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Finisben a gyárépítés 

A huszonegyedik századnak megfelelő
csodálatosan modern irodaépületbe
hívták az újságírókat május 19-én,
Kővári József, a Strabag SA
tulajdonában lévő Nostra Cement Kft.
ügyvezető igazgatója, és Frederic
Aubet, a Lafarge SA Magyarországra
delegált országmenedzsere. 
A sajtótájékoztató apropója, hogy egy
hónapon belül befejeződnek az építési
munkálatok, a Lafarge és a Strabag
által létrehozott Lafarge Cement CE
Holding Gmbh. királyegyházi cement-
gyára júniusban megkezdi a termelést. 
Kővári József felidézte, hogy 2003-ban
fogalmazódott meg a Strabag
vezetőinek fejében a cementgyár
építésének gondolata, majd a
magyarországi mészkőbányák közül a
bükkösdit választva kerestek és találtak
megfelelő építési területet és kedvező
fogadtatást végül Királyegyházán.
Szerepet játszott döntésükben az M60-
as autópálya tervezett útvonala, mely
alig 100 méterre haladna a gyártól,
ennek reményében kezdték az
építkezést 2007. szeptember 6-án. 
„A cementgyár építésénél törvény írja
elő, hogy a létező legmodernebb tech-
nológiát kell beépíteni, de mi nemcsak
a technológiát, hanem a gyár kinézetét
is szerettük volna a legszebbre, leg-

modernebbre kihozni. Fontosnak tar-
tottuk a környezetbe illeszkedés
érdekében, az épületek lehető leg-
esztétikusabb kivitelezését és a
zajcsökkentés és egyéb környezeti
előírások maximális mértékű
betartását. Ennek köszönhető a hiper-
modern irodaépület is.” – mondta
Kővári József. 
A királyegyházi abban különbözik az
ország többi cementgyárától, hogy
kisebb mennyiségek legyártására is
alkalmas lesz. 
Bükkösdről két vonat szállítja a
kitermelt mészkövet – jövőre ez
duplájára is emelkedhet – ehhez mint-
egy 5 kilométer vasútvonalat kellett

megépíteni. A bányában óránként
mintegy 1000 tonna kő törése történik
zárt helyen a porhatás minimalizálása
érdekében. Az építkezés méreteire
nézve érdekes adat, hogy csak a klin-
kersiló építése során 12 000 köbméter
beton került beépítésre alig hat nap
alatt, a 60 méter magas monstrum
különleges csúszó zsalus technológiá-
val épült. A legmagasabb – 105 méter
– építmény, a hőcserélő torony, több
kilométeres távolságból is jól látható.
Május utolsó hetében a berendezések
meleg tesztje után indul a cement-
gyártás. 

folytatás a 2. oldalon

Egy hónapon belül elkezdődik a termelés Európa legmodernebb cementgyárában, Királyegyházán. A 270 millió
eurós költségvetésű kivitelezés során 160 ezer köbméter beton került beépítésre. A gyár évi egymillió tonna
cement előállítására lesz képes, a minimálisan 132 fős alkalmazotti létszám a bedolgozókkal együtt mintegy 300
főre bővül.
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Frederic Aubet úrtól megtudhattuk,
hogy a Lafarge SA piacvezető a
világon az építőanyagok gyártása
terén, a világ első számú
cementtermelője, második az
adalékanyagok és a betongyártás
terén, és vezető pozíciója van a
gipsziparban is. A cég 120
cementgyárában évente 203 millió
tonna cement gyártása folyik. 78
országban, 2000 helyszínen 
76 000 embert foglalkoztatnak, a
foglalkoztatottak 60 százaléka a
fejlődő országokból való. A cég évi
16 milliárd eurós forgalmat bo-
nyolít, melynek 60 százalékát a
cement teszi ki. A Lafarge több
mint 70 éve alakult
Franciaországban, Nyugat-Európa
után immár Latin-Amerikában,
Afrikában, Ázsiában és Közép- és
Kelet-Európában is igyekszik
megvetni a lábát. 
A Lafarge üzletpolitikájának első
számú célkitűzése – Frederic Aubet

elmondása alapján –, hogy a leg-
biztonságosabb és a leg-
egészségesebb cég legyen, továb-
bá céljaik között szerepel a

fenntartható fejlődés, azaz: „…ne
hagyjunk nyomot magunk után a
környezetben…”.
A munkahelyi balesetek számát a
nullára kívánják csökkenteni, nem
sajnálják a pénzt, az időt és az
energiát sem arra, hogy semmilyen
egészségi probléma ne keletkezzen

a munkahelyen. Ennek érdekében
egy egészségi és munkabiztonsági
rendszert építettek ki, melynek
keretében minden dolgozónak

képzésen, tréningen kell részt ven-
nie. 
A Lafarge több mint 1000 alkal-
mazottja kutatja a fejlesztési
lehetőségeket, a bevételek jelentős
részét szánják fejlesztésre.
Királyegyháza számára fontos
eleme a Lafarge üzletpolitikájának
az az elvárása, hogy minden üzem
működjön együtt a helyiekkel. 
Frederic Aubet elmondta, hogy
éppen egy évvel ezelőtt – 2010.
május 25-én – jelentették be a
Strabag és a Lafarge
együttműködését, miszerint az
Ausztriában, Magyarországon,
Csehországban, Szlovákiában és
Szlovéniában működő cement-
gyárak összevonásával létrehozzák
a Lafarge Cement CE Holding
Gmbh. nevű céget. A versenyhiva-
talok figyelemmel kísérték az
együttműködést, végül az osztrák
versenyhivatal is felülvizsgálta és
jóváhagyta. 
„Ipari, biztonsági és egészségi
szempontból is finisben vagyunk –
mondta F. Aubet – készülünk az
értékesítésre.”

Konyári Tímea

Kővári József a tervezés és az építkezés eseményeit idézte elénk

Frederic Aubet kifejtette a Lafarge üzletpolitikájának lényegét

Lafarge: minden üzem működjön együtt a helyiekkel!

Finisben a gyárépítés 
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Harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Szigetvár Dél-
Zselic Többcélú Kistérségi
Társulás a Baranya Megyei
Nyugdíjas Képviselettel és a
Hoboli Borostyán Nyugdíjas
Klubbal karöltve a Nemzetközi
Nyugdíjas Fürdőfesztivált a
Szigetvári Gyógy- és
Strandfürdő területén. 
Az egyre bővülő rendezvényen
idén 64 csoport szerepelt, a
két nap alatt – május 21-22-
én – mintegy 1200 ember volt
jelen.  Az ország minden
területéről, még Jász-
Nagykun-Szolnok megyéből és

külföldről – Horvátországból –
is érkeztek fellépők. 
Csodálatos színes kavalkád
szemtanúi lehettünk, ahogy a
népviseletbe, ünneplős fellépő
ruhába, sőt olykor jelmezbe
öltözött csoportok folyamatos
mozgásban voltak a strand
területén. Szívmelengető volt
látni, hogy az egyes műsorokat
milyen szeretettel,
érdeklődéssel kísérte figyelem-
mel a többi csoport minden
tagja, szinte várva a
lehetőséget, hogy
megtapsolják, elismerjék a
színpadon lévők teljesítményét.

Ez a nap nem a hétköznapi
életben oly jellemző
versengésről, hanem a nagyon
barátságos, szeretetteljes
együttlétről szólt. 
Dr. Máthé Győzőné:
- Nagyon jó érzés volt, ahogy a
közönség velünk együtt énekelt
és tapsolt. Ezúton is szeretném
tudatni a királyegyházi nyugdí-
jasokkal, hogy továbbra is nyi-
tottak vagyunk. Ha valaki úgy
érzi, hogy szeretné magát jól
érezni, szeretetre, elfogadó
csoportra vágyik, nézzen be
hozzánk, és csatlakozzon, mi
szívesen látjuk. 

Konyári Tímea

Sikerrel szerepeltek a nyugdíjasok

A királyegyházai női amatőr
kézilabdacsapat meghívást
kapott Siklósra, a Tavaszi
Kupára.
Május 7-én nagy lelkesedéssel
és örömmel indultunk, még
akkor is, ha meghatározó
játékosok hiányoztak a csapat-
ból, és csak két cserénk volt.

Nehéz küzdelmek árán öt góllal
lemaradva Siklós mögött a
második helyen végeztünk,
Mohácsot és Lánycsókot
magunk mögé utasítva. A
gólkirálynői címet ismét király-
egyházai leányzó hozta el.
Kellemesen elfáradva, jó
érzésekkel búcsúztunk el

egymástól.
Örömmel tölti el a csapatot,
hogy kupáink száma ismét egyel
gyarapodott.
Bizakodva készülünk a
következő megmérettetésre. 

Kiss Jánosné
csapatkapitány

Tavaszi Kupán szerepelt a csapat 

A felszabadult, vidám éneklésbe a közönség is bekapcsolódott

Papp Zoltánné verset mondott

A Királyegyházi Nyugdíjas Klub tagjai ismét jó hírét keltették településünknek, amikor színvonalas műsorral lépett színre a klub

énekkara, valamint Papp Zoltánné versmondó Szigetváron a Nemzetközi Fürdőfesztiválon.
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Vendégségben Szabadszentkirályon
A Szabadszentkirályi Nyugdíjas Klubtól

meghívást kaptunk április 30-ára egy

baráti találkozóra. A meghívást örömmel

elfogadtuk, hiszen nemrégiben ők voltak

a mi vendégeink. Nagy meglepetésben

volt részünk, mert úgy fogadtak bennün-

ket, mintha lakodalomba érkeztünk volna.

Az ajtóban tálcán kínálták a rövid italokat,

a teremben pedig az asztalokon

finomabbnál finomabb pogácsák, kalá-

csok vártak minket. 

A köszöntések után egy kedves kis műsor

következett, melyben Gugora Réka

gitározott, és nagyon szép dalokat

énekelt. Pataki Istvánné és Katona

Gyuláné egy-egy verssel kedveskedtek. A

műsor után vacsorára nagyon jó ízű

pörkölttel láttak vendégül minket, majd

tortát és süteményt is tálaltak elénk. Persze

a pécsbagotai zamatos aranyérmes

borok fogyasztása során a hangulat is

jelentősen fokozódott. A zeneszóra pedig

mindenki táncra perdült. A dalolás és a

tánc az éjszakába nyúlt, de aztán

jókedvűen és nagyon jó érzésekkel

tértünk haza. 

A két település nyugdíjasai között a jó

kapcsolat és a barátság tovább mélyült,

mely érzésekkel mindannyian gazdagod-

tunk. 

Köszönjük a szabadszentkirályi

vendéglátóinknak ezt a szép,

felejthetetlen estét!

Dr. Máthé Győzőné

Ha van, természetes…
Ha van, természetes, ha nincs, hiányzik.

Ha sokáig nincs, természetes a hiánya.

Gyakran van az ember úgy, hogy

valakinek, vagy valaminek a jelentőségét,

akkor érzi és értékeli, amikor hiányzik. Lehet

az szülő, nagyszülő, barát, egészség,

munka, pénz vagy bármi más. Sok esetben

egy közösség, csak akkor szembesül azzal

milyen fontos egy vezető, amikor anélkül

marad. Ez természetesen igaz lehet egy

egyházi közösségre is. Amikor nincs olyan

lelkipásztora, aki köztük lakna, osztozna

életükből, támogatná őket, segítene minden-

napjaikban, és velük lenne reményükben,

valamint reménytelenségükben.

Egyházunk minden évben, a húsvéti időben

arra szentel egy vasárnapot, hogy

papokért, leendő papi hivatásokért imád-

kozzon. Teszi ezt azért, hogy egyetlen

közösség (nyáj) se maradjon vezető

(lelkipásztor) nélkül. Elénk állítja Jézust, mint

Pásztort. A papnak, hogy lássa milyen

pásztorrá kell válnia, a hívőnek, hogy

szeme előtt legyen kinek a követésére

szegődött. Úgy gondolom húsvét idejének

ez a sajátossága különös jelentőséggel kel-

lene, hogy bírjon településeinken, ahol a

szó szoros értelmében érezzük az

állandóan jelenlévő pap hiányát.

Milyen Jézus, a jó Pásztor? Először is életét

adja értünk, hogy életünk legyen,

mégpedig bőségben. Nem feltétlenül földi

javakban való bővelkedésről van szó,

hanem az igazságban és szeretetben való

bőségről. Mert végső soron az embernek

meglehet mindene, ha nem az igazságból

él, és nem szeretik, vagy nem tud szeretni,

akkor szegény. Másodszor egészen ismer

minket. Szívünk és életünk legmélyét. És ez

megnyugtató. Hogy neki fontos vagyok.

Úgy ahogy vagyok, úgy amilyen vagyok.

Hozzá tartozni azért is jó, mert nem

kihasználni akar, hanem mindig és minden-

ben a javamat. Tudom azért nehéz ezt

elhinnünk, mert az életben számtalanszor

tapasztaljuk ennek az ellenkezőjét. Amikor

nem vagyunk mások, mint érdekeltségi kör,

partner, tárgy, amit használni lehet, felvenni,

aztán ha nem kell eldobni. És van Valaki, aki

egészen máshogy tekint ránk/rám.

Harmadszor Ő az, aki a köztünk lévő - vélt

vagy valós - ellentéteket meg tudja szüntetni,

és egységbe képes foglalni bennünket.

Mert a harag és ellenségeskedés meg-

bénítja az ember kezét, és képtelen megten-

ni azt a jót, amire egyébként képes lenne.

Ilyen a mi Pásztorunk. Papként, hívőként és

jóakaratú emberként is érdemes

szembesülni vele. S őszintén megkérdezni:

kell nekünk ilyen Pásztor?

Király József

plébános

A sok finom étel és ital hamar megoldotta a nyelvünket
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A Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program 1. számú prioritása az
oktatási infrastruktúra fejlesztését
támogatja. A prioritás egyik kiemelt
célja az iskolarendszerű oktatás infor-
matikai fejlesztése, az un. „Intelligens
iskola” létrehozása, amely elsősorban
az informatikai infrastruktúra
fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens
iskola” program nemcsak az infor-
matikai készségek, hanem - a többi
közismereti tárgyba beépülő IKT támo-
gatású pedagógiai módszertan által –
a többi kulcskompetencia
fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát
is jelentős részben biztosítja. 
A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen
célja az élethosszig tartó tanulás kulcs-
kompetenciainak fejlesztéséhez
szükséges, egyenlő hozzáférést biz-
tosító IKT infrastruktúra megteremtése
- A közoktatási intézmények
(kivéve óvodák) számítógép
állományának korszerűsítése a
pedagógiai, mérés-értékelési,

valamint adminisztrációs feladatok
igényeinek megfelelő infrastruktúra
kialakítása érdekében az iskolai
munkaállomások számának növelése
– 10 tanuló/PC)
- Tantermek 40 %- ának
ellátása Internet hozzáférési
képességgel rendelkező interaktív
prezentációs eszközökkel (Tantermi
csomag = interaktív tábla + projektor
+ számítógép),
- webalapú szolgáltatások:
Alkalmazás szerver csomag =
szerver+ tűzfal+ szünetmentes
tápegység+ alkalmazási szintű
szerverszoftver stb.
- Mérés-értékelési programok
futtatásának lehetővé tétele: Szavazó
csomag = 1 csomag maximálisan 30
db egységet tartalmaz.)
- A sajátos nevelési igenyű ta-
nulók – gyengén látók, hallássérültek,
mozgássérültek, tanulási nehézseggel
küzdők- integrált oktatását segítő
speciális IKT eszközök biztosítása.

„Iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése”

című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0587 azonosító számú projektről

Pályázó neve: Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Projekt megnevezése: ''Intelligens iskola'' létrehozása a Szentlőrinci Oktatási-Nevelési Központban”

OP név: TIOP 1.1.1-07/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató 

informatikai infrastruktúra fejlesztése 

Megítélt összeg: 40. 286. 600 .- HUF 

Támogatás aránya: 100 % 

Projektkezdés dátuma: 2011.01.01.

Projektzárás dátuma: 2011.08.31.

Közreműködő szervezet: ESZA (www.esza.hu)

A projekt az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A néptáncosok a 

falunapra készülnek

Mivel a majálisra tervezett prog-

ramjainkat szabadtéren tartottuk

volna, a szakadó eső miatt ezeket

teljes egészében el kellett halasz-

tanunk. A felkészülés azonban

nem volt hiábavaló, mert majdnem

minden meghirdetett programot

meg tudunk majd rendezni a falu-

napon.

A néptánccsoport Kurucz Ildikó

vezetésével már a falunapi fel-

lépésre gyakorol. Továbbra is

szeretettel várják új tagok

jelentkezését kortól és nemtől

függetlenül. Akinek van kedve csat-

lakozni, vagy csak kíváncsi, hogy

folyik egy próba, látogasson el

bármelyik péntek este 17.00

órakor a tornaszobába.

K.T.
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A projektben érintett 
intézményegységek:

1. SZONEK Ifjúság Úti Általános Iskola

7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. (=székhely)

2. SZONEK Ifjúság Úti Általános Iskola Kodolányi Utcai telephely

7940 Szentlőrinc, Kodolányi J. u. 13

3. SZONEK Kollégium, Speciális Tagozat és Előkészítő Szakiskola

7940 Szentlőrinc, Kodolányi J. u. 13.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Büszkék
vagyunk 

diákjainkra
A Szentlőrinci Kistérségi Kisdiák
Fesztiválon idén is nagyon szépen
szerepeltek a Királyegyházi
Általános Iskola tanulói. 
Tíz tanulónk vett részt a megméret-
tetésen, közülük öten az
iskolánkban is működő SZONEK
Alapfokú Művészeti Iskola zene
tagozatának tanítványai a
következőképpen szerepeltek: 
Furulya hangszeren Orsós
Julianna arany, Gosztola Melinda
bronz, Gyuró Liliána pedig ezüst
érmet kapott, felkészítő tanáruk
Felnagy József volt. Fuvola hang-
szeren Moharos Alexandra és
Pásztler Viktória duója ezüst érmet
érdemelt, őket Csővári Dóra
készítette fel. 
Vers kategóriában Fata Nóra Lili
(3. osztályos) bronz, Gyuró Brigitta
(4. osztályos) ezüst, Takács Vanda
(4. osztályos) ezüst, László Ákos (5.
osztályos) ezüst, Lucza Virág (6.
osztályos) pedig arany érmet
kapott. Felkészítő tanáraik: Hollósi
B. Mercédesz, Gyimesiné Fekete
Tünde és Konyári Tímea voltak. 

Palkó Ottó
igazgató

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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4. SZONEK Zsigmond Király Általános Iskla és Óvoda Tagintézmény

7951 Szabadszentkirály, Ady Endre u. 37.

5. SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye

7682 Bükkösd, Vadasvölgy u. 2.

6. SZONEK Királyegházai Általános Iskola és Óvoda  Tagintézménye

7953 Királyegyháza, Petőfi u. 63.

Közreműködő Szervezet: ESZA

Szentlőrinc, 2011. február 28.

Heller Alajosné

főigazgató

A projekt az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Gyarapodik a

gyűjteményünk
Örömmel közöljük, hogy többen is

adományoztak már a falumúzeum

létrehozása érdekében kiállítandó

régiségeket a gyűjteményünkbe.

Kérünk mindenkit, hogy ha van a

háznál olyan régi tárgy, amit szívesen

felajánlanak erre a nemes célra,

juttassák el a gyűjtőhelyre, vagy jelez-

zék a szándékot, és mi elmegyünk a

tárgyakért Önökhöz. Természetesen

minden felajánló neve szerepelni fog

az általa adományozott tárgyakon.

Várunk használati tárgyakat a lakásból

(szőttesek, ruhák, edények,

berendezési tárgyak, bútorok,

szőnyegek, stb.), használati tárgyakat

a háztáji gazdaságból (kocsi,

földművelési eszköz, lószerszám,

tároló edény, láda, daráló,

szecskavágó, stb.), a különböző

mesterségek tárgyait, vallási kegytár-

gyakat, régi fényképeket, könyveket és

minden mást, amiről úgy ítélik meg,

hogy helye lenne a kiállításon a

régmúlt idők felidézése érdekében. 

A gyűjtés helye: a Polgármesteri

Hivatal mögötti épület, ami a

vegyesbolt és a tűzoltószertár felől

közelíthető meg. 

A gyűjtés időpontja: minden szerda

10.00 – 12.00 óráig.

Adományozó szándékukat jelezni

lehet személyesen vagy telefonon a

következő személyeknél: Grímné

Hunyadvári Éva, vezető óvónő

(0673340050), Kovács Lászlóné Ági,

óvónő (0673340050), Mészáros

Lászlóné (06204780346).

Szeretettel várjuk felajánlásaikat és

jelentkezésüket!

Mészáros Lászlóné
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Kedves „Szőke Nő”! A hozzám eljuttatott
írásában nem tett fel arra vonatkozólag
kérdést, hogy mire lenne leginkább kíváncsi,
ezért egy rövid, általános jellemzést készítettem
Önről.
A választott jeligéjével ellentétben Ön
egyáltalán nem tipikus „szőke nő”, hiszen
nagyon okos, talpraesett, képes a dolgait
tisztán látni, és fejlett gyakorlati érzékének
köszönhetően önállóan intézi a dolgait.
Mások számára kifejezetten határozott, kicsit
távolságtartó, zárkózott ember benyomását
kelti, idő kell ahhoz, hogy feloldódjon, és
akkor képes nagyon közvetlen is lenni.
Fontos a külseje, hogy rendezetten, kiegyensú-
lyozottan jelenjen meg.
Nagyon aktív, nyitottsága, optimizmusa és
lelkesedése segít túllendülni az Önön időnként

eluralkodó hangulati ingadozásokon. úgy lát-
szik, sokat van egyedül, és van ideje gondol-
kodni a problémáin, amiket néha nagyon
nehezen dolgoz fel, de igyekszik ezzel nem
nagyon terhelni a környezetét. 
Hajlamos a túlzott önkontrollra, sokszor van
lelkiismeret-furdalása olyan dolgok miatt,
amiken már nem tud változtatni. Időnként
meginog az önbizalma, elbátortalanodik,
hogy vajon jól döntött-e, de nagyon aktív, ezért
le tudja magát kötni olyan dolgokkal, amik
feltöltik szellemileg, és az segít, hogy jobban
érezze magát. 
Sokféle szellemi ambíciót mutat az írása, és
ami nagyon erősen áthatja az életét, azok a
művészi hajlamai.
Nagyon kreatív, érzékeny, szereti magát szép
dolgokkal körülvenni, az esztétikum iránt való

fogékonysága, a mélyről jövő megérzései, és
az ösztönös önkifejezési igénye határozottan
megmutatkozik.
Fontos számára a fejlődés, az érvényesülés,
sokat vár magától, de másoktól is, ezért
gyakran úgy tűnhet, hogy nehezen alkal-
mazkodik. Sokat bír, jól terhelhető, de nem
hagyja, hogy kihasználják.
Sokat gondolkodhat azon, hogy ki is
valójában, és még mit tartogat Önnek az élet,
és ezekkel a szellemi képességekkel, ambí-
ciókkal és lendülettel, ami a sajátja, remélem,
még sok örömet..
Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával, és
elküldte az írását:

Szénássy Klára

MIT ÁrUL EL AZ írÁSA?

GrAFOLóGIAI ELEMZéS

2011. 04. 25. Szabadszentkirály –
Királyegyháza 1:1 (0:1) Összeállítás: Molnár L.
– Király, Gunszt, Kovács – Kis-Szabó, Jung (88.
p. Katona), Keczeli (79.p. Lajtmann), Gábor
(46.p. Lesnyik) – Schneider (55. p. Szolga),
Gellner, Kürthy (85.p. Fata)
Góllövő: Kürthy
Ha igaz a mondás, hogy a jó csapatnak
szerencséje van, miért ne lenne igaz, hogy a
rosszul teljesítő csapatot sújtja a balszerencse?
Gyenge játékkal is uraltuk a mérkőzést a
mélyszántásra emlékeztető pályán. A csapa-
toknál gyengébben csak a játékvezető teljesített.
rendkívül bosszantó, hogy akad olyan
játékosunk, aki felelőtlen, fegyelmezetlen maga-
tartásával még ront a csapat helyzetén!
2011. 05. 01. Királyegyháza – Kökény 4:1
(3:0) Összeállítás: Molnár L. – Keczeli, Gunszt,
Kovács – Kis-Szabó, Jung, Balogh (60.p.
Katona), Schneider (17.p. Gábor) –Szolga
(60.p. Fata) – Kürthy, Lesnyik (60.p. Lajtmann)
Góllövő: Kürthy, Schneider, Gunszt, Szolga
A régi idők királyegyházai fociját láthattuk. Végre
voltak helyzeteink, amikből gólokat lőttünk, nem

kaptunk sárga lapot… Kár, hogy későn
mutattuk meg, hogy tudunk még győzni. Sajnos
nincsen rózsa tövis nélkül, Schneider Tamás
még az első félidőben súlyosan megsérült, jobb
térdét operálni kell. 
2011. 05. 08. Gödre – Királyegyháza 3:1 (1:0)
Összeállítás: Molnár L. – Katona Zs., Király,
Kovács – Kis-Szabó, Jung, Keczeli, Gábor
–Szolga, Lesnyik, Kürthy
Góllövő: Lesnyik
Ott egy vitatható büntető, itt egy lesgyanús gól.
A bírói hibák kiegyenlítették egymást. A
lelkesedésbeli különbség két gólt
eredményezett. Ellenfelünk egyszerű „falusi fut-
ballt” játszott. Ha kellett rúgtak, mint a sörös ló,
belepüföltek a labdába, utána futottak. DE:
FUTOTTAK! Szívből, mintha bajnokok ligája
döntőt játszanának. Végtelenül szégyelltem
magam. 
2011. 05. 15. Királyegyháza – Kishárságy 1:2
(0:2) Összeállítás: Molnár L. – Keczeli, Gunszt,
Katona Z., Kovács –Jung, Balogh (50.p. Katona
Zs.) – Kürthy, Lesnyik (65.p. Lajtmann), Gábor
(46.p. Szolga) –Gellner (70.p. Fata)

Góllövő: Fata
Az őszi szezonban – a félidény legjobb játékával
– idegenben 4:1 arányban léptük le ezt a
Kishárságyot. Fata Gábor akkor is, most is gólt
szerzett. Ő volt az egyetlen, aki mindkét
mérkőzésen szívét-lelkét adta a csapatért. HúSZ
PErC ALATT TETT ANNyIT, MINT NéHÁNyAN
70 VAGy 90 PErC ALATT! Pedig már nem
teenager. Nem értem, hogy ismerhettem félre
embereket – ennyire. 
2011. 05. 22. Hetvehely – Királyegyháza 4:1
(0:1) Összeállítás: Molnár L. – Keczeli, Katona
Z., Balogh, Kovács – Szolga,  Jung – Kis-Szabó
(78.p. Katona Zs), Lesnyik (61. p. Gábor),
Kürthy (79.p. Lajtmann) – Gellner 
Góllövő: Gellner
Egy fiatal ember, aki teljesen alkalmatlan a
játékvezetésre. Nem gonosz, nem csaló, „csak”
alkalmatlan. De a játékvezető-ellenőr, aki ezt a
teljesítményt jónak értékeli…. Mindez azonban
nem menti a gyenge teljesítményt és a
minősíthetetlen magatartást!!

Dr. Valkai István
edző

LABDArúGóINK ErEDMéNyEI


