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Kezdődik az iskola felújítása

A ballagás napja ünnep, megható
ünnep a távozók és a maradók számára
egyaránt. Jó felidézni, hogy a most bal-
lagó diákok nemrégiben még csak
ismerkedtek egymással, az iskolával,
próbára tették tanítóik, tanáraik
türelmét, megértését, szigorát.
Gondolom a búcsúzó diákoknak min-
den teremhez, folyosóhoz, az iskola
minden részéhez fűződik egy-egy szép
emlékük, az itt eltöltött évek összekötnek
minket, és mindannyiunkban nyomot
hagynak. A nyolc év alatt együtt
örültünk minden sikernek és átéreztük a
kudarcok okozta fájdalmat, bánatot is.
Azt hiszem, kevés szebb ajándék lehet
egy szülőnek, mint látni felnőni gyer-
mekét, látni azt, hogy eljutott valahova,
és tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet,
odaadás, szigorúság nem volt
hiábavaló, megérte. Kívánom, hogy
diákjaink, a mi büszkeségeink

megállják helyüket további életük
során. 
A 2009-2010-es tanévben is folyama-
tos, kitartó munkával dolgoztunk azon,
hogy tanulóink minél jobb
eredményeket érjenek el. Kitűnő
tanulóink közül nevelőtestületi dicséret-
ben részesítettük a legkiemelkedőbben
teljesítőket, őket név szerint is fel-
sorolom: Tóth László (2. osztály), Gyuró
Brigitta (3. osztály), Maczkó Xavér (4.
osztály), Lucza Virág (5. osztály) és
Balogh Emese (6. osztály). További
könyvjutalmakkal ajándékoztuk meg
tanulóinkat kitűnő tanulmányi
munkájukért, közösségi vagy sport-
tevékenységükért, szorgalmukért, pél-
damutató magatartásukért. 
Kollégáimmal együtt továbbra is azon
leszünk, azon munkálkodunk, hogy a
ránk bízott gyerekekből a bennük rejlő
értékeket – nyesegetve a vadhajtásokat

– minél nagyobb sikerrel és eredmény-
nyel hozzuk felszínre. Törekszünk arra,
hogy az oktatásban – nevelésben
résztvevő hármas: a tanító, a szülő és a
tanuló, az utóbbi érdekében fogjon
össze, megkeresve minden lehetőséget,
ami segítheti a gyermek minél
magasabb szintű fejlesztését, hogy
végül minden gyermek boldog emberré
válhasson. 
Iskolánk jelentős változásokon megy
keresztül a tartalmi, szakmai
megújuláson kívül külsőségeiben, az
épületében is felújítás bővítés
következik. Többször hírt adtunk már
róla, a DDOP pályázatán nyert mintegy
százmilliós beruházás hamarosan
kezdetét veszi. Már a nyáron elkezdődik
a meglévő épület teljes felújítása, a
tetőszerkezet cseréje, nyílászárók cseré-
je, parkettázás az emeleti termekben, új
burkolat a zsibongóban, a földszinten
nagyobb közösségi tér kialakítása, majd
a későbbiekben kerül sor a bővítésre, az
új épületszárny felépítésére. A
látványterveket már Önök is láthatták a
Helyzet korábbi számaiban. Az
építkezés hivatalos megkezdésének
jelképeként már a tanévzáró ünnepsé-
gen átvette Grím Ferenc polgármester
dr. Győrvári Márktól a Szentlőrinci
Kistérség elnökétől az emléktáblát,
melyet az iskolában el kell helyezni,
ezzel mutatva, hogy a támogatást az
Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) biztosítja a megvalósításhoz.
/folytatás a 4. oldalon/
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A Biblia szerint Jézus az utolsó
vacsorán úgy adta a kenyeret és a
bort az apostoloknak, hogy ezek

a dolgok az ő teste és vére, amit
feláldoz értünk. Az utolsó
vacsorára való emlékezés a

különböző keresztény egyházak-
nál lehet az úrvacsora (a
protestáns egyházaknál), vagy az
áldozás. Azok az egyházak, ahol
áldoznak, azt vallják, hogy a
kenyér és a bor (illetve az ostya és
a bor) lényegileg (de nem anya-
gilag) átváltozik Krisztus testévé és
vérévé, így mintegy
megismétlődik a régi áldozat.
Ezért hívják áldozásnak. Első
szentáldozásra az a gyermek
engedhető, aki korának
megfelelő érettséggel képes az
eucharisztiát megkülönböztetni a
közönséges kenyértől és bortól,
valamint megfelelő hittani
ismeretekkel rendelkezik. A hívő
életében nagy jelentősége van,
amikor először részesül a szentál-
dozásban. 

KT

A „régi időkben” megszokott volt, hogy
a katolikusok felkerestek egy-egy híre-
sebb zarándokhelyet, vagy kegyhelyet,
vagyis egy olyan helyiséget, ahol, úgy
hitték, sajátos kegyelmi, lelki élmény-
ben lehet részük, könnyebben
megtisztulhatnak bűneiktől, köny-
nyebben választ kaphatnak kérdé-
seikre, problémáikra. Ezt a szép szokást
kívánták felfrissíteni egyházközségünk
(Királyegyháza, Magyarmecske,
Magyartelek, Gilvánfa, Bánfa és
Sumony) hívei, amikor 2010. június
12-én, szombaton, zarándoklatra
mentek Hercegszántóra. A Bajától
délre eső, határ menti település nem
tartozik az ismertebb búcsújáró helyek
közé, noha évente sok ezren keresik fel,
főleg a környékbeli, alföldi
településekről a falu gyönyörűen rend-
ben tartott régi templomát, a templom-
ban elhelyezett szentek ereklyéit, de
főként a falu határában álló gyönyörű
„imaparkot”, melynek közepén áll az
Amerikába emigrált magyar családok

ajándékaként felépített, míves
kivitelezésű, tíz méter magas Mária-
szobor. A terület parkosítása, és a
helyből áradó lelki béke, csend és
imádságos klíma miatt kapta e kegy-
hely a „Mária kertje” elnevezést, de
horvát nyelvű elnevezése, a „Vodica” is
használatos arra felé, noha Baja mellett
van még egy kisebb Mária-szentély is,
amely szintén ezt a délszláv elnevezést
kapta: Máriakönnye-Vodica.
Személyesen három dolog ragadott
meg e zarándoklat-kirándulás során, s
úgy láttam, és hallottam a
visszajelzésekből, hogy mindannyiunk
számára ezek miatt volt nagy lelki öröm
ez az együttlét: a) az igazán testvéri,
jókedvű együttlét, mind az utazás, mind
az ottlét során; b) az egész zarándoklat
mélyen imádságos lelkülete; c) a kegy-
hely varázsa.
a) „Templomon kívül” nem igazán
voltunk így együtt, s ezért fontos volt,
hogy a közösség ilyen módon is
erősödjék közöttünk: a derűs és

kötetlen beszélgetések, valamint a min-
ket fogadó hercegszántói plébánia
szerető fogadása az egyház családi
jellegéről tett tanúságot számunkra. b)
A kegyhelyen is, de útközben is számos
imaalkalmunk volt: elmondtuk hagyo-
mányos imáinkat, énekeltünk, ízlelget-
tük a csendet, s ezek még mélyebben
összekapcsoltak bennünket az Úrral és
egymással. Az Úr velünk utazott, hiszen
ő maga mondta: „Ahol ketten vagy
hárman összejönnek a nevemben, ott
vagyok közöttük.” c) Hogy kire milyen
benyomást tett a „hely szelleme”, az
egyéni ízlés és megítélés dolga. Engem
mélyen érintett Polyák Imre plébános
beszámolója, mely szerint minden
hónapban több ezren zarándokolnak ki
a helyi „tsz” gépállomása melletti földes
úton az „alföldi rónán” álló szoborhoz
imádkozni. Bizonnyal nem véletlenül
teszik… Azt hiszem, nekünk is újabb és
újabb lelki utakat kellene megtennünk.
Szervezzünk hát ilyet máskor is!

Kajtár Edvárd

Első áldozás Pünkösd vasárnapján

Mária kertje

Idén Aracsi Laura volt az
egyetlen első áldozó településünkön
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A Nyugdíjas Klub tagjainak az óvoda
felújítása miatt néhány hétig nélkülözni kel-
lett a már jól megszokott klubhelyiséget a
tornyos épületben. A csapatszellem azon-
ban ezalatt sem hagyott alább, sőt az egyik
klubtag kedves felajánlásának
köszönhetően, sokkal kellemesebb
környezetben,  Cserdiben, a szőlőhegyen
szervezték meg aktuális összejövetelüket.
Az árnyat adó lombok alatt bizony én is
szívesen időztem volna hosszasabban a jó
társaságban, ha időm engedte volna.
Minden egyes alkalommal, amikor látom,
milyen vidáman, önfeledten tudnak
szórakozni, beszélgetni, nótázgatni ezek a
kedves - és nem is olyan idős - emberek, az
jut eszembe, milyen kár, hogy nem jöttek
össze már sokkal régebben, és milyen jó,
hogy most végre együtt vannak!

KT

Az ötéves évforduló alkalmából osztály-
találkozón vettek részt a 2005-ben végzős
diákjaink az iskola ebédlőjében, június 12-én.
Göndör László elmondta, hogy amikor
felmerült benne az ötlet a találkozó meg-
szervezésére, mindenki nagyon lelkesnek
bizonyult, ezért igencsak fájlalja, hogy végül
mégis sokan nem jöttek el. Persze érthető, hogy
vannak, akik messze költöztek, vagy más
halaszthatatlan esemény jött közbe számukra,
azért mégis jó lett volna őket is újra látni. Akik
eljöttek, egyesével számoltak be arról, hogyan
alakult az eltelt évek során a sorsuk, hol tar-
tanak tanulmányaikban. A legtöbben éppen
idén érettségiznek, és továbbtanulásban gon-
dolkoznak, de van olyan is, aki már tanult szak-
májában dolgozik, jó munkahellyel és rendes
havi jövedelemmel rendelkezik. 
Meggyőződésem, hogy mindkét teljesítményt
sikeresnek tekinthetjük, a lényeg, hogy minden-
ki ott legyen, ahol jól érzi magát.. Arra biztattam
volt tanítványaimat, hogy ki-ki ameddig teheti,
folytassa tanulmányait, ne adja fel céljait, ter-
veit. Az a tapasztalatom, hogy ha valaki, akár
kényszerűségből, akár egy hirtelen ötlettől
vezérelve félbehagyja tanulmányait, a

későbbiek során munka, esetleg család mellett
sokkal nehezebben tudja majd újrakezdeni.
Minket, tanárokat mindig büszkeséggel tölt el,
látni már-már felnőttként volt diákjainkat, hiszen
az általános iskolán túl is igyekszünk
figyelemmel kísérni, követni, sőt ha lehet
segíteni sorsuk alakulását. Köszönjük, hogy
meghívást kaptunk erre az összejövetelre, hogy

láthattuk, hallhattuk, hogy vagytok, hol tartotok.
A beszélgetés során mindenki elmondta azt is,
hogy mit tervez a következő évekre nézve, na-
gyon kíváncsian várjuk, ehhez képest öt év
múlva, ki hova jut majd. Szívből kívánunk
további szép sikereket, boldog, kiegyensúlyozott
életet a 2005-ben végzett osztály tagjainak! 

Konyári Tímea (volt osztályfőnök)

A közösség nem helyhez kötött

Visszatért a vén diák
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Szakmai megújulás 
a 2009-2010-es tanévben

A tanév során kompetencia alapú
oktatási programok, programcso-
magok kerültek bevezetésre.
Szövegértés-szövegalkotás kulcskom-
petencia területen a 4. osztályban
Gyimesiné Fekete Tünde és a 6.
osztályban Konyári Tímea irányításá-
val. Matematika kulcskompetencia
területen az 5. osztályban Presits
Viktória, a 7. osztályban pedig
Toplakné Szummer Marianna által. A
választott Életpálya-építési kulcskom-
petencia területen a 8. osztályban
Pintér Tibor által. A kompetencia
alapú oktatási program bevezetését
támogató tevékenységek közül
Konyári Tímea valósította meg a 6.
osztály magyar nyelv és irodalom tan-
tárgyban a tantárgytömbösített oktatás
bevezetését és a műveltségterület tan-
tárgyi bontás nélküli oktatását.
Tantárgytömbösített oktatás
bevezetése történt még a hetedik
évfolyamon matematika tantárgyban
Toplakné Szummer Marianna
irányításával. Alkalmazásra kerültek az

új pedagógia módszerek. A három
hetet meghaladó „Kaland” című pro-
jekt megszervezése és megvalósítása
Konyári Tímea és Gyimesiné Fekete
Tünde nevéhez fűződik. A témahét
megszervezését Presits Viktória,
Juhászné Kernya Andrea és Hollósi B.
Mercédesz végezte. A moduláris
oktatási programot Toplakné
Szummer Marianna és Presits Viktória

szervezte. Az intézmény saját
fejlesztése, a tanulói laptop program
bevezetése Gyimesiné Fekete Tünde
nevéhez fűződik. Az implementációt
támogató egyéb tevékenységek közül
a cigány kisebbségi program
általános fejlesztése Gyimesiné Fekete
Tünde irányításával folyik. Pintér Tibor
szervezte az erdei iskolai program
megvalósítását, valamint a színházi
együttműködések kidolgozását. A
Pedagógiai program és a Helyi tanterv
módosítását Konyári Tímea, Toplakné
Szummer Marianna és Palkó Ottó
végzik. Természetesen a TÁMOP pro-
jektbe bevont pedagógusoknak szá-
mos továbbképzésen kellett elsajátíta-
niuk az új módszereket. Kollégáim
részt vettek általános pedagógiai
módszertani továbbképzéseken, mint
az új tanulásszervezési eljárások alkal-
mazása, kooperatív tanulástechnika,
osztályzat nélküli pedagógiai
értékelés, professzionális tanári kom-
munikáció, drámapedagógia, tanulás
tanítása.

Gyereknap alkalmából a Szülői Munkaközösség ajándékaként
az iskola összes tanulóját Álmosvölgybe vittük kirándulni

A 2009-2010-es tanév legnagyobb volumenû és legnagyobb figyelmet érdemlő feladata volt a TÁMOP 3.1.4 nyertes pályázatában foglalt
célok megvalósítása. Ennek értelmében kötelezően megvalósítandó tevékenységek és beszerzések zajlottak, a kompetencia alapú oktatás
implementációja, valamint a hátrányos helyzetû és sajátos nevelési igényû tanulók esélyegyenlőségének javítása.

A mattyi erdei iskolai program része volt a Tenkes-túra
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Mind az öt bevont pedagógus részt vett
a kompetencia alapú oktatási pro-
gramok alkalmazását támogató mód-
szertani képzésen és az infokommu-
nikációs technológiák (IKT) oktatásban
történő alkalmazását segítő képzésen,
továbbá mérés-értékelés képzést
végzett Konyári Tímea, a sajátos
nevelési igényű tanulók
együttnevelésére felkészítő képzést

pedig Hollósi B. Mercédesz és Juhászné
Kernya Andrea. Az IPR alkalmazását
támogató tantestületi módszertani
képzésen a nem bevont pedagógusok
vettek részt. Az intézményvezető és a
szakmai vezető menedzsment-
képzéseket kaptak. 
A TÁMOP 3.1.4 projekt szakmai
vezetője, Kaczor Péter, aki a
tevékenységeket összefogta, a

rettenetes mennyiségű dokumentációt
készítette és koordinálta, azt a
megtisztelő felkérést kapta a
következőkre nézve, hogy kistérségi re-
ferensként képviselje a SZONEK egész
intézményét a TÁMOP nyomon
követése során. 
Fentieknek köszönhetően mind a
tanulók, mind a szülők megtapasztal-
hatták, hogy még az eddig megszokott-
nál is több tanításon kívüli programban
vehettek részt tanulóink ebben a
tanévben, mely eseményekről
aktuálisan hírt adtunk a Helyzet hasáb-
jain is. A tanév utolsó hónapjaiban is
szerveztünk kirándulásokat, így május-
ban erdei iskolába vittük
tanítványainkat, júniusban pedig a
nehezen kifizethető osztálykirándulások
helyett iskolai kirándulást szerveztünk
Bikalra, a Reneszánsz Élménybirtokra. 
Bízom benne, hogy mindezen prog-
ramok nagyban szélesítették tanulóink
érdeklődési területeit éppúgy, mint
ismereteiket a világról.

Palkó Ottó

Bikalon a leglátványosabb programok egyike a lovagi torna volt

A tanulói laptop programunk a Duna TV híradójában is szerepelt 
(a híradó linkje megtalálható a kiralyegyhaza.hu weboldalon)

A TÁMOP 3.1.4.
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -

Innovatív intézményekben”
c. pályázati program
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A HVI tevékenysége a kistérségben
A Szentlőrinci Kistérség 2007-ben még a
legelmaradottabb, leghátrányosabb
helyzetű kistérségek közé tartozott. Az új
besorolás szerint egy fokkal jobb
besorolást kapott, így „csak” hátrányos
helyzetű kistérség. Az új besorolás ellenére
jelenleg is nagyon magas a
munkanélküliség, az ipar nem keresi ezt a
környéket, és a mezőgazdasági termelés,
tevékenység is nehézségekkel küzd.
Mindezek ellenére van miről beszámolni
részben a helyi kezdeményezések
hatására, részben központi
meghatározások okán. Előbbihez tartoz-
nak a kistérségi szennyvízberuházások,
amelyek nagymértékben hozzájárulnak a
lakosság életkörülményeinek javításához
és a kistérség infrastrukturális feltételeinek
javulásához.
Korábban csak a kistérségi központ,
Szentlőrinc és egy település, Boda ren-
delkezett szennyvízcsatornával és
fogadóállomással. Az utóbbi években
további két település kapott lehetőséget a
szennyvízhálózat kiépítésére és az elhe-
lyezés megoldására. Ez rendkívül nagy
fejlődést indukálhat a térségben,
elsősorban is a lakosság helyben
tartásához, komfortérzetének javulásához.
A másik nagy eredmény társadalmi,
gazdasági szempontból is minőségi vál-
tozást hozott: a falubuszok üzembe
állítása. Ebben a kistérségben a húsz
településen, most már mindenütt van

falubusz, amely segíti a településeken élők
helyzetét. A pályázatokon hét kisbuszt
szerezhettek be a falvak. Az előbbiben és
az utóbbiban is oroszlánrészt vállalt a helyi
HVI, szervezte, bonyolította, segítette a két
program megvalósulását. Most már nyu-
godtan elmondhatjuk, sikerrel. A harmadik
ilyen nagy horderejű változás, amiben szin-
tén rendkívül aktívan vette ki a részét a
helyi Vidékfejlesztési Iroda, az IKSZT-k
előkészítése, megszervezése volt. Ezen a
téren a kezdeti lépéseket a HVI-k tették
meg, ösztönözve a településeket arra,
hogy minél többen adják be címbirtokosi
kérelmüket, pályázatukat. A Szentlőrinci
Kistérségben kiemelkedően jó arány volt,
hiszen a húsz tagtelepülésből tizenhat falu
nyújtotta be pályázatát, közülük 13-an
kaptak lehetőséget arra, hogy a második
fordulóra is pályázhassanak. Jelenleg már
nyolc nyertes településünk van, de
várhatók még további nyertesek is a
későbbi bírálatok során. Mindez jól mutat-
ja, hogy aktív a közösség, és a HVI formáló
ereje ebben rendkívül fontos. Akik a
második fordulóba jutottak, már a
közbeszerzési pályázatok lebonyolításánál
tartanak, és még ebben az évben
megkezdik a fejlesztéseket. Annyi bizonyos,
ez nagy lehetőséget hordoz magában a
továbbiakban is a közösségformálás tekin-
tetében és a helyi lakosság aktivitásában.
Végre lesz egy olyan tér, ahol mindenki
megtalálhatja magának a legkedvezőbb

kikapcsolódási formát. Van még egy nagy
változás, ami kihat az egész kistérség tár-
sadalmi életére, ez pedig a központi
intézményfenntartó társulás létrehozása
volt, ami nem kis nehézség árán valósult
meg. Az oktatási helyzet egyébként is
nehéz helyzetet szül a kistérségekben, min-
denki ragaszkodik az óvodájához,
általános iskolájához. A többszöri nekifutás
azonban – ha nehezen is – egyezséggel
zárult. Ma már ezen a területen is
együttműködés tapasztalható. A kistérségi
központ intézményei, valamint a települési
tagintézmények is fejlődhetnek, hiszen
közel egymilliárdos fejlesztés valósul meg
ez évi kezdéssel. Sikerült ugyanis egy nagy
projekt elnyerése, indulnak a beruházások
Szentlőrincen, Királyegyházán, Bükkösdön,
Szabadszentkirályon. 
Mindezeken túl számos településen valósul
meg egyedileg indított és generált
fejlesztés, ami hatással van a gazdasági,
társadalmi folyamatokra, de mindezen
fejlesztések sajnos az alapproblémát még
nem oldják meg, de hozzájárulnak ahhoz,
hogy a falvak ne néptelenedjenek el, ne
haljanak ki. Nagy gond még a kistérségi
közlekedés. Ezen a téren már javában tar-
tanak a tárgyalások, ez lesz a következő
nagy feladat, amit meg kell majd oldani,
és ebben is szívesen közreműködik a Helyi
Vidékfejlesztési Iroda. 

Müller István
HVI irodavezető

Bikali kirándulást szervezünk
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriuma kirándulást
szervez Bikalra, a Reneszánsz Élmény-
birtokra. A kirándulás 2010. augusztus
28-án lesz, indulás autóbusszal 9.00
órakor, hazaérkezés várható időpontja
este 20.00 óra. A Közalapítvány a
Nostra Cement Kft. támogatásának
köszönhetően vállalja az egész napos
belépőjegyek és az egyszeri meleg
étkezés költségeit. A résztvevőktől ezer
forintos hozzájárulást kérünk az úti-

költséghez. Az élménybirokon délelőtt
11.00 órától este 18.00 óráig
tartózkodhatunk. A belépő árában
benne foglaltatik az összes
kézművesház (gyertyaöntő, fazekas,
kovács, pék, stb) megtekintése, a
kézművességek kipróbálása, a
madaras és a lovas bemutatók
megtekintése, valamint egy
felnőtteknek szóló színi előadás: Pajzán
történetek Boccaccio tollából címmel. 
A kirándulásra személyesen lehet

jelentkezni a személyenkénti 1000
forint befizetésével minden hétköznap
15.00 óra után Fata Gáborné,
Anitánál, illetve július 1-jén és 2-án
9.00 órától 15.00 óráig az általános
iskolában Konyári Tímeánál.
Jelentkezési határidő: július 5.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon
lehet: 06-30-9522987.
Mindenkit szeretettel várunk!

Konyári Tímea
A Kuratórium elnöke
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Bicajon 
a Tanárnő

Presits Viktória tanárnőt eddig mate-
matika és informatika órákról ismer-
hették meg a tanulók és szüleik, de
most örömmel számolhatok be arról,
hogy a  kolléganőm nemcsak a kated-
rán ér el szép eredményeket, hanem
bizony szabadidejében nem restell
kerékpárra ülni, és hosszú kilo-
métereken át tekerve, akár egy
nemzetközi mezőnnyel is megmérettet-
ni magát. A 2010. június 5-én
megrendezett XX. PORT.hu Pelso
Kupa, nyílt nemzetközi amatőr
kerékpáros versenyen a Shimano

Balaton Maraton összetett versenyben
a női kategória nyolcadik helyezését
érte el. Az Amatőr Kupa nem titkolt
célja volt a kerékpáros sport népsze-
rűsítése, a hazai és nemzetközi
sportkapcsolatok elmélyítése, a részt-
vevők felkészültségének felmérése,
kellemes időtöltés biztosítása. Termé-
szetesen a versenyt hosszú felkészülés
előzte meg, enélkül nem is lehetne
nekivágni a tanárnő által is ilyen szép
eredménnyel teljesített 204 kilo-
méteres távnak. Gratulálunk!

Konyári Tímea

Hálánk jeléül
Június első vasárnapja: pedagógus nap.
Így tanultuk ezt gyermekkorunkban, és
így szeretnénk továbbadni gyer-
mekeinknek is. 
Pedagógus nap alkalmából kis ünnep-
séget rendeztünk az iskola ebédlőjében,
ahol versekkel, zenével és szerény
vendéglátással fejeztük ki tiszteletünket
és köszönetünket a sok türelemért, odafi-
gyelésért, igyekezetért, amivel gyer-
mekeinket körülveszik a Királyegyházi
Általános Iskola és Óvoda pedagógusai
és dolgozói. 

Fata Gáborné

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

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
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05. 30. Tótszentgyörgy – Királyegyháza 3:0 Időben,

teljes létszámban megjelentünk a mérkőzés

helyszínén,. A pályán lábszárközépig ért a fű, a

kapukon nem volt háló, a vonalak nem voltak fel-

jelölve. Fél ötkor megjelentek a játékvezetők, pár

perc után megjelent egy helyi vezető (?) és közölte,

amit addig is sejtettünk: nem lesz mérkőzés.

Szövetségi határozattal 3:0 gólkülönbséggel kerül a

krónikába a mérkőzés.

06. 06. Királyegyháza - Szentdénes 3:0 Összeál-

lítás: : Löcher (46.p. Molnár) – Keczeli., Katona Z.

(46.p. Katona Zs.), Kósa T. (46.p. Jung), Gábor –

Szolga (60.p. Sárközi), Gunszt– Kürthy (60.p.

Lajtmann), Kósa L, Lesnyik – Schneider (56.p.

Varga)

Góllövők: Kósa L.(2), Lesnyik(2), Kürthy Az első

félidőben látványosan nagy kedvvel játszott a csap-

at Kósa L. vezérletével. A második félidőben egy

kissé „megpihentünk”, de így is az ellenfél kapusa

nyújtotta a legjobb teljesítményt. Akár mégegyszer

ennyit rúghattunk volna, de a kapu előtti koncentrá-

cióval volt egy kis probléma. Imponáló, éllovashoz

illő győzelem. 

06. 13. Szentlászló - Királyegyháza 1:3 (1:0)

Összeállítás: : Löcher (85.p. Molnár) – Keczeli.

(82.p. Katona Zs.), Kósa T. (81.p. Katona Z.),

Berta, Gábor – Szolga, Gunszt (84.p. Fata) – Kürthy,

Kósa L. (76.p. Sárközi), Lesnyik (84.p. Lajtmann) –

Schneider (62.p. Varga)

Góllövők: Lesnyik, Kósa L., Kürthy Rendkívül

gyenge, hisztérikus játékvezetés mellett az első

félidőben a sok megtorlatlan szabálytalanság miatt

képtelenek voltunk kibontakozni. A végig vezére-

gyéniségként játszó Szolga mellé (VÉGRE!) a

második félidőben felnőtt Gunszt, Kürthy és Kósa L.,

Lesnyik lehiggadt és így az erejével a nagy

melegben elkészülő ellenfelünket biztosan győztük

le. Öröm volt látni, hogy amikor kellett, fogcsikor-

gatva küzdött a csapat, szurkolt a kispad. Végtelenül

jó érzés leírni: az utolsó forduló eredményétől

függetlenül BAJNOK A KIRÁLYEGYHÁZA!

06. 20. Felsőszentmárton - Királyegyháza 1:4 (0:3)

Összeállítás: : Löcher (58.p. Molnár) –Katona Zs.,

Gunszt,  Berta, Gábor – Szolga, Keczeli (76.p.

Jung) –Kósa L. (67.p. Lajtmann), Varga (68.p.

Sárközi), Lesnyik – Schneider (58.p. Fata)

Góllövők: Varga, Kósa L., Lesnyik, Schneider

Felszabadultan, nagy kedvvel, a mérkőzés nagy

részében szépen játszva köszönte meg mérkőzésén

a nagy számban megjelenő szurkolóinak a csapat a

támogatást, hogy aztán együtt ünnepeljük felsz-

abadultan KIRÁLYEGYHÁZA BAJNOKI CÍMÉT!

MAGYAR KUPA 2010

05. 26. Királyegyháza – Egerág (MEGYE II.) 0:1

(0:0) Összeállítás: Löcher - Keczeli, Gunszt, Kósa T.,

Gábor – Szolga, Jung – Kürthy, Kósa L, Lesnyik

(89.p. Berta)– Schneider (75.p. Varga)

Keményen, nagy elszántsággal, sportszerűen

harcoltunk egy sportszerű, lelkes és nagyon

szervezett ellenféllel szemben. Kevés helyzetet

tudtunk kidolgozni (ellenfelünk szintén), Kósa L.  két

perccel a vége előtt zúgó kapufát lőtt, de ezen a

napon a szerencse nem szegődött mellénk.

KEMÉNYEBB EDZÉSMUNKÁVAL TALÁN

JAVUNKRA BILLENHETETT VOLNA A MÉRLEG

NYELVE!

Évértékelés

A tény: Baranya megyei III. osztályú labdarúgó

bajnokság Szöllősi csoport,  2009/2010 évben 1.

Királyegyháza FC 30 28 – 2 132 – 20 84 

Magyar Kupa: első fordulóban erőnyerők voltunk,

majd a Megye II. osztályú Gyódot 4:1-re , a Megye

I. osztályú Pécsváradot 2.1-re legyőztük. A IV: for-

dulóban 1.0-ra kikaptunk a Megye II. osztály

Tamási csoportjában 2. helyen végzett (az I./B

osztályba bejutásért selejtezőt játszó) Egerágtól, egy

olyan mérkőzésen, ahol minden esélyünk megvolt a

továbbjutásra. 

Azt hiszem, szép évet zártunk, ami egy kis odafi-

gyeléssel, egy kis szerencsével, még szebb lehetett

volna. 

A jövővel kapcsolatosan három dolog biztos: az

elnök, az edző marad, a pályánkat pedig egy évig

nem használhatjuk, mert fel kell újítani. Jelentős

segítséget kapunk a Nostra Cement Kft.-től, de

ebbe csak akkor szabad belevágnunk, ha kutat

fúrhatunk a pálya mellett., és búvárszivattyút

vásárolhatunk négy locsolófejjel. A talajfelújítás

után fűmaggal elvetett pályát egész nyáron, minden

csapadékmentes napon locsolni kell, különben a fű

kiég, és az egész befektetés és munka kárba vész. 

Az edzéseket, mérkőzéseket valószínűleg

Szentlőrincen tudjuk lebonyolítani, ha meg tudunk

egyezni. A játékosállományban némi változás

várható, két-három ember távozik, ugyanennyi

érkezik, de biztosat még nem lehet mondani. Amint

a keret kialakult, megfogalmazhatóak lesznek a

célkitűzések is (elárulom, magas lesz a léc). 

A játékosok teljesítményével elégedett vagyok, a tel-

jesség igénye nélkül néhányukat név szerint is

megemlítem: Keczeli Tamás lelkesedése, Katona

Zoltán megbízhatósága, Gunszt Péter játékintelli-

genciája,  Szolga Gorán irányító készsége, Kósa

László lendülete, Lesnyik Zoltán gólérzékenysége

mind-mind egy-egy építőkockája volt a csapat

bajnoki címének. Fata Gábornak valamennyien

külön gratulálunk, mert Csertőn a 91. percben

szabadrúgásból szerzett győztes gólja nagy

lendületet adott a további menetelésünkhöz.

Jó pihenést kívánok minden szurkolónknak és

játékosunknak a rövid nyári szünetben. Köszönjük a

támogatást minden szponzorunknak! Viszontlátásra

a Baranya Megyei labdarúgó bajnokság II. osztály

Czibulka csoportjának mérkőzésein a 2010-2011-

es évben!

Dr. Valkai István

edző

Vakáció Focitornát rendeztek
Szigetváron június 13-án a 2001-
2002-es születésű gyerekeknek. A
tornán az a szentlőrinci csapat is
részt vett, amelyben öt királyegy-
házai kisdiák is játszik. 
Három döntetlen és három győztes
meccs után csapatunk a 2. helyen
végzett!

Pintér Tibor
edző

LABDARÚGÓINK EREDMÉNYEI

Gyermek 
labdarúgóink eredményei


