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Több mint kétszáz helyi lakos működött közre

Falunap 2010

Soha ennyien nem vettünk még részt a
falunapi készülődésben, mint az idei 2010-es
rendezvény esetében. 
Egészségügyi méréseket végeztek, és taná-
csokat adtak a helyi egészségügyi
szakemberek az egyik óvónővel karöltve. A
hagyományos Majális Kupa meg-
szervezésében a Királyegyháza SE elnöke
működött közre, a fogathajtó versenyt idén is
Ormódi Melinda és Mihálovics Gábor
koordinálta. Varga Sándor ötlete alapján
idén először favágó versenyt is hirdettünk.
Ismét segítségünkre voltak a Szentlőrinci
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dol-
gozói, akik játszóházzal és arcfestéssel
szórakoztatták a gyerekeket, és idén is
megrendezte a KEFE a hagyományos családi
vetélkedőt. A Nyugdíjas Klub tagjai nemcsak
az énekkarban, de a lángossütésben is
jeleskedtek. Az óvónők és az óvodai dolgo-
zók az óvodás gyerekek szüleivel együtt két
színdarabot adtak elő a délelőtt folyamán.
Hollósi Jánosné irányításával csodálatos
kiállítás született a különböző korok

tányérjaiból és bögréiből, valamint „saját
kezünk munkáiból”, kézimunkákból, barká-
csolt tárgyakból, melyek ékes bizonyítékai
voltak annak, mennyi tehetséges gyerek, nő
és férfi él (és mennyi lehetőséget rejt
magában) településünkön. A Királyegyházi
Iskola és Óvoda összes dolgozója (minden
pedagógus, dajka, konyhai és technikai dol-
gozó) részt vett a falunapi munkálatokban.
Nekik köszönhetjük a technikai hátterek biz-
tosítását, a vetítéseket, de aktívan
közreműködtek a kiállítások megren-
dezésében is. Szintén a pedagógusok
szerveztek a gyerekeknek aszfaltrajzversenyt
és sorversenyeket. A falunapi színpadon idén
először szerepeltek óvodásaink, és ha-
gyományosnak mondhatóan léptek fel a tár-
sastáncosaink. Kiss Veronika, volt
tanítványunk versmondással járult hozzá a
műsorok színesebbé tételéhez, az énekkar
bátor próbálkozása a pop műfaj irányába
osztatlan sikert aratott. Néptáncosaink az
immár megszokottnak mondható, magas
színvonalú produkcióval örvendeztették meg

a közönséget.  A falunapot napközben a
Királyegyházai Polgárőr Egyesület, az esti
órákban pedig a Gery Security biztosította.
Varga József (DODÓ) támogatásának
köszönhetjük, hogy az ebédhez sörzenét szol-
gáltathattunk, Bakk Lívia (Király Kocsma)
támogatása pedig a nagysikerű country
táncosok előadását tette lehetővé. A falunap
során felhalmozódott félelmetes mennyiségű
szemetet az Önkormányzat alkalmazásában
foglalkoztatott közhasznú és az iskolai
technikai dolgozók tűntették el, hogy hétfőn
ismét a tanítás színtere lehessen az iskola és
az udvara. 
E cikk megírásakor eredetileg azt terveztem,
hogy felsorolom mindazok nevét, akik
tevőlegesen, ötleteikkel, vagy adományaikkal
hozzájárultak a falunap megvalósításához,
de amikor kezdtem összegyűjteni a névsort,
és már több mint kétszáz névnél tartottam, be
kellett látnom, hogy helyszűke miatt nem
kivitelezhető az ötletem. Ezért kedves
Olvasóink, a rendezvény szervezőjeként ezú-
ton köszönöm mindenkinek, aki egy jó szó-
val, egy jó ötlettel, több vagy kevesebb idő és
energia ráfordításával elősegítették
Királyegyháza legnagyobb közösségi ren-
dezvényének, a falunapnak a létrejöttét!
Köszönöm a Nostra Cement Kft. vezetőinek
és Királyegyháza Önkormányzat
Képviselőtestületének, hogy adományaikkal
támogatták a rendezvényt!
Konyári Tímea 
Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
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Kistérségi hírek 

A nehéz munkát nemessé tette az összetartó küzdelem

Megfogtuk a vizet!

Újabb fejlesztések indulhatnak még idén
a Szentlőrinci Kistérségben. Hosszú
várakozás után ugyanis eredményt hir-
dettek az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér kialakítására kiírt
pályázatok lezárásaként. A kistérségből
korábban 16 pályázó kapott erre
jogosultságot azzal, hogy az első for-
dulóban elnyerte a címbirtokosságot. Ez
a cím arra jogosította fel a pályázókat,
hogy a második körben már beruházás-
ra, fejlesztésre adhatják be támogatási
kérelmüket. A tizenhat  jelölt közül tizen-
hárman gondolták úgy, hogy élnek ezzel
a lehetőséggel és beadják pályázati
anyagukat. Közülük heten már biztos
befutók, ami nagy sikernek számít, de
még az is előfordulhat, hogy több
nyertesünk lesz, mivel többen
megfellebbezték korábbi elutasító
határozatukat.. A legfrissebb hírek szerint

még lehet néhány befutó és akkor  majd
száz százalékos sikert könyvelhet el a
kistérség. A biztos nyertesek, akik már
kézhez kapták a támogatási határozatot:
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi,
Hetvehely, Szabadszentkirály,
Szentkatalin. Akik még várnak a pozitív
elbírálásra: Királyegyháza, Kacsóta,
Gyöngyfa, Pécsbagota, Velény, Zók. 
Az eddigi számítások szerint a már
értesítést kapott településeken összesen
mintegy 200-250 milliós fejlesztés való-
sulhat meg, mely tartalmaz építési
beruházásokat és technikai
fejlesztéseket. Ez úton is gratulálunk a
nyerteseknek, és kíváncsian várjuk az
újabb, remélhetően kedvező döntéseket.
A Dél- Dunántúli Régió volt egyébként a
legaktívabb, összesen 135 pályázatot
bíráltak el  pozitívan. Az országban 573
IKSZT épülhet meg uniós forrásokból. 

A neheze persze csak most jön, mert a
megvalósítás időszakában minden fillérre
oda kell figyelni, hiszen rendkívül erős
lesz az ellenőrzés és több helyről figye-
lik a beruházások terv szerinti
megvalósítását. És nem lesz egyszerû a
közbeszerzési eljárások lefolytatása
sem. A kistérségi Helyi Vidékfejlesztési
Iroda a továbbiakban is felajánl minden
segítséget, aki kéri, készséggel állunk
rendelkezésre.
Itt jelezzük, hogy a HVI iroda minden
héten csütörtöki napokon 9-12 óra között
fogadóórát tart a kistérségi HVI irodában
Szentlőrincen a Pécsi u. 21. szám alatt,
ahova minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak a HVI mellett a kistérségi koordiná-
torok és a Szinergia Egyesület munkatár-
sai is.  
Müller István

2010. május 17-én reggel Gyenis István értesített,
hogy Királyegyháza határában a szántóterületeket
elöntötte a víz. Bejártuk traktorral a veszélyeztetett
területet, és mivel láttuk, hogy nagyon magas a
vízállás, a vízügyi igazgatóságra jelentettem a

tényeket. Lőrinc Gábor vízügyi szakemberrel
felmértük a veszélyt, és megállapítottuk, hogy a
gátat Királyegyháza felől meg kell emelni, mert
elöntheti a települést a víz. Intézkedtem, hogy zsák
és homok kerüljön a településre. Ligler László alpol-
gármesterrel, Kósa Tihamér és Borza Ferenc
képviselőkkel folyamatosan összehangolva
szerveztük a munkát. Hamarosan 80-100 ember,
túlnyomórészt közmunkások, gazdák, falubeliek,
akiket értesíteni tudtunk dolgozott azért, hogy a gát
minél gyorsabban épüljön. A gát 2-3 kilométerre
volt a központtól, ahol a zsákokat töltötték, a szál-
lítás pedig igen nehéz volt, mert az utakat már
elöntötte a nagy mennyiségû víz. A pótkocsis trak-
torokat a töltésre úgy kellett felhúzatni, és az eső
folyamatosan esett. A homok beszerzése volt a leg-
nehezebb, mert máshol is vészhelyzet volt. Délután
már a munkából hazatértek, polgárőrök,
középiskolás diákok is velünk együtt dolgoztak. A
hivatal dolgozói szendvicseket készítettek, az iskola
konyháján teát főztek. Este 21.00 órakor „megfog-
tuk a vizet!”, sikerült megállítani a vízfolyást. 

A két nap alatt összesen 8000 zsákot töltöttünk
meg, több mint 2000 mázsa homokot használtunk
fel, öt pótkocsis traktorral, egy húzató traktorral, egy
árokásó markolóval és egy rakodó géppel tudtuk
ezt a hatalmas munkát elvégezni. 
Köszönet, hogy gépeivel rendelkezésre állt Gyenis
István és családja, Ádám László és családja, Õs
Ferenc és családja, Csóka Gábor, Kósa Tihamér,
Balázs Tibor, Balázs Krisztián, és köszönet ifjú Tóth
Gyula és Nagy József gépkezelőknek. 
Köszönöm mindazoknak, akik hívásunkra jöttek és
segítettek! A közmunkásoknak, a Polgárőrség tag-
jainak, azoknak, akik munka után fáradtan a gátra
jöttek és dolgoztak, a fiataloknak, középiskolások-
nak, mindenkinek, aki keze erejével dolgozott, és
részt vett a zsákok töltésében, a gátépítésben, és a
zord időjárás ellenére kint a gáton tartották a fron-
tot. Köszönjük a gyöngyfaiak segítségét! Az össze-
fogás megmentette településünket az árvíztől.

Grim Ferenc 
polgármester
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Fürdőfesztiválon voltak nyugdíjasaink

Mészáros Lászlóné, Ilike közremûködé-
sével kapott meghívást a Baranya Megyei
Nyugdíjas Képviselettől a Királyegyházi
Nyugdíjas Klub énekkara május 22-ére
Szigetvárra.. Az énekkar tagjait a
falubusszal szállították a helyszínre, ahol
részt vettek a hagyományos régiós

nyugdíjas fürdőfesztiválon, melyet a
Hoboli Borostyán Nyugdíjas Klub tagjai
szerveztek. A fesztiválon több mint ötven
csoport szerepelt, a legtöbben, így a ki-
rályegyházi nyugdíjasok is népdalcsokrot
adtak elő. A csoportok tagjai ked-
vezményes jeggyel juthattak be ezen a

napon a Szigetvári Gyógy- és
Strandfürdőbe, ezt kihasználva a
királyegyházi nyugdíjasok a délelőtti sze-
repléssel járó izgalmakat a medencében
pihenték ki, miközben összebarátkoztak
más települések nyugdíjasaival is. 
Konyári Tímea

Nostra Kupa 2010

A királyegyházi női amatőr kézilabdacsapat
május 15-én rendezte meg a Nostra Kupát. A
szentlőrinci sportcsarnokot a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány támo-
gatásával béreltük ki egész délutánra, és az
általunk kiválasztott díjakat, kupákat, és a

vendéglátást (ásványvíz, pogácsa) is a
Közalapítvány biztosította számunkra. Az
egyéb költségeket (bírók díja) Gulyás Anna
adományából fizethettük ki. Az egész délután
nagyon jó hangulatban, barátságos
mérkőzésekkel telt, a nap végén minden csa-

pat kapott oklevelet, és az első három
helyezett kupát. Az első helyezett királyegy-
házi csapat elnyerte a Nostra Cement Kft.
által felajánlott kézilabdát is. Az egyéni nyerte-
sek (minden csapatból volt ilyen,
Királyegyházáról kettő) szintén a Nostra
Cement Kft. által felajánlott ajándékokat
kaphatták meg. A mohácsi csapat edzője
külön gratulált a szervezéshez és a sportszerû
lebonyolításhoz, és meghívott bennünket egy
júliusi kupára és az azt követő vacsorára.
A csapat nevében köszönöm a Nosrtra
Cement Kft. vezetőinek, hogy a
Közalapítvány Kuratóriumának közremû-
ködésével évek óta támogatják kis
csapatunkat, így hétről hétre sportolhatunk,
melynek eredményeként jó kis közösséggé
alakultunk. 
Kiss Jánosné 
csapatkapitány
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Falunap 2010

A 2010-es falunapot hagyományosan Grím Ferenc 
polgármester nyitotta meg. 

Megtisztelte rendezvényünket Pichler Imre országgyûlési képviselő,
aki néhány kedves szóval köszöntötte a megjelenteket.

Az óvodások először léptek a falunap színpadára
Az iskolások társastánc csoportjában

évről évre új tagokat láthatunk

Az énekkart Nyakáné Maár Zsuzsa
zeneiskolai tanárnő segítetteNéptáncosaink szerb és makedón táncokat adtak elő
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képes beszámoló

A főzőverseny első díját a CS+M csapat
nevében Mészáros Lászlóné vette át

Gyöngyfa és a KEFE futballcsapata a
Majális Kupán mérte össze erejét

A fogathajtó verseny egyre népszerűbb
a hajtók és a nézők körében

A Kaposvári Roxínház színvonalas
előadása idén is osztatlan sikert aratott

Új színfolt volt a műsorban a pécsi
country táncosok produkciója

A favágó versenyre több mint húszan neveztek be

Ha az eseményekről több képet szeretne látni, kattintson a kiralyegyhaza.hu weboldalra!

Köszönjük, hogy befizetett személyi jövedelemadójuk 
egy százalékáról a 

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány 
javára rendelkeztek!
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Közhasznúsági jelentés 
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány 

7953. Királyegyháza Petőfi u. 66. 
Időszak: 2009. január 01 – 2009. december 31. 

 
a.) Számviteli beszámoló: 

 M é r l e g: adatok E Ft-ban  

Sor-   Tétel megnevezése  Előző év  Előző év(ek)  Tárgyév  
szám   módosításai  
a   b  c  d  e  

1  A.  BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  0  0 0 
2  1.  IMMATERIÁLIS JAVAK  0  0 0 
3  II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK  0  0 0 
4  Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  0 0 0 
5  B.  FORGÓESZKÖZÖK  1489  0 1158 
6  1.  KÉSZLETEK  0  0 0 
7  II.  KÖVETELÉSEK  0 0 0 
8  Ill. ÉRTÉKPAPíROK  0 0 0 
9  IV. PÉNZESZKÖZÖK  1489  0 1158 

10  c.  AKTív IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  0  0 0 
11   ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  1489  0 1158 

 

Sor-   Tétel megnevezése  Előző év  Előző év(ek)  Tárgyév 
szám   módosításai  
a   b  c  d  e  

12  D. SAJÁT TŐKE  113 1376 1158 
13  1.  JEGYZETT TŐKE  0 0 0 
14  II.  TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY  0 1376 1489 
15  Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 
16  IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK  0 0 0 
17  V.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (közh.t.) 0 113 -331 
18  VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 0 
19  E.    CÉLTARTALÉKOK 113 0 0 
20  F.  KÖTELEZETTSÉGEK 1376 0 0 
21  1.  HÁTRASOROL T KÖTELEZETTSÉGEK  0 0 0 
22  II.  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  0 0 0 
23  Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  0 0 0 
24  G Passzív IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  0 0 0 
25   FORRÁSOK (Passzívák)  1489 1489 1158 

•  

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA      adatok E Ft-ban  

Sor-   Tétel megnevezése  Előző év  Előző év(ek)  Tárgyév  
szám   módosításai  

a   b  c  d  e  
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 8679 0 6210 
2  1. KÖZHASZNÚ MŰKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS 8679 0 6210 
3 a.  Alapítótól 0  0 0 
4  b.     Központi költségvetésből 0 0 0 
5  c.     Helyi önkormányzattól 350 0 200 
6  d.    egyéb 8326  0 6010 
7  2.      Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 0 
8  3.     Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 0 
9  4.  Tagdíjból származó bevétel 0 0 0 

10  5.     Egyéb bevétel 3 0 3 
11  B.  VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 3 0 3 
12  C.   ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 8679 0 6213 
13  D.   KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 8566 0 6544 
14    Anyagjellegű ráfordításai 2180 0 526 
15        Személyi jellegű ráfordításai 0 0 0 
16    Értékcsökkenési leírás 225 0 0 
17   Egyéb ráfordítások 6161 0 6018 
18        Pénzügyi műveletek ráfordításai 0  0 0 
19    Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 
20  E.   VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0  0 0 
21       Anyagjellegű ráfordításai 0 0 0 
22      Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 
23      Értékcsökkenési leírás 0 0 0 
24      Egyéb ráfordítások 0 0 0 



25      Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 
26     Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 
27 F. Összes ráfordítás (D+E) 8566 0 6544 
28 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 0 
29 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0 
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 113 0 -331 

 

Személyi jellegű ráfordítások 

Sorsz. Megnevezés Előző év Előző év m. Tárgyév 
1. Bérköltség 0 0 0 
 - megbízási díj 0 0 0 
 - tiszteletdíjak 0 0 0 
2. Személyi jell. egyéb kifizetések 0 0 0 
3. Bérjárulékok 0 0 0 

 

A Szervezet által nyújtott támogatások:  Nem volt. 

b.) Költségvetési támogatás felhasználása: Költségvetési támogatás nem volt. 

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. Tárgyi eszköz beszerzés nem történt. 

d.) Cél szerinti juttatások kimutatása: 

Sorsz. Megnevezés Ezer forint 
01. Helyzet újság szerkesztés, nyomtatás 1323 
02. Iskolai Szülői Munkaközösség támogatása 149 
03. Polgárőr Egyesület támogatása 341 
04. Iskolai verseny támogatása 24 
05. Iskolai tehetségkutató verseny 9 
06. Iskolai farsang 51 
07. Iskolai sport támogatás 78 
08. Falunap 1673 
09. Erdei Iskolai program 50 
10. Iskolai kirándulás 390 
11.  Színházlátogatás 336 
12. Szegedi kirándulás 704 
13. Iskolások jutalmazása 15 
14. Falu virágosítása 100 
15. Majális rendezvény 55 
16. Kézilabdacsapat támogatása 80 
17. Futballcsapat támogatása 10 
18. Óvodai Szülői Munkaközösség támogatása 201 
19. Gyöngyfai falunap támogatása 50 
20. Első osztályosok támogatása 120 
21. Néptánccsoport támogatása 50 
22. Idősek napja 99 
23. Karácsonyváró ünnep 91 
24. Nyugdíjas klub támogatása 20 
25 Összesen: 6018 

e.) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi  önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. 

Királyegyháza Községi Önkormányzattól 200.000 Ft. támogatást kapott a  közalapítvány, mely összeget az igénybe vett szolgáltatásokra  fordította. 

f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét: Személyi jellegű ráfordítás nem volt 

g.) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. 

A közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket társadalmi munkában végezték azért sem pénzbeli sem természetbeni ellenszolgáltatásban 

nem részesültek. Közhasznú tevékenysége során 0 forint  vállalkozási bevétel és 0 forint vállalkozási kiadás volt. 

Közalapítványnak mérleg fordulónapján 1.158 ezer forint pénzeszköze volt. Kötelezettsége, követelése nem volt. 

A kiadások összetétele és nagysága nagyon megfontolt, ésszerű. Törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására. 

 

Támogatások részletezése forrásonként:  
- Helyi önkormányzat támogatása:        200 e. Ft. 

- Jogi személyiségű gazdasági társaság támogatása:    5.890 e. Ft. 

- Lakosság támogatása         120 e. Ft. 

 Összesen:       6.210 e. Ft. 

 

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető. 

Királyegyháza, 2010. április 18.      Konyári Tímea, kuratórium elnöke 
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05. 02. Merenye – Királyegyháza 1:3 (1:1)
Összeállítás: : Löcher – Keczeli., Katona Z.,
Kósa T., Gábor – Szolga (75.p. Katona Zs.),
Jung – Kürthy (69.p. Lajtmann), Kósa L,
Lesnyik – Varga (65.p. Sárközi)
Góllövők: Lesnyik, Katona Z., Kósa L
Ha a tizenötödik percben 4:0-ra vezetünk,
akkor nem kellett volna 75 percet szenvedni (a
lehetőségek megvoltak). A kihagyott sok
helyzet és tizenegyes dekoncentráltságra utal,
ez ellen tenni kell valamit! Öröm, hogy tartjuk
az első helyet!
05. 09. Királyegyháza – Mindszentgodisa
10:2 (4:0) Összeállítás: : Löcher (46.p.
Molnár) – Katona Zs. Katona Z., Kósa T. (57.P.
Sárközi), Gábor (52.p. Kovács) – Szolga
(57.p. Varga.), Jung (30.p. Kürthy)– Keczeli,
Kósa L (57.p. Lajtmann), Lesnyik – Schneider
(52.p. Fata)
Góllövők: Szolga, Schneider, Lesnyik (5),
Kürthy, Lajtmann
Bajnoki mérkőzésen a tavaszi szezon legjobb
játékát nyújtva arattunk kiütéses győzelmet egy
jó ellenféllel szemben. Lesnyik és Szolga
parádézott, de mindenki példás lelkesedéssel
harcolt, sok gólos vezetésnél is kiszolgálva a
szépszámú közönséget. 
05. 16. Endrőc – Királyegyháza 0:3 (0:2)
Összeállítás: : Löcher (46.p. Molnár) – Katona
Zs. Katona Z., Kósa T. Kovács (63.p.Gábor) –

Gunszt (46.p. Berta), Keczeli (63.p. Sárközi)–
Kürthy (63.p. Lajtmann), Kósa L, Lesnyik – Fata
(46.p. Schneider)
Góllövők: Lesnyik (2), Kürthy
Irreális körülmények (hideg, sűrű eső, viharos
szél, a pálya egyharmada víz alatt, 20 perc
késéssel kezdtünk, mert nem voltak
felmeszelve a vonalak) ellenére a csapat lelke-
sen, fegyelmezetten, magabiztosan hozta a
kötelezőt. Ellenfelünk helyzetig nem jutott el,
kapusaink beíveléseket, távoli lövéseket, kiu-
gratási kísérleteket hárítottak hiba nélkül.
Sajnos az egész produkciót beárnyékolja a
csapat egyik meghatározó emberének, Lesnyik
Zoltánnak, minősíthetetlen viselkedése, és az
egész mérkőzésen a hozzáállása. 
05. 23. Királyegyháza – Zádor 5:0 (1:0)
Összeállítás: : Molnár (63.p. Molnár) –
Katona Zs. Katona Z., Kósa T, Gábor –
Szolga, Jung (63.p. Keczeli) - Kürthy (63.p.
Lajtmann), Gunszt (55.p. Varga), Kósa L.
(55.p. Sárközi) – Schneider (55. Fata)
Góllövők: Szolga (2), Kósa L., Varga, Fata
Igencsak erejét beosztva játszott a csapat (a
fejekben már valószínűleg a szerdai
kupamérkőzés járt). A nagyon kevés futás
ellenére látványos gólokat szerezve biztosan
győztünk a végére teljesen „széteső” ellenféllel
szemben. A kilencvenedik percben még egy
kihagyott büntető is belefért. 

MAGYAR KUPA 2010

04. 28. Királyegyháza – Gyód (MEGYE II.) 4:1
(3:0) Összeállítás: Löcher (63.p. Molnár)–
Keczeli., Gunszt., Berta (69.p. Katona Z.),
Kovács (61.p. Katona Zs.) – Szolga (64.p.
Kósa T.), Jung – Kürthy (69.p. Lajtmann), Kósa
L, Lesnyik (53.p. Varga)– Schneider (63.p.
Fata)
Góllövők: Kósa L. Schneider, Kürthy, Varga
Lelkesen és az első félidőben helyenként
látványosan jól játszottunk. 
05. 12. Királyegyháza – Pécsvárad (MEGYE I.)
2:1 (1:1) Összeállítás: Löcher– Keczeli.,
Gunszt., Kósa T.,  Kovács– Szolga, Jung (60.p.
Berta)– Kürthy (85.p. Sárközi), Kósa L (46.p.
Varga), Lesnyik (90.p. Katona Z.)– Schneider
(75.p. Gábor)
Góllövők: Lesnyik (2)
Úgy kezdődött minden, ahogy elterveztük.
Utána sajnos sok helyzetet kihagytunk.
Taktikailag sajnos voltak fegyelmezetlenségek,
ez vezetett az egyenlítéshez. Végig nagy szívvel,
óriási lelkesedéssel, végigharcolva a
mérkőzést, annak minden percét kontroll alatt
tartva GYŐZTÜNK! Egy három osztállyal
magasabban besorolt ellenféllel szemben!

dr. Valkai István
edző

LABDARÚGÓINK EREDMÉNYEI

Értesítem kedves

Régi és új Ügyfeleimet, 

hogy szobafestést, mázolást,

tapétázást, kisebb lakásfelújítást

ismét vállalok!

Hívjanak bizalommal!

Varga József /Dodó/

06-30-2567678

Felhívás 
Felhívom a falu lakosságának figyelmét,

hogy a Királyegyházai Polgárőr

Egyesületet

magánszemélyek is támogathatják

az alábbi bankszámlára történő

befizetéssel:

OTP 11731135-20009836-

00000000

További felvilágosítást Takács Árpádtól 

kérhetnek az alábbi telefonszámon:

06-70-2333167

VÍZVEZETÉK
SZERELÉS

JAVÍTÁS
Fürdőszoba-felújítás, átalakítás; 

szennyvízelvezető vezetékek javítása, 
kiépítése; wc tartály javítása; mosdó, wc csere;

mosógép, mosogatógép bekötése; 
csapok cseréje, javítása; szifonok cseréje,

egyéb munkálatok.
Ingyenes felmérés!

Probléma esetén hétvégén is 
hívjon bizalommal!

Tel:  + 36 20 572 11 95

+ 36 70 432 82 46

Grim Attila
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