerték a 150 ezer forintot. 
– Csendes nyár volt, nem volt rendkívüli
esemény, de sajnos azt tapasztalhattuk,

hogy a késõ éjszakai órákban feltûnõen
sok a fiatalkorú a falu utcáin. Hangoskod-
nak, randalíroznak, bõgetik a motort, és fi-
gyelmen kívül hagyják a polgárõrök figyel-
meztetõ szavait. Úgy vélem, hogy a szülõk
dolga lenne a kiskorú gyermekeiket fel-

ügyelni, de sajnos néhány szülõ nem törõ-
dik azzal, hogy éjnek idején hol jár a gyer-
meke – nyilatkozott Takács Árpád a Király-
egyházi Polgárõr Egyesület elnöke. 

Konyári Tímea

NÉHÁNY GONDOLAT A H1N1-RÕL

IDÕSEK VILÁGNAPJA

Tisztelettel tájékoztatom a
falu idõskorú lakosságát,
hogy 2009-ben az Idõsek
Világnapja alkalmából
október 22-én 16.00 óra-
kor rendezünk ünnepsé-
get. A mûsorról a szemé-
lyesen kiküldött meghívók-
ban részletes tájékoztatást
adunk. 
Szeretettel várjuk az idõs-
korú lakosokat!

Grím Ferenc
polgármester

A fényképes, sorszámmal ellátott polgárõr-igazolvány
tulajdonosa közfeladatot ellátó személynek minõsül
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SZAKMAI, TARTALMI MEGÚJULÁS
A SZENTLÕRINCI KISTÉRSÉGI 

OKTATÁSI-NEVELÉSI KÖZPONTBAN
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005

Örömmel tájékoztatjuk kedves Olvasóin-
kat, hogy a SZONEK Királyegyházi Általá-
nos Iskolája a TÁMOP 3.1.4 pályázaton
közel 15 millió forintot nyert. Ez az összeg
az oktatás megújítására használható fel:
többek között új eszközök, tankönyvek, di-
gitális tananyagok beszerzésére, projekt-
hét, 5-6. osztályos erdei iskola, felsõs szín-
házlátogatás megszervezésére, a pedagó-
gusok módszertani továbbképzésére. 

A legfontosabb cél, hogy a tanulók az isko-
lában megszerzett tudást a hétköznapi élet-
ben is jól tudják hasznosítani.

A kompetencia alapú oktatást 
– az 5. és 7. osztályokban matematikából, 

– a 4 és 6. osztályban szövegértésbõl ve-
zetjük be,

– a 8. osztályban az életpálya-építés kom-
petenciát fejlesztjük az osztályfõnöki és
egyéb tantárgyi órák keretein belül a pá-
lyázat segítségével

A változások a 6. osztály órarendjét is érin-
tik. 
– A 6. évfolyamon az egész tanévben a

magyar nyelv és irodalom (szövegértés-
szövegalkotás) és a történelem oktatása
folyik tömbösítve, azaz két egymást köve-
tõ napon kettõ illetve három óra közvet-
lenül egymás után. Ez lehetõséget biztosít
a tananyag mélyebb elsajátítására, több
gyakorlásra, a témák alaposabb megér-
tésére.

A 4. és 6. osztályban a magyar nyelv és iro-
dalom továbbra is tartalmazza az eddig
megszokott olvasás, írás, fogalmazás,
nyelvtan, szövegértés, szövegalkotás, stb.
ismereteket, de ezeket nem bontjuk külön
tantárgyakra sem az órarendben, sem a
tanórákon, sem az értékelésben.
Bízunk benne, hogy ezekkel a változások-
kal tanulóinkat jobban felkészíthetjük a
megváltozott világ kihívásaira, nem csak
tárgyi tudást, hanem használható ismerete-
ket kapnak.
Kérjük, támogassák munkánkat, és tegyük
együtt könnyebbé gyermekeik iskolában el-
töltött éveit!

Kaczor Péter
szakmai vezetõ

A TÁMOP 3.1.4.
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ

hozzáférés - Innovatív intézményekben”
c. pályázati program

A tanévnyitó ünnepségen Lucza Virág ötödik osztályos tanuló köszöntötte az új elsõsöket
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A BBC is hírt ad rólunk
Amióta Királyegyháza elnyerte a Wifi falu
címet, és a program keretében iskolánk-
ban kezdetét vette a CMPC-s oktatási
módszer, egyre nagyobb érdeklõdés kíséri
a tevékenységünket. Szeptember 24-én
délelõtt Nick Thorpe, a BBC kelet-európai
tudósítója kísérte el Nyírõ Andrást az
Internet Terjesztéséért Alapítvány elnökét
egy óralátogatásra a negyedik osztályba,
délután pedig a Köznevelés címû országos
szakmai hetilap riporterei tekintették meg a
foglalkozást.
Gyimesiné Fekete Tünde szerint a gyerekek
egész jól viselik ezt a nagy népszerûséget,
bár egy kicsit izgatottak, amikor újságírók,
idegenek figyelik az óra menetét, ilyenkor a
nap végére jobban elfáradnak. Nyírõ And-
rás elmondta, hogy Nick Thorpe el volt ra-
gadtatva az általa megtekintett tanítási
órán folyó tevékenységektõl, a nap továb-
bi részében folyamatosan arról beszélt,
hogy mennyire ügyesen dolgoztak, tanul-
tak a gyerekek. A Köznevelés riporterei
szintén tetszésüknek adtak hangot a foglal-
kozás után, bár csak néhány percre szán-
dékoztak benézni, annyira érdekesnek ta-
lálták, hogy végig bennmaradtak. Õk az
egyik tanulót annyira szimpatikusnak és ér-
dekesnek találták, hogy délután még a
családját is felkeresték. 

Miért is ez a nagy érdeklõdés?  Hazánkban
és Európa más országaiban egyaránt gon-
dot okoz a tanítási-tanulási folyamatokban
is az esélyegyenlõség biztosítása. Olyan
nevelési és tanulásszervezési módszereket
kell alkalmazni, amelyek figyelembe veszik
a tanulók eltérõ hátterét, alkalmasak a kü-
lönbözõ helyzetû tanulók együttnevelésére,
csoportmunkára, differenciálásra és sze-
mélyre szabott oktatásra. Az internet segít-
ségével, használatával kinyílhat gyermeke-
ink elõtt a világ, motiváltabbak lehetnek a

tudás megszerzésére, és majdan a munka-
vállalás tekintetében is elõnyökhöz juthat-
nak. Mindezt felismerve az Internet Terjesz-
téséért Alapítvány kidolgozta a Wifi falu
programot, melynek célja, hogy Magyaror-
szág legelmaradottabb térségeinek lakóit
wifi-antennák segítségével közösségi inter-
nethez juttassa. Királyegyháza pályázat út-
ján kapcsolódott a projekthez, amirõl már
régebben is hírt adtunk a Digitális Híd címû
rendezvény kapcsán. A projekt keretében
az iskolából két pedagógus (Gyimesiné Fe-
kete Tünde és Niedermayer Gábor) vett
részt  'A Classmate PC alkalmazása az is-
kolai tanórán' címû budapesti tréningen.
Õk vállalták, hogy a késõbbiek során bel-
sõ képzést is fognak tartani az egyébként
igen érdeklõdõ tantestület számára is. Isko-
lánkban elõször 2009. május 15-én a har-
madik osztályban Gyimesiné kezdte az ala-
pítványtól kapott 10 darab CMPC-vel a di-
ákok digitális készségeinek fejlesztését, és
tapasztalatai bizonyítják az elsõ feltevése-
ket, a gyerekek érdeklõdõbbek, nyitottab-
bak, és bízunk benn, hogy ez a motiváltság
a tanulmányi eredményekben is tükrözõdni
fog majd. A projekt kiterjesztése a TÁMOP
3.1.4 pályázat által beszerzendõ tanulói
laptopok használatával várható.

Konyári Tímea

NAGY AZ ÉRDEKLÕDÉS A CMPC-S OKTATÁSI MÓDSZER IRÁNT

Az újságírók Palkó Ottó intézményvezetõvel is készítettek interjút

A tanítási órákon a gyerekek aktívak, szívesen
oldják meg az internetes feladatokat
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Pécsbagotán a királyegyházi festmények
Mészáros Lászlóné festmé-
nyeivel találkozhattunk
már a helyi rendezvénye-
ken, mint például a 2007-
es falunapi ünnepségen.
Idén szeptember 4-én
Pécsbagotára hívták a ké-
peket kiállításra, egy olyan
rendezvényre, ahol a hely-
ben élõ holland származá-
sú mûvész házaspár mutat-
ta meg alkotásait, más
szintén holland származá-
sú helyiek pedig különle-
ges fényeffektekkel tették
látványossá a falu kápol-
náját egy estére.

Mészáros Lászlóné Lovas Ilona Szigetváron
született, 1953. augusztus 13-án, általános
iskolába Sumonyban járt, és Szentlõrincen
az Újhelyi Imre Szakközépiskolában érett-
ségizett. Kaposváron Állattenyésztõ techni-
kusi szakra járt, és felvették a fõiskolára is,
de nem végezte el, mert a család és a
munka fontosabb volt.  A helyi tsz-ben dol-
gozott 30 évig, most rokkantnyugdíj mellett
az iskolában takarít. Egy gyermeke és egy
unokája van.
– Meséljen egy kicsit a gyerekko-
ráról!
– Kisgyerekkoromat tanyán éltem meg, egy
csikótelepen, ahol egy hatalmas legelõ
volt, egyik oldalról erdõ határolta az egé-
szet. Innen ered a természetszeretetem. 
– Hány éves korában készítette
az elsõ festményét?
– Olyan 16-17 évesen készítettem egy szí-
nesceruzaképet a testvéremrõl. Egész éle-
temben festettem, már az általános iskolá-
ban is én készítettem az osztályunkban a
faliújságot.  
– Mi motiválja Önt?
– Ha eszembe jut egy jó téma, akkor jó
lenne azonnal lefesteni, de általában nincs
rá idõm. Az a téma, akkor el is megy mel-

lettem. Motivál a festõtábor. Két csapatnak
is tagja vagyok, az egyik a Szekszárdi Bár-
ka Mûvészeti Szalon, a másik a Kaposvári
Part Egyesület, javarészt festõk, fafaragók,
tojáspatkolók, költõk. Ez egy többrétegû
dolog. 
– Milyen témában szokott képe-
ket festeni?
– A festõtáborokban, mindig adottak a té-
mák. Általában víz mellett, vagy természet
közeli helyen, például erdõ szélén készítünk
rajzos vagy festékes vázlatokat, mert ott kint
a helyszínen a szálló por és a bogarak mi-
att nem lehet teljesen készre festeni egy ké-
pet, aztán bent a teremben kidolgozzuk.
– Mit gondol, mi volt eddig a leg-
nagyobb sikere? 
– Csupa tanárok meg tanult fõiskolai meg
egyetemi végzettségû emberek között va-
gyok én ott általában a festõtáborban. Õk
színelméletet, ábrázolást és mindenfélét ta-
nultak annak idején az iskolában, és az
egyik feladaton egy órát dolgozhattunk ,
majd körbejárt a mûvészeti vezetõ, és az én
rajzom felmutatta a többieknek, és azt
mondta: "Na, nézzétek, ezt így kell megcsi-
nálni!". Büszke voltam akkor magamra, és
zavarban is voltam. Hogy jövök én ehhez

szinte mindenféle elõképzettség nélkül.
Azért én is jártam festõmûvészekhez tanul-
ni: Riba Márta festõmûvésznõhöz, és Pan-
dúr tanár úr csapatába is a Bicsérdi Nem-
zetközi Mûvésztelepen. 
– Volt már úgy, hogy hirtelen jött
ihlete, és egybõl le is festette?
– Nem.  Egy képnek elõször a fejembe kell
összeállni, tehát ha most van egy ötlet, az
mindig csak a képnek egy darabja, azt fel
kell építeni. Azt az ötletet két-három hétig
magamban dédelgetem, és azután állok
neki. Meg kell érlelõdnie minden dolognak
az emberben, és akkor az jó lesz. 
– A családja mit szól a festõi mun-
kájához?
– Tetszik nekik, amit csinálok. Dórika, a me-
nyem, nagyon jó kritikusom, és mindig iga-
za van, akármit mond, mert nagyon jó sze-
me van hozzá. A kisunokám is szeret feste-
ni.  Régebben még nagyon sok fekete volt
az õ képein, nem tudom miért, és most már
egyre színesebb, és nagyon bátran használ-
ja a halványlilát meg a narancssárgát. Re-
mélem, hogy lesz ebbõl még valami. A fér-
jem meg a fiam elviselik, hogy én festek,
van, ami tetszik nekik, van, ami nem.

Süli-Csontos Klaudia

„...MEG KELL ÉRLELÕDNIE MINDEN DOLOGNAK AZ EMBERBEN...”

Pécsbagotán a helyiek és a kistérségbõl érkezett vendégek is méltatták a kiállítást
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Szeptember végén
Petõfi Sándor szép versének egyes részletei
jutnak mostanság eszembe, s nem csak
azért mert tényleg „szeptember végén” já-
runk, hanem azért is, mert bizony egyre in-
kább látni lehet a mindennapi létre ránehe-
zedõ „a téli világot” – szintén a költõ sza-
vaival élve. Az õsz a téli készület ideje:
többfelé hallani a motoros fûrészek mun-
káját, itt a befõzési idõszak, aki teheti jó
ideje spórol a téli magas gázszámlára...

De vajon emberségbõl tudunk-e „bespáj-
zolni”? Amikor megfagy körülöttünk a léte-
zés, lesz-e elegendõ türelmünk, erõnk, de-
rûnk, belsõ világosságunk, hogy „kibírjuk
tavaszig”? 
Hogyan kell ezekbõl az emberi élet teleire
eltenni? Amit most nem tudunk megtakarí-
tani, az télen hiányozni fog. Ha ma hozzá-
szokom a derûhöz, a nehézségek panasz-
kodás nélküli elhordozáshoz, a spontán se-

gítõkészséghez, az okos szóhoz, a csendes
meghallgatáshoz, a rendszeres imához;
nos, ezek a tulajdonságok megszokásom-
má válnak, s amikor nagyon „hideg lesz”
körülöttem, lesznek belsõ tartalékaim, hogy
„kibírjam az olvadásig”. A hitünk is táplá-
lásra szorul, az ima, a jóság, a derû, a bel-
sõ rend táplálja azt. Ne engedjük, hogy
életünk „telein” a hitünk éhen haljon!

Kajtár Edvárd

Szüreti felvonulás Sumonyban
Régi hagyományt elevení-
tettek fel Bagó Károly kez-
deményezésére és szerve-
zésében a sumonyiak, ami-
kor szeptember 19-ére szü-
reti felvonulást rendeztek.

Három lovas kocsi szállította a népviselet-
be öltözött szereplõket, hogy a Sziklai Tí-
mea által betanított néptáncot elõadhas-
sák a Polgármesteri Hivatal elõtt, a Kossuth
utcában, Kovácstelepen és Csobokapusz-
tán is. Bogdán Árpád és Horváth Gyula os-
tordurrogtatással hívta fel a figyelmet a fel-
vonulásra, a kocsin ülõk hangos énekszó-
val csalták ki az embereket a házakból, a
helyiek pedig kedvesen fogadták, megtap-
solták a táncosokat.
Bagó Károly kérésére sokan szívesen jöttek
segíteni, a jó hangulat a közös élmény ér-
dekében. A kultúrház udvarán Orsós Jó-
zsef polgármester és több képviselõ, Torma
Lászlóné, Garai Csaba, valamint Egédi Fe-
renc és felesége bográcsban sütötték-fõz-
ték a babgulyást és a lecsót, hogy ebéddel
várják a visszaérkezõ felvonulókat. Mások,
mint például Bagó Norbert, felpattantak a
kocsira és segítették a szereplõket a fel és
leszállások során, valamint fotózták a ren-
dezvényt. A közösen elfogyasztott finom
ebéd után spontán mulatság kerekedett,
mely kora délután ért véget. 

Konyári Tímea

A népi játékokat, néptáncot Sziklai Tímea tanította be a gyerekeknek

Lovas kocsival, énekszóval járták a falut a felvonulók 
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Labdarúgóink eredményei

TEMETÕI JÁRAT

A szeptemberre meghirdetett temetõi
járatot örömmel vették igénybe a la-
kosok, ezért megismételjük. A követ-
kezõ járat október 15-én 9.00 óra-
kor indul.

Bedõ Istvánné

FELHÍVÁS

Felhívom a falu lakosságának figyelmét, hogy a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Köz-
alapítványt magánszemélyek is támogathatják készpénzes befizetéssel, valamint a kö-

vetkezõ bankszámlára történõ befizetéssel: 
OTP 11731135-20009685.

További felvilágosítást Konyári Tímeától kérhetnek a következõ telefonszámon:
06-309522987.

A 2009-2010-es idényben dr. Valkai István személyében új edzõ-
je van a királyegyházi labdarúgócsapatnak. A leigazolt játékosok
száma jelenleg 21 fõ, ebbõl a régi csapatból maradt hét fõ (Mol-
nár, Fata, Csomós, Gábor,  Keczeli, Kovács, Sárközi), érkeztek ti-
zennégyen (Löcher, Gunszt, Kósa T., Kósa L., Berta, Horváth,
Benzsay, Kürthy, Lesnyik, Scneider, Szolga, Varga, Katona Z., Kato-
na Zs.). Heti három edzéssel készül a csapat, világítást, új öltözõt,
a pálya öntözésére alkalmas kutat, új kispadokat, kapuk mögé
labdafogó hálókat szeretnének beszerezni. A Valkai doktor által le-
jegyzett mindenre kiterjedõ mérkõzésdokumentáció kivonatát tesz-
szük most közzé az idény elsõ négy mérkõzésérõl. A késõbbiekben
rendszeresen beszámolunk az eredményekrõl, illetve beharangoz-
zuk a következõ fordulókat.
08.16. Hobol-Királyegyháza 1:5 (1:3). Összeállítás: Löcher
(70.perc Molnár), -  Gunszt, Kósa T., Berta, Kovács (65.perc Kato-
na Zs.), - Horváth, Benzsay, - Kürthy (55. perc Katona Z.) Kósa L.
(65. perc Sárközi), Lesnyik (55. perc Csomós), - Schneider (55.
perc Keczeli) Góllövõk: Benzsay, Lesnyik, Kürthy, Kósa L., Sárközi
Kezdetben megilletõdve, dekoncentráltan játszott a csapat. A meg-
nyugtató elõny birtokában már vezettünk néhány szép támadást,
de végig sok volt a hiba a támadásban és a védekezésben is. 
08.20. Királyegyháza-Csertõ 2:0 (0:0) Összeállítás: Löcher
(83.perc Molnár), - Gunszt (46. perc Katona Z), Kósa T. ( 80. perc
Katona Zs), Berta, Kovács, - Keczeli (60. perc Schneider), Benzsay,

- Kürthy, Horváth  (83. perc Sárközi), Lesnyik (46. perc Szolga), -
Kósa L. Góllövõk: Berta (11-esbõl), Sárközi
Rosszul kezdtünk, átvettük az ellenfél vagdalkozó stílusát, ráadásul
Benzsay kiállítása miatt közel egy órát emberhátrányban voltunk.
Dicséretes volt a csapat fizikai és lelki tartása, amivel 10 emberrel
is „kigyötörték” a gyõzelmet.
08. 23. Királyegyháza- Felsõszentmárton 6:1 (4.1). Ösz-
szeállítás: Löcher (55.perc Molnár), - Katona Zs., Kósa T., Berta,
Kovács, - Keczeli (62. perc Schneider), Gunszt, - Kürthy (62. perc
Sárközi), Kósa L. (62. perc Csomós), Lesnyik, - Szolga. Góllövõk:
Lesnyik (2), Szolga (2), Kósa L., Csomós
Az ellenfél 1:0-s vezetésénél felébredtünk, és helyenként már szép
játékkal szép gólokat lõve látványos gyõzelmet arattunk, kiszolgál-
va a közönséget. 
08. 30. Hetvehely-Királyegyháza 2:0 (0:0). Összeállítás:
Löcher, Katona Zs., Kósa T., Berta, Kovács, Keczeli, Gunszt, Kürthy
(80. perc Szolga) Kósa L., Lesnyik (83. perc Sárközi), Csomós (80.
perc Schneider)
Az elsõ félidõben tetszetõs, de túl könnyed játékkal rukkoltunk ki, a
labdát minden elképzelés nélkül elõrevagdosó ellenféllel szemben.
Sokszor kerültünk gólhelyzetbe, de sorra elpuskáztuk a lehetõsé-
get. Mivel nem valósult meg a mélységi védekezés, a második fél-
idõben két gólt kaptunk. Nem volt tûz a csapatban.

Konyári Tímea

Álló sor balról: Schneider, Kürthy, Lesnyik,
Fata, Kis Halas Tibor, a sportkör elnöke;
dr. Valkai István, edzõ, Berta, Kósa L.,
Katona Zs., Katona Z., Ülnek balról:
Gunszt, Kovács, Varga, Keczeli, Löcher,
Molnár, Szolga, Benzsay, Kósa T., Gug-
golnak: Sárközi, Horváth, Gábor


