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Már a következő tanévre készülünk 

Csak a tanévzáró után vehette kezdetét
a régi épület belső felújítása, ami olyan
munkálatokat is magában foglal, ame-
lyeket balesetveszélyességük és erős
szennyező hatásuk miatt nem lehet
gyermekek jelenlétében végezni. Ezért
került sor – főigazgatói engedéllyel – a
tanév megrövidítésére, amelyet a
törvény is megenged. 
Egy évzáró mindig ünnep. Az ünnepek
pedig alkalmat adnak arra, hogy egy
percre megálljunk, visszatekintsünk az
elmúlt időszakra és értékeljük azt,
hiszen a kiosztásra került bizonyítványok
hű képet adnak tanulmányi
teljesítményekről. Valamennyien együtt
örülünk a sikereknek, a kudarcokból
pedig mindannyian tanulunk. A sikerhez
vezető út nem könnyű, de – mint az élet
bármely más területén – itt is csak
kitartó, következetes munka hozhatja
meg gyümölcsét.
Azon dolgoztunk, hogy tanulóink
belássák: eredményt elérni csak folya-
matos, kitartó munkával lehet. Hisszük,
hogy nem a ráhagyás, mindent
megengedés a célravezető módszer, a
hatékony tanulás elengedhetetlen
feltétele a rend, a fegyelem. Minden
tanév egyre nehezebb akadály, és csak
az dőlhet hátra a jól végzett munka
örömével, aki sikeresen túljutott rajta.
Az idén 12 nyolcadikos diákunk bal-
lagott, közülük kilencen folytatják tanul-

mányaikat érettségit adó
középiskolában. Reméljük, megállják a
helyüket, sok sikert kívánunk!
Tanulóink közül néhányan egészen
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,
nemcsak kitűnőre teljesítették a tantervi
követelményeket, de magatartásukkal,
közösségi tevékenységeikkel, szerep-
lésekkel példát mutattak társaiknak.
Mindezért nevelőtestületi dicséretben
részesültek: Gyuró Brigitta 4. osztályos,
Lucza Virág 6. osztályos, Balogh Emese
és Viljevácz Valentin 7. osztályos
tanulók. A bizonyítványban kitűnő ered-
ménnyel jelzett tantárgyi dicséretben 35
tanuló részesült egy vagy több tárgyból. 
Évismétlésre egyelőre még senkit sem
utasítottunk az idén, de öt tanulónak
kell javítóvizsgát tenni egy, kettő vagy
három tantárgyból. Közülük ketten a
250 órát meghaladó hiányzás miatti
osztályozó vizsgán nem tudták teljesíteni

a tantervi követelmények minimumát. 
A TÁMOP 3.1.4 nyertes pályázatunk
fenntartási szakaszában tart, ennek
megfelelően folytatjuk a kompetencia
alapú oktatást, a moduláris és a
képességfejlesztő programokat, projek-
teket, témaheteket. 
Mint látható, az iskola új szárnya szinte
teljesen elkészült, a bútorok folya-
matosan érkeznek. A nyár csak a
gyerekeknek fog gondtalan pihenéssel
telni: kollégáim és én magam is azon
fogunk fáradozni, hogy szeptemberben
a megújult iskolában zavartalanul
kezdődhessen az új, 2011-12-es tanév.
Addig azonban minden
tanítványunknak jó egészséget,
balesetmentes nyarat, tartalmas
időtöltést és feltöltődést kívánok!

Palkó Ottó
igazgató

Rendhagyó időpontban és szokatlan helyszínen zártuk a 2010-2011-es tanévet június 4-én az óvoda udvarán.
Mindkét szokatlan körülménynek ugyanaz az oka, az iskola új szárnyának építése, amely tavaly ősszel kezdődött,
most pedig a befejezéshez közeledik. 
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A Szentlőrinci Oktatási-nevelési
Központ összes intézményének közös
pedagógusnapi köszöntőjére voltunk
hivatalosak június 9-én a Szentlőrinci
Művelődési Házba. Dr. Győrvári Márk,
a kistérség elnöke köszöntőjében
elmondta, hogy nagyon sok település
nem rendez pedagógusnapi ünnep-
séget, mert sem a fenntartóknak, sem
a pedagógusoknak nincs sok kedvük
ünnepelni akkor, amikor ismét épp a

leépítésekről tárgyalnak a fejek felett.
Köztudomású, hogy még nincs elfo-
gadott új közoktatási törvény, de a
nehéz gazdasági helyzet miatt
kistérségünkben, elsősorban
Szentlőrincen, máris megszorításokat
vezetnek be a közoktatás költségeinek
csökkentése érdekében. A két városi
óvoda például összevonásra került.
„Raffai Katalin vezető óvónő (Arany
János Utcai Óvoda) nyugdíjazását

kérte annak érdekében, hogy
elkerüljék egy másik óvónő leépítését.”
– tudtuk meg Heller Alajosné ünnepi
beszédéből. A főigazgató asszony
továbbá kifejtette, hogy aki úgy gon-
dolja, hogy az oktatás drága, az még
nem számolt azzal, hogy a tudatlanság
mennyibe kerül.
Az ünnepségen köszöntötték a
nyugdíjba vonuló kollégákat, és sor
került egy gyémánt diploma átadására
is. 
Meglepetés műsorként a Vivat
Bacchus Énekegyüttes szerzett
kellemes perceket a több száz
összegyűlt pedagógus és intézményi
alkalmazott számára. 
Szerencsére Királyegyházán egyelőre
nem fenyegeti veszély az oktatási
–nevelési intézményt. Köszönhetjük ezt
annak, hogy a kistérség egyik
legolcsóbb intézményét működtetjük,
ami köszönhető a kis létszámú
nevelőtestületnek, ahol mindenkire
több feladat jut, és nem utolsó sorban,
a működési költségekben való
takarékoskodásnak. 

Konyári Tímea

A Vivat Bacchus vidám előadása mosolyt csalt az arcokra

Évente egyszer-kétszer fordul elő, hogy a teljes alkalmazott
közösség egy fedél alá kerül – most sem volt itt mindenki

A pedagógusokat köszöntötték
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Sík Sándor: Fehér nap

Üdvözölt légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
Ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.
Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
Hófehér.

Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése
Játszik az oltár körül.
És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsőinél
Égi fénnyel tűz reájuk
Hófehér.

Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égő sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hű vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér.
(Forrás: www.adorans.hu)

Elsőáldozás Királyegyházán és Sumonyban

Mint arról már a korábbiakban is hírt
adtunk, az idén az iskola
felújításával és bővítésével járó
munkálatok miatt a falunapot nem a
szokásos júniusi időpontban bonyolí-
tottuk, hanem terveink szerint
augusztus 27-én, szombaton
rendezzük meg. Szeretnénk

megőrizni a jól bevált, immár ha-
gyományosnak mondható prog-
ramokat, mint például a fogathaj-
tást, a favágó versenyt, vagy a gyer-
mekeknek szóló játékos
vetélkedőket. A Polgármesteri
Hivatalba várjuk július 11-én 10.00
órára mindazon magánszemélyeket

és civil szervezetek  képviselőit, akik
bármilyen módon szívesen a támo-
gatnák a Királyegyházi Falunapot.
Mint minden évben, idén is szeretet-
tel fogadjuk az új ötleteket és a
segítő szándékot. 

Konyári Tímea

Felhívás Királyegyháziakhoz!

Királyegyházán az elsőáldozók között a három helyi gyermek: Pásztler
Viktória, Gyuró Brigitta Daniella és László Ákos 

Sumonyban Katona Noémi, Balogh Emese, 
Orsós Eliza Fanni és Csonka Edina volt elsőáldozó

Királyegyházán május 29-én, Sumonyban pedig június 5-én volt Elsőáldozás. Az Elsőáldozást hitoktatás előzi meg. Elsőáldozó csak

megkeresztelt gyermek lehet. Az eseményen a gyermekek megújítják a keresztségi fogadást, amelyet szüleik és keresztszüleik a

keresztelőjükön tettek. Az áldozás feltétele a hitoktatásokon való rendszeres részvétel, valamint a vasárnapi szentmiséken való

rendszeres megjelenés. Elsőáldozás előtt a gyermekek is meggyónnak. A szertartás hagyományosan nagy pompával jár, amelyet

rendszerint családi ünnepség követ. A kisfiúkat és kislányokat szép ruhákba öltöztetik, és lehet, hogy a szentmise végeztével

ajándékot is kapnak szüleiktől, keresztszüleiktől. A szertartás fontos, egyben lélekemelő része a fogadalomtétel.       KT
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Búcsúzó

Sajnos minden búcsúzással egy ki-

csit bennem is meghal valami. Így

van ez most is, amikor elbocsátjuk a

nagycsoportosokat. Búcsúzunk a 14

gyermektől, akikkel közösen

örültünk az új és szép, felújított

óvodánknak, együtt vadásztunk

kincset a szülőkkel az őszi napon,

vittük a lámpásokat a Márton

napon, vártuk a Mikulást,

karácsonyi műsorral örvendeztettük

meg a falubelieket, számoltuk a

napokat, hogy eljöjjön hozzánk

karácsonykor a kis Jézus. Többször

jártunk Pécsen, voltunk a

Kölyökparkban játszani, megnéztük

a karácsonyi díszbe öltözött Árká-

dot, vettünk gyümölcsöt a piacon.

Farsangoltunk és mindannyian át-

ugrottuk az elégett kiszebáb

parazsát, hogy egészségesek

legyünk. Fészket készítettünk a

nyuszinak, a fiúk meglocsolták és

vesszőzték a lányokat. Örültünk,

amikor a bábszínház eljött hozzánk.

Gyakran látogatott minket Hollósi B.

Mercédesz, tanítónő, aki

szeptembertől tanítani fogja a mi

„nagyjainkat”. Sokszor voltak

vendégeink az első osztályosok

Gyimesiné Fekete Tünde tanítónővel

együtt. Készültünk az anyák napjára

és az évzáróra, és izgultunk, hogy

tetsszen az anyukáknak, apukáknak

és a nagyszülőknek. Megismertük

Boribont, Mazsolát és Tádét, a ma-

gyar népmeséket, Labdarózsát,

Vackort. Egyszóval a mindennapi

játék és tanulás mellett sokszínűen

teltek a napok.

Mi óvó és dadus nénik végigkísértük

a gyerekeket attól fogva, hogy

beléptek a terembe kicsinyen kiszol-

gáltatottan, egészen mostanáig, és

most elmennek ők 14-en. Van, aki

cserfes, van, aki okos, van, aki

türelmes és alkalmazkodó, van,

akinek a fantáziája szárnyal, ketten

is vannak, akik már tudnak olvasni is.

Rossz gyermekkel a pályám során

még nem találkoztam. Az az én

hivatásom nagyszerűsége, hogy a

gyerekekkel meg tudom értetni,

hogy mindannyian másban vagyunk

értékesek, és az egymás iránti

türelem a legfontosabb. Hiszek a

szeretet erejében, és abban, hogy

meg kell értenünk, és el kell fogad-

nunk egymást, meg kell tanulni

odafigyelni egymásra, észre kell

venni, kinek mi fáj, és ki minek örül.

És néha együtt nevetni többet jelent,

mint kiselőadást tartani. Szeretem az

óvodás gyermekeket, boldog

vagyok, hogy olyan sokszor büszke

lehettem rájuk.

Grímné Hunyadvári Éva

vezető óvónő

A Manó csoport egyik vidám műsorszáma volt a pompon tánc

A Katica csoport többek között egy szalaggyakorlatot is bemutatott
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Fogathajtás Királyegyházán
A falunapot ugyan az iskolai

építkezés miatt nem tudtuk júniusban

megtartani, a fogathajtók

naptárában már szereplő

királyegyházi verseny a

szervezőknek köszönhetően nem

maradt el. Ormódi Melinda és

Mihálovics Gábor teljes egészében

magára vállalta a verseny

szervezését, a támogatók

felkutatását, felkérését, a rendezés,

sőt a pályaépítés, valamint az utó-

munkálatok nehézségeit is. Így

június 18-án, szombaton 17

versenyző indulhatott a

Királyegyházai Fogathajtó

Versenyen, ahol három

kategóriában hirdettek győzteseket.

A díjakat Grím Ferenc,

Királyegyháza polgármestere adta

át. 

Egyes fogatban: I. Tóth Tibor

(Szentlőrinc), II. Sztojka Sándor

(Királyegyháza), III. Kozma Ferenc

(Királyegyháza). Kettes fogatban: 

I. Tóth Tibor (Szentlőrinc), II: Bognár

Lajos (Szentlőrinc), III: Csóka

Gábor (Királyegyháza).

Vadászhajtásban: I. Bognár Lajos

(Szentlőrinc), II. Tóth Tibor

(Szentlőrinc), III. Csóka Gábor. 

A szervezők elmondták, hogy az

oklevelektől kezdve a kupákon át a

vendéglátásig mindent a támogatók

felajánlásaiból tudtak megoldani.

Volt, aki anyagiakkal, volt, aki

tevőleges segítséggel járult hozzá,

hogy az a verőfényes szombat

kellemes szórakozással teljen. Kicsit

szomorúak azonban amiatt, hogy

még mindig nehezen mozdulnak

meg a helyiek, pedig még sok

falusinak van lova, aki befoghatna,

és csatlakozhatna a közösségi

esemény kiszélesítéséhez, hiszen a

rendezvény igazi célja nem maga a

versengés, hanem a közösen,

közös élménnyel eltöltött nap. A

résztvevők jelezték, hogy az

augusztus 27-én megrendezésre

kerülő falunapon ismét szívesen jön-

nek Királyegyházára, fogathajtó

versenyre. 

A rendezvény támogatói:

Királyegyháza Önkormányzata,

SZONEK Királyegyházai Általános

Iskola Tagintézménye,

Királyegyházi Fiatalok Egyesülete,

Bakk Lívia, Bedő Istvánné, Bódis

János, Bognár Lajos, Fekete Dániel,

Grím Gergő, Grím Ferenc, Gyenis

Roland,  Hollósi Richárd, Kaszás

Viktória, Langalló Pékség,

Mészáros Lászlóné, Mihálovics

Gábor, Ormódi Melinda, Ős

Ferenc, Palkó Ottó.

Konyári Tímea

Csóka Gábor fogata, segédhajtó: Gyenis István

Mihálovics Gábor fogata, segédhajtó: Göndör László
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Gyermeknap Gyöngyfán

A Gyöngyfáért és Gyermekeiért

Egyesület és a Gyöngyfai Cigány

Kisebbségi Önkormányzat közös

szervezésében valósult meg május 28-

án a gyereknapi rendezvény a falu ját-

szóterén és a focipályán. A programok

reggel tíz órától délután ötig tartottak

annak ellenére, hogy az időjárás nem

volt túl kegyes hozzánk. Gelencsér

Adrienn védőnő egészségünk

megőrzése érdekében különböző

egészségügyi méréseket végzett a

jelentkezőkön, a pécsi Szivárvány

Gyermekház munkatársai ügyességi és

váltóversenyeket, kötélhúzást

szerveztek a gyerekeknek. A Magyar

Vöröskereszt szakemberei is részt vettek

a helyi, a magyarmecskei és a ma-

gyartelki szervezetek közötti találkozón

és tapasztalatcserén. A gyerekeknek

nagyon tetszett a tűzoltó bemutató, és

még jobban az, hogy beülhettek a

tűzoltóautóba. 

Herceg Ildikó

az egyesület elnöke

Gyermeknap Sumonyban
Sumony Önkormányzata június 19-én

a gyermeknapi rendezvényén

légvárakkal, körhintával, játékos

versenyekkel a várta a falu gyermekeit.

A Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgálat dolgozói a nagysikerű

arcfestéssel járultak hozzá a vál-

tozatos programokhoz. Az ügyességi

vetélkedőkön való szereplésért és a

találós kérdésekre adott helyes vála-

szokért édesség volt a jutalom. Minden

gyermeket lángossal és üdítővel

vendégelt meg az Önkormányzat

ezen a napon. 

Ezúttal köszönjük mindenkinek a

munkáját, aki részt vett a gyereknap

szervezésében, és köszönjük a támo-

gatóinknak az adományokat!

Támogatóink: Laczovics Bt., Tóth József

(Italbolt), Végh Anikó (Vegyesbolt). 

Bagó Norbert

képviselő

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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90. születésnap 
Megható esemény tanúi lehet-

tünk, amikor a csobokapusztai

Tóth Mária nénit 90. születés-

napja alkalmából június 19-én

a falu nevében Orsós József

polgármester és Dr. Balázs

János körjegyző köszöntötte.

Mariska néninek további jó

egészséget, békés, boldog

éveket, minden sumonyi lakos-

nak hasonlóan szép hosszú

életet kívánunk! 

Bagó Norbert

Egyre több a véradó Sumonyban

Az idén már második alkalommal

szervezett véradást a Sumonyi

Cigány Kisebbségi

Önkormányzat. Régebben

jellemzően nagyon kevesen

adtak vért a faluban, most viszont

június 1-jén harminc véradót szá-

molhattunk meg. A véradás után

mindannyiukat vendégül láttuk. 

Orsós László

CKÖ elnök

A Vöröskereszt segítségével június 9-én juthattak ingyen ruhákhoz a falusiak 

Kistermelői 

sertéshús és húskészítmények

árusítását kezdtük meg

Királyegyházán a Petőfi utca 197-ben.

Minden csütörtök délután friss hús!

Füstölt szalonna: 1300 Ft/kg

Füstölt kolbász: 1300 Ft/kg

Disznósajt: 800 Ft/kg

Comb, nyak, karaj, lapocka: 1000 Ft/kg

Darált hús: 800 Ft/kg

Nyers kolbász: 1000 Ft/kg

Hurka: 600 Ft/kg

Oldalas: 800 Ft/kg

Zsírszalonna: 400 Ft/kg

Zsír: 500 Ft/kg

Csont: 300 Ft/kg

Kocsonyahús: 400 Ft/kg

Csülök: 800 Ft/kg

Töpörtyű: 1300 Ft/kg

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Ős Ferenc (06-30/263-8373)
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Hir de té se i ket húsz szó ig in gyen meg je len tet jük.

Le adás: sze mé lye sen Konyári Tí me á nál, il let ve

a 06-30-9522987-es te le fon szá mon.

Vár juk ész re vé te le i ket és hoz zá szó lá sa i kat is.

Kedves Margaréta! Az Ön gondolkodásának
sebessége átlagos, reál beállítódás jellemzi.
Holisztikus gondolkodásmóddal, átlagos
strukturáló képességgel, jó következtető
képességgel rendelkezik. A folyamatokat egy-
ben látja, jó logikájú. Memóriája átlagos,
tanulási képessége már-már nehézkes, nem
nyitott az új információk felé. Figyelme,

koncentrációja erős, köszönhetően
folyamatos, erős kontrolljának, fantáziája
szegényes. 
Megfelelő önismereti szinttel rendelkezik,
melyet folyamatos, egészséges önkontrollal és
önértékeléssel tart fenn, gátlásokkal küzd.
Erős akarata gyakran önzéssel párosul, de
elfogadja önmagát olyannak, amilyen. Belső
igénye megvan a beilleszkedésre, ez azonban
inkább öncélú, mint szociális indíttatású,
ennek ellenére nincs dominanciaigénye.
Visszafogott, introvertált, elfogadja a vezetést,
megfelelő az autonómiaigénye.
Kompromisszumokra képes, jól kezeli a kon-
fliktusokat, nem kerüli, nem is keresi, ha kell,
alkalmazkodik.
Nem mutat sok érzelmet, hangulata nehezen
befolyásolható, érzelmei terén stabil, alacsony
vérmérsékletű. Nem túl impulzív személyiség,
nem jellemző rá a lelkesedés. Nehezen
ingerelhető, agressziója legfeljebb verbális.
Magas aktivizációs szinttel rendelkezik, bár

sok energiája van, nem túl jól gazdálkodik
vele, lassan lendül be, de akkor impulzív. Az
érvényesülés és a szociális elfogadottság
motiválja. Munkatempója átlagos, de
munkája jó minőségű, színvonalas, folya-
matos kontroll alatt tartja. Folyamatos,
terhelhető munkaerő, elsősorban gyakorlati
munkára alkalmas. A felmerülő problémákat
tudja és szereti is maga megoldani, dön-
tésképes.
Ha szeretné tudni, mit árul el az írása, juttassa

el hozzám, az iskolába (Petőfi u. 63), és

találkozhat vele akár már a következő szám-

ban!

Az írás A4-es lapra íródjon, golyóstollal, ne

másolja, legalább 15 sor legyen. A hátuljára

kérem, írja rá az életkorát, nemét, iskolai

végzettségét, szemüveges-e, és szed-e

valamilyen gyógyszert. 

Szénássy Klára
grafológus

MiT ÁRUL EL AZ íRÁSA?

GRAFOLÓGiAi ELEMZÉS

2011. 05. 29. Királyegyháza – Vajszló 1:6 (0:4)
Összeállítás: Molnár L. – Katona Zs. (46.p.
Gábor), Keczeli, Gunszt, Kovács – Kis-Szabó,
Jung – Lesnyik, Szolga, Kürthy (58.p. Lajtmann)
– Fata
Góllövő: Lesnyik
Úgy szenvedtük el a csapat utolsó két évének
legsúlyosabb vereségét, hogy ellenfelünk fél
tucat helyzetet elpuskázott. Ezt a csapatot az őszi
idénynyitón idegenben 5:2-re mostuk le a
pályáról. EDZETLENSÉG +
MOTiVÁLATLANSÁG + GERiNCTELENSÉG
+ FEGyELMEZETLENSÉG = KATASZTRÓFA!!
Legszívesebben a föld alá bújtam volna szé-
gyenemben, de félek, nagyon egyedül lettem
volna a gödörben!
2011. 06. 05. Királyegyháza – Hobol 2:4 (1:3)
Összeállítás: Molnár L. (16. p. Jung) –Keczeli,
Gunszt, Kovács – Kis-Szabó, Jung, Szolga
(38.p. Lajtmann), Gábor – Lesnyik, Fata, Kürthy 

Góllövő: Kürthy, Lesnyik
Sajnos egy elhamarkodott játékvezetői ítélet
miatt 74 percig kapus nélkül, emberhátrányban
játszottunk. (Első számú kapusunk kénytelen volt
külföldön munkát vállalni, mert
Magyarországon nem kapott.) Szolga Gorán
sportemberhez méltatlan viselkedése még
súlyosbította a helyzetet, de a második félidőben
a pályán lévők már legalább küzdöttek, ami,
valljuk be: alapkövetelmény! A legnagyobb
pozitívum: már csak egy mérkőzés van vissza!
2011. 06. 12. Mágocs - Királyegyháza 3:6

(1:2) Összeállítás: Dajka (Molnár K.) – Keczeli,
Katona Z., Gunszt, Gábor (76.p. Lajmann) –
Kis-Szabó, Jung, Szolga, Kovács – Kürthy,
Lesnyik (71.p. Fata)
Góllövő: Lesnyik (2), Jung, Kürthy, Szolga, Fata
A tavaszi eredmények alapján negyedik
Mágocsot a saját pályáján a „régi”
Királyegyháza meggyőző fölénnyel verte, szép-

pé téve utolsó együttlétünket. Kár volt ezért a
tavaszért, ez a csapat többre képes, de több
törődést is érdemelt volna. 

MAGyAR KUPA 
2011. 05. 04. Királyegyháza – Szigetvár 1.3
(0:1) Összeállítás: Molnár L. – Keczeli, Gunszt,
Kovács – Kis-Szabó (78.p. Katona Zs.), Szolga,
Balogh (54. p. Jung), Gábor (20.p. Lajtmann) –
Lesnyik (78.p. Fata), Gellner, Kürthy
Góllövő: Szolga
Csapatkapitányunk – minden bejelentés nélkül
– „elkéste” az első félidőt, tükröt mutatva ezzel a
csapat morális helyzetéről. Egy kiváló kapus
(Molnár L.), két jó mezőnyteljesítmény (Gunszt,
Szolga), a többiek is a pályán voltak. Tavaly
ilyenkor ezt a mérkőzést mi nyertük volna, kb.
ilyen arányban. 
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