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Nemzeti ünnepünkön

Az idén az igen kellemes időjárásnak
köszönhetően alkalmunk nyílott a szabadtéren,
a Rákóczi-szobornál ünnepelni március 15-én,
nemzeti ünnepünkön a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány
szervezésében.
A királyegyházi iskolában évről évre az
aktuálisan ötödik osztályosok készülnek irodalmi
műsorral erre a nagy napra, de tavaly és idén
projektnapot is szerveztünk az ünnep köré.
Minden osztály más-más feladatot végzett, más-
más tevékenységgel készült a történelmi
események felidézése céljából. Voltak, akik
kokárdát varrtak, voltak, akik lúdtollal írták a 12
pontot, mások pogácsát sütöttek a „tábori kony-
hán”, vagy éppen toborzó dalokat, verseket
tanultak és adtak elő. Tapasztalatunk, hogy a
cselekvő együttműködés jobban felkelti a
gyerekek érdeklődését, mint egy-egy előadás

meghallgatása, megtekintése, így könnyebben
elérjük célunkat, a gyermeki kíváncsiság
felébresztését, amit mi pedagógusok csak
egyszerűen motivációnak szoktunk nevezni.
Könnyebb dolgunk van természetesen azokkal a
gyerekekkel, akik hozzák otthonról a tudásvá-
gyat, akik pici gyermekkoruktól szüleikkel együtt
ünnepelnek nemzetünk jeles napjain. Ezért is
volt nagyon dicséretes, hogy ezúttal, nemcsak az
iskolai projektnap tevékenységébe, de a
települési ünnepi műsorba is bekapcsolódott
néhány óvodás. Köszönet érte a Szülőknek, akik
tudatosan, vagy nem, de ezzel a cselekede-
tükkel, hogy elhozták gyermeküket, és engedték
szerepelni, hazafiasságra, nemzeti öntudatra is
nevelték őket. Az óvodások énekszóval, verssel
köszöntötték március 15-ét Grímné Hunyadvári
Éva és Kovács Lászlóné segítségével. Az iskolá-
sok a történelmi eseményeket idézték fel

irodalmi műsorukban, melyet Nagy Endre tanár
úr szerkesztett és tanított be. Mindehhez a
technikai hátteret Grim Gergő biztosította
Gyenis Tibor segítségével. A műsorban
közreműködött Papp Zoltánné, Rózsika, aki egy
Petőfi-vers előadásával példát mutatott minden
jelenlévőnek, gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
A közönséget nézve jól láttam, hogy nemcsak
rám hatott az átélt és színvonalas versmondás,
amihez ezúton is gratulálok! 
Meggyőződésem, hogy a példa a legjobb
tanítási, nevelési eszköz a felnőttek kezében.
Gyermekeink úgy fognak élni, ahogy tőlünk
látják, úgy fogják szeretni és tisztelni egymást, a
családot és a hazát, ahogy azt a Szüleiktől,
nevelőiktől látják. A tetteinket fogják lemásolni
és cselekedni felnőtt korukban. Mutassunk hát
példát, és ne csak a nemzeti ünnepünkön!

(folyt. 2. oldalon)
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Nemzeti ünnepünkön

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

Március 15-én a Közalapítvány
által szervezett települési ünnep-
ségen Grím Ferenc polgármester
mellett megjelentek a Képviselő-
testület tagjai, a szereplő
gyermekek – elsősorban az
óvodások - szülei, sokan eljöttek
a Nyugdíjas Klub tagjai közül, és
örömmel fedeztem fel még
néhány helyi lakost, érdeklődőt.
Bízom benne, hogy egyre többen
kapcsolódnak majd hasonló ren-
dezvényeinkhez, és elhozzák
családtagjaikat is.

Konyári Tímea

Felejthetetlen élmény a Kodály Központban 

A SZONEK Zeneiskolájának
igazgatónője, Nyakáné Maár
Zsuzsanna szervezésében március 20-
án Pécsett, a Kodály Központban egy
felejthetetlen koncerten vettünk részt, az
Erdődy Kamarazenekar előadásán.
A zenekar 15 évvel ezelőtt alakult,
javarészt fiatalokból áll. XVII. és XVIII.
századi zenét hallottunk tőlük. A maga-
san képzett zenészeket Vashegyi
György vezényelte jó humorral és
lendülettel. 
A Kodály Központ, az EKF egyik

nevezetessége, hatalmas, minden igényt
kielégítő, színeiben és dekoráltságban
visszafogott épület. A hangversenyterem
999 néző számára biztosít kényelmes
ülőhelyet. A falak mahagóni
faborításúak, rejtett világítással ellátva. A
kiváló akusztikának köszönhető, hogy
minden széken egyformán hallható a
legfinomabb hang is. Aki még nem járt
itt, ragadja meg az alkalmat, és látogas-
son el a Kodály Központba! Megéri!

Mészáros Lászlóné
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Február 22-ére farsangi mulat-
ságot szerveztünk. Terített asz-
tal, étel-ital, jó zene fogadta
klubtagjainkat. Egy kis idő
elteltével azt vettük észre, hogy
mindig egyre kevesebben
vagyunk a teremben. Először
nem tudtuk, hogy mi történik,
aztán jött a meglepetés. Az
ajtóban megjelent Jolika a
kéményseprő, Marika, mint
Márió, a harmonikás, Terike,
az apáca, Évike, a szakács,

Józsi és Ancsa, a vadászok,
Marika és unokája, Niki, mint
hastáncosok, Ibolya, mint
ápolónő, Irénke, a cowboy,
Piroska, a cigányasszony, és a
kivilágított seprű hátán jött
Erzsike, a boszorkány. Végül
betántorgott egy felismer-
hetetlen, szakadt ruhás,
borosüveggel dülöngélő
részeg: Sanyika, aki nem volt
más, mint a mi Ilikénk. 
Hatalmas sikerük volt a

jelmezeseknek! A jókedv, a
vidámság táncba és nótázásba
torkollott. Ezen az estén min-
denki nagyon jól érezte magát.
Elfelejtettük, hogy fáj a láb, a
derék. Mintha megfiatalodtunk
volna. Körünkben megjelent
Grím Ferenc, polgármester és
Palkó Ottó, alpolgármester is,
aki az eseményeket
megörökítette. Köszönjük!

Dr. Máthé Győzőné

A Nyugdíjas Klubban mindig történik valami

Farsang a Nyugdíjas Klubban
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Beszámoló a Polgárőrségről 

A Polgárőrség az Alapszabálynak
megfelelően 2011. február 19-én
megtartotta az éves beszámoló
közgyűlését. Takács Árpád elnök
számot adott a 2010. évben
elvégzett feladatokról. Elmondta,
hogy a Polgárőrség tovább
fejlődött, úgy elméleti, mint
gyakorlati tapasztalatokban. 
A járőrszolgálatokon kívül az év
során több rendezvényt is biztosí-
tottunk: falunap, halottak napja,
óvodások, iskolások Márton napi
felvonulása, Tour de Pécs
kerékpárverseny-sorozat lebony-
olításában, a helyi
labdarúgócsapat hazai
mérkőzéseinek a biztosítása.
Több alkalommal kellett a Boróka
Otthon lakóit megkeresni,illetve
visszaszállítani. 
A polgárőrök példát mutattak az
árvízi munkálatokban a település
érdekében. Sikeresen befejeztük a
polgárőrök képzését, és mindenki
sikeres vizsgát tett. Az egyesület
létszáma jelenleg 38 fő, ebből 4
fő új tag, ami azért is örvendetes,
mert az átlagéletkoruk 30 év

alatti. 
Komoly előrelépés, hogy
növekedni látszik az úgynevezett
rendőr – polgárőr közös
szolgálatok száma. 
A közgyűlésünket jelenlétével
megtisztelte a Baranya Megyei
Polgárőr Egyesületek
Szövetségének elnöke, Tóth Tibor
és a Szentlőrinci Rendőrőrs
parancsnoka, Nagy Szabolcs r.

őrnagy. Mindketten értékes hoz-
zászólásokkal egészítették ki a
közgyűlés beszámolóját. Az idei
évben is szeretnénk tovább foly-
tatni mindazon feladatokat, ame-
lyek a lakosság közbiztonság-
érzetét erősítik. 
Ezúton köszönöm Királyegyháza
Önkormányzatának, Képviselő-
testületének segítségét. Köszönöm
a Királyegyháza Felvirágoztatá-
sáért Közalapítvány Kuratóriumá-
nak, a Nostra Cement Kft.-nek és
a Civil patronálóknak a
segítségét! Köszönöm a lakosság
részéről tapasztalt megbecsülést
és megértést, hisz ma már
mindenki tudja, hogy a
szabadidőnket feláldozva védjük
és őrizzük a község vagyonát.
Köszönettel vesszük adójuk 1
százalékának felajánlását a
Királyegyházai Polgárőr Egyesület
javára Adószám: 18331217 -1 -
02.

Takács Árpád
elnök

A hivatalos részt kötetlen beszélgetés követte egy tál étel mellett

Elnöki dicséret Takács Árpádnak

A Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek
Szövetségének elnöke, Tóth Tibor

Megyei Elnöki Dicséretben részesítette
Takács Árpádot, a Királyegyházai

Polgárőr Egyesület elnökét, a település
közbiztonsága érdekében végzett több
éves áldozatkész, példamutató és ered-

ményes munkája elismeréseként!
Szívből gratulálunk!

(szerk)
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Elköszönés
Talán így pontos, amit érzek és gondolok
ötévnyi szolgálat után: elköszönök
mindenkitől. Azt hiszem, nem kell búcsúz-
zak, hiszen a búcsú magában hordoz egy-
fajta véglegességet. Az végleges, hogy a
szabadszentkirályi és a királyegyházai
plébániák vezetését átvette tőlem egy
paptestvérem, de hogy lesz-e alkalmunk
találkozni, együtt lenni még valamilyen
alkalomból, az számomra biztos.
Papi életem szép öt évét töltöttem el
Önökkel. Sok volt a tennivaló, a
küzdelem, a kiútkeresés, a vállalás, de
mindezt örömmel végeztem, mert a felém
irányuló elfogadást, szeretetet mindvégig
éreztem. 
Váratlanul jött a felkérés a Püspöki Kar
részéről. Csak annyi időm volt, hogy meg-

próbáljam megérteni, mit kér most tőlem
Jézus, ő most az én helyemben mit tenne.
Igent mondtam, mint öt évvel ezelőtt is,
amikor a püspök úr ide helyezett.
Volt, aki meghökkent, amikor az utolsó
misémen a köszönet és a jókívánságok
szavai után bocsánatot is kértem Önöktől,
amiért talán, én úgy érzem, nem voltam
mindig gondos gazda és jó pásztor.
Fontosnak tartom lelkiismeretemben, hogy
úgy köszönjünk el egymástól, hogy nincs
bennünk seb, amelynek a másik az okozó-
ja. Én megbocsátottam mindent és min-
denkinek. Talán nem látszott, de
igyekeztem derűsen, békével és őszinte
alázattal építeni Önökkel Jézus Országát –
hiszen ezért voltam itt.
Bevallom, a kinevezés és az elköltözés

között eltelt két hét lelkileg, érzelmileg igen
megviselt. Készséggel igent mondtam a
püspökök megkeresésére, de fájdalmas
volt ennek következményeit felvállalni,
vagyis elmenni onnan, ahol jól éreztem
magam, és ahol őszintén szerettek az
emberek. Kérem, fogadják el, hogy most is
csak ennyit írok. Jó helyre kerültem, több
mint ötven papnövendék pappá válását
kell lelki, hitbéli szempontból felügyelnem,
irányítanom. Tudom, hogy ezeknek a
fiatalembereknek szüksége van azokra a
tapasztalataimra, amelyekre Önök között
tehettem szert. 
Imádkozzunk egymásért, és őrizzük meg
egymást jó emlékezetben!

Dr. Kajtár Edvárd

Mindig szeretettel várjuk vissza 
Március 6-án szomorú hírt közöltek
velünk a templomban: Dr. Kajtár
Edvárd Plébános Urat Budapestre
helyezték. 

Bár lelkünk mélyén éreztük, csak
magunknak sem akartuk bevallani,
hogy egy ilyen nagy tudású, képzett
emberre nagyobb feladatok várnak az
életben. Ha sajnáljuk is, hogy eltávozik,
azért büszkék is vagyunk, hogy köztünk
élt. Felejthetetlen emlékeket hagy maga
után! Megkeresztelte gyermekeinket,
hitre nevelte őket, házasságkötésüket
megáldotta. Hozzátartozóinkat
méltóképpen elkísérte utolsó útjukra. A
betegeket rendszeresen látogatta.
Mindenkihez volt egy kedves szava,
mosolya. A szentmiséken hallott
beszédei mindig új erőt adtak a
nehézségek elviseléséhez. Ki tudná
elfelejteni az általa szervezett zarán-
dokutakat, Erdélyt, Csíksomlyót,
Hercegszántót, Máriagyűdöt, vagy
éppen Püspökszentlászlót, ahová külön

a nyugdíjasok kérésére jött velünk, és a
kirándulóbusszal megközelíthetetlen
kápolnához saját autójával szállította a
gyalogolni nem tudókat. Több alka-
lommal ellátogatott a Nyugdíjas
Klubba is, ahol mindig nagy szeretettel
fogadtuk. Kapcsolatot segített létre-
hozni a szabadszentkirályi nyugdíja-
sokkal is. Köszönjük, Plébános Úr!

Mindig szeretettel fogunk Önre
emlékezni, s reméljük, fogunk még
találkozni! Kérjük a jó Istent, hogy
adjon Önnek jó egészséget, kitartást és
munkájában sok örömet!
Hívei és tisztelői nevében: 

Dr. Máthé Győzőné

Március 13-án, a szentmise után köszönetet mondtunk
Dr. Kajtár Edvárdnak királyegyházi tevékenységéért
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Farsang az óvodában 
„Farsang napja eljött már, 
kezdődik a jelmezbál
Zeneszóra vígan lép, 
ring a tarka báli nép”

Február végén, március elején már a
gyermekek s mi felnőttek is nehezen
viseljük a hideg téli időjárást, a bezártsá-
got. A farsang azonban jó alkalom arra,
hogy ezeket a fagyos napokat megtölt-
sük izgalommal, vidámsággal, játékkal.
A mi ovinkban hagyomány a Farsang,
amit most hagyományainktól eltérően,
március 2-án tartottuk meg a sorozatos
megbetegedések miatt.
Már hetekkel a mulatság előtt
készülődésbe fogtunk. Februárban szinte

ez határozza meg tevékenységeinket.
Vidám, mókás farsangi dalokat (Itt a
farsang, áll a bál) tanultunk, tréfás  rig-
musokkal, versekkel, mesékkel
ismerkedtünk, álarcokat festettünk, amik-
ben ijesztgettük megtréfáltuk egymást.
Ragasztottunk, hajtogattunk, színeztünk,
kisze-bábot készítettünk. Az ovisok már
hetek óta lázas izgalommal várták, hogy
végre jelmezt öltve mulatozhassanak az
óvodában, büszkélkedhessenek ötletes
jelmezeikkel.
Elhatároztuk, hogy megújítjuk a Farsang
napját oly módon, hogy a gyerekek

egész nap jelmezekbe öltözve
vigadozhassanak. Akiknek reggel hoztak
a szülei farsangi jelmezt, büszkén viselték
azt, viszont azoknak se volt oka a bána-
tra, akik nem tudtak készülni ruhával,
ugyanis az óvoda rendelkezik annyi
maskarával, hogy minden gyermek
felölthessen magára egyet, és abban
mulatozhasson.
A bál ebéd után kezdődött versekkel a
szülők, nagyszülők és testvérek örömére.
Majd következett a jelmezesek
felvonulása. A cigánylány, Zorró, bohóc,
ördög, focista, az angyal, a tűzoltó,
Transzformer, Spartacus békésen
megfértek egymás mellett. Volt cica,
számtalan pókember büszkén vonult fel,
ugrándozott a tigris, a boci, a zsiráf. A
kislányok inkább hercegnő, királynő,
tündér, Hanna Montana, Csipkerózsika
jelmezben büszkélkedtek. Zárásként a
szülőkkel, közös tánccal zártuk a farsan-
got. Végül elégettük a telet jelképező
Kiszebábot. Miközben égett a kiszebáb,
mi csörgő – csattogó hangszerekkel fel-
szerelkezve, nagy ricsajt csapva elűztük a
hideget, telet, betegséget. Majd átugrot-
tuk a parazsat, mert akinek ez sikerült, az
egész évben egészséges lesz, tartja a
népi jóslás. Az idén is vendégeink voltak

az iskolások, akiknek nagyon örültünk. A
felvonulás után tánc kezdődött, amit egy
kis sütemény és szörp elfogyasztása
követett.
Köszönjük a Szülői Munkaközösség tag-
jainak a szervezést, a gyerekeknek és
szüleiknek a zsákbamacskába felajánlott
játékokat, a konyhás néniknek pedig a
süteményt.

Grímné Hunyadvári Éva
óvodavezető

A gyerekek büszkén viselték a szép jelmezeket

Így égett a kiszebáb

A szülőket is igyekeztünk
bevonni a játékokba
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Hírek Sumonyból 

Véradás: 
Február 26-án 24 fő jelentkezett véradás-
ra Sumonyban. Érdekesség, hogy Tatár
Kiss Józsefnek ez volt a 80. véradása.
Gratulálunk! Ezen a napon az első öt
véradó volt: Végh Anikó, Sugár Dóra,
Bogdán Gyuláné, ifj. Bogdán Gyula és
Gócza Miklós. Minden véradót ebéddel

kínáltunk. Köszönjük a szervezőknek -
Sumony Önkormányzat, Sumony CKÖ -
és a segítőknek a tevékenységét, valamint
a támogatást az Okor Kft.-nek! Reméljük
legközelebb is ilyen sikeres lesz a véradás!
Köszönet a Vöröskeresztnek és a dolgo-
zóknak, hogy a hétvégéjüket erre az
eseményre szánták!

Nőnap:
Március 5-én 17 órai kezdettel került
megrendezésre Sumonyban a nőnapi
összejövetel. Orsós József polgármester
köszöntötte a vendégeket, majd Barhács
János képviselő verset mondott a Nők
tiszteletére, akiknek a műsor végén egy-
egy szál virággal is kedveskedtünk.
Szendviccsel, süteménnyel és itallal
vendégeltük meg a nőket. A zenét Spándli
Szilárd szolgáltatta. Olyan nagyon jó
hangulatot teremtett, hogy nem akarták
elengedni.
A rendezvény anyagi fedezetét a Sumony
Önkormányzata és a Sumonyi CKÖ biz-
tosította. 
Minden kedves résztvevőnek,
támogatónak és segítő kéznek köszönetet
mondunk.
Köszönet a szervezőknek a segítőkész
munkáért. 

Torma Lászlóné
Alpolgármester

Nőnap a CKÖ szervezésében 
A Királyegyházai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat idén március 13-án
este 6 órától tartotta első, de
remélhetőleg nem az utolsó

rendezvényét nőnap alkalmából az
iskola tornatermében. Zártkörű
ünnepségünkre a helyi roma höl-
gyeket és párjaikat vártuk sok

szeretettel. Vendégünk volt még
Grímné Hunyadvári Éva, képviselő,
óvodavezető, valamint Herceg
Ildikó a Gyöngyfáért és
Gyermekeiért Egyesület elnöke. 
A vendégeket virággal, csokoládé-
val, italokkal vártuk. Este hat órától
hajnali egy óráig húzta a talpalá-
valót „Imi Baksáról”. Nagyon jó,
családias, barátságos hangulatban
telt az egész este. Közel hatvan fő
jelent meg, mindenki jól érezte
magát. 
Az egész rendezvényt a
Királyegyházai CKÖ finanszírozta.
Minden CKÖ képviselő aktívan
részt vett a szervezésben. 

Váradi Nikoletta
Királyegyházai CKÖ 

24-en adtak vért ezen a napon Sumonyban

Jó zene és jó hangulat jellemezte az összejövetelt
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Kedves Olvasók! Szénássy Klára vagyok, a
Királyegyházi Általános Iskolában tanítok. Ennyit
szinte mindenki tud rólam, azt azonban talán
kevesen, hogy grafológiával is foglalkozom.
Mindig is érdekelt a pszichológia, és
középiskolás koromban találkoztam egy olyan
könyvvel, ami kézírások elemzésével
foglalkozott. Teljesen lenyűgözött, hogy egy
embert úgy is meg lehet ismerni, ha csak a
kézírását látom.
2000 őszétől lehetőségem nyílt a Regionális
Grafológusképző és Szakértő Központban
Fazekasné Visnyei Irma grafológus szakértőnél
tanulni, ahol 2004-ben Grafológus Oklevelet
szereztem.
De mi is az a grafológia? Elgondolkodtak már
azon, hogy miért nincs két egyforma írás?

Nézték esetleg már értetlenül a saját írásukat,
hogy most miért nem olyan, mint a múltkor? Az
írásunk egyfajta mozgás, ugyanannyira egyéni
és csak hozzánk tartozó, mint a beszédmódunk,
a járásunk, vagy a viselkedésünk, ahogy
reagálunk a körülöttünk levő világra. Azzal,
ahogy nyomot hagyunk a papíron, firkálunk,
rajzolunk, vagy éppen írunk, létrehozunk
valamit, ami csak ránk jellemző. Egyedi, mással
össze nem keverhető. Az írásunk sok mindent
elárul rólunk: milyen a gondolkodásunk, az
érzelmi életünk, mennyi energia van bennünk,
hogy viselkedünk bizonyos helyzetekben,
milyenek a kapcsolataink, hogy viseljük a
mindennapi gyűrődést.
A grafológus értelmezi a sok jelet, amit a papír-
ra vetettünk, és a kézírásunk elemzése során sok
kérdésre választ kaphatunk magunkról. 
Segíthet abban, hogy lássuk, kik is vagyunk,
vagy egy-egy kérdésre is kereshetjük a választ,
hiszen néha nehéz megérteni, hogy valami miért
nem sikerül.
Önismeretet ad, mely lelki fejlődésünk alapja,
és az életben való érvényesülésünk, valamint
lelki problémáink, az előttünk álló feladatok
megoldásának a feltétele. Segít a hozzánk

legközelebb álló pálya kiválasztásában,
párkapcsolati problémákban, döntési helyzetek-
ben, álláskeresésnél, cégeknek munkaerő- és
vezető-kiválasztásban, gyermekek és felnőttek
lelki problémáinak feltárásában és azok
megoldásában. 
Szeretnék kipróbálni, mit is lát egy grafológus az
írásukban? Juttassanak el hozzám egy írásmintát
és egy kérdést, amire választ szeretnének kapni.
Az írásminta A4-es, sima lapra íródjon, kék
golyóstollal, a lap hátuljára kérem, írják rá,
hogy a levél írója milyen nemű, jobb- vagy
balkezes, van-e szemüvege, és szed-e valami-
lyen gyógyszert tartósan. 
Mi legyen a levélben? Írhat bármiről, de ne
másolja, legalább 15 sor legyen.
A levél írójának személye természetesen titokban
marad, a saját nevét meg sem kell adnia, elég,
ha választ egy jeligét, hogy a Helyzetben megírt
elemzésben magára ismerjen.
Próbálja ki, találkozzunk a következő számban!
Az írását eljuttathatja postán (Szénássy Klára,
7953 Királyegyháza, Petőfi u. 63.) illetve lead-
hatja személyesen is az általános iskolában. A
borítékra feltétlenül írja rá: GRAFOLÓGIA!

Szénássy Klára

MIT ÁRUL EL AZ ÍRÁSA?

GRAFOLÓGIAI ELEMZÉS A HELYZETBEN

2011. 03. 06. Királyegyháza - Magyarszék 1:0
(0:0) Összeállítás: Molnár K. – Balogh, Gunszt,
Király (46.p. Gellner) – Keczeli (85.p. Kis-Szabó),
Szolga, Jung, Kovács (65.p. Gábor) – Schneider -
Kürthy, Kósa
Góllövő: Schneider
Ilyenkor írják a sportlapok: „idényeleji forma”:
tény, rengeteg hibával játszott a csapat. A
stílusunknak nem kedvez a pályánk nagyon rossz,
egyenetlen talaja. Ellenfelünk a végsőkig küzdve
óvta kapuját – ez szimpatikus volt. A mód, ahogy
megpróbálták elérni a pontszerzést – első perctől
az időt húzva, rengeteget szabálytalankodva,
reklamálva – az viszont rendkívül bosszantó volt.
Sajnos az enerváltan, mondhatjuk közönyösen
működő játékvezető ténykedésével inkább a játék
elszabotálását támogatta. Belső tartásunkat iga-

zolja, hogy az utolsó percben – kapufák és
kimaradt helyzetek után – sikerült két félidő
hatalmas mezőnyfölényét gólra váltani.
2011. 03. 12. Magyarhertelend - Királyegyháza
0:1 (0:0) Összeállítás: Molnár K. – Keczeli,
Gunszt, Balogh – Schneider, Szolga, Jung, Kovács
(86.p. Gábor) – Gellner (88.p. Fata) – Kürthy
(68.p. Kis-Szabó), Kósa  
Góllövő: Jung
Nyomasztó mezőnyfölényben néhány kimaradó
helyzet után ismét a véghajrában győztünk egy
olyan ellenfél otthonában, ahonnan nem sok
csapat fog ponttal távozni. Jól védekeztünk már a
középpályán is, hiszen kapusunknak alig akadt
dolga. A támadójáték még nem az igazi, de a
küzdőszellem, a csapategység jó. Sajnos a
játékvezetést mindkét oldal bírálhatta – joggal. 

2011. 03. 20. Királyegyháza - Lakócsa 3:0 (1:0)
Összeállítás: Molnár K. – Király, Gunszt, Kovács
(70.p. Katona) – Keczeli, Jung, Balogh, Gábor –
Szolga (62.p. Kis-Szabó) - Kürthy, Gellner (70.p.
Fata)
Góllövő: Kürthy, Kis-Szabó, Fata
Egy keményen, nagy lelkesedéssel játszó ellenfelet
győztünk le. Nem akarom ismételgetni, de a sáros,
egyenetlen pályán szinte lehetetlen folyamatosan
játszani, csak küzdeni lehet, de ebben is
helytállunk. Három első mérkőzésünkön öt gólt
szereztünk, egyet sem kaptunk. Ebben a for-
dulóban az eddigi éllovas Drávafok 4:2
kishárságyi vereségét követően csapatunk átvette a
vezetést a Megye II. osztály Czibulka csoportjában. 

Dr. Valkai István
edző
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