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ÖT ÉVE BARANYA ÉLVONALÁBAN 
A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR 

A hazai építőipar a várakozásokhoz képest
nem tudott jelentős bővülést felmutatni - legin-
kább az év végére várt uniós projektek elma-
radása miatt. Ennek ellenére a 2016. év so-
rán számos kiemelkedő eredményt könyvel-
hetett el a LafargeHolcim Királyegyházi Ce-
mentgyára.
Mindemellett a tavalyi évben számos fejlesz-
tési projektet is végrehajtottunk, melyek hátte-
rében a kereskedelmi átalakulás és a szerve-
zet versenyképességének további növelése
álltak. Több mint egy éves előkészítő munka
után bevezetésre került az Európai Üzleti
Modell (EBM), amely a korábbi vállalatirá-
nyítási rendszereket az SAP rendszerre épü-
lő, teljes tevékenységet felölelő vállalatirányí-
tási alkalmazásban integrálta. Ez az újítás le-
hetővé teszi lehetővé az ügyfélközpontú mű-
ködés további fejlesztését, amelynek részét
képezi, hogy a Királyegyházi Cementgyár
ügyfelei hamarosan online felületen is nyo-
mon követhetik megrendeléseiket, az útnak
indított szállítmányokat.

Szintén a tavalyi év eredménye az ISO
50001 szabvány szerinti energiairányítási
rendszer bevezetése és tanúsítása. Ez a vál-
lalat számára az energiateljesítmény folya-
matos nyomon követését és fejlesztését bizto-
sítja. A tudatos energiagazdálkodás révén a
Királyegyházi Cementgyár nem csupán ver-
senyképességét növelheti, hanem sokat tehet
a hatékonyabb energiafelhasználásért, mér-
sékelheti az energiaköltségeket és az üveg-
házhatású gázok kibocsátását is.
A munkavédelem terén több fejlesztés is meg-
valósult: több millió forintos beruházással kia-
lakításra került egy felvonószerkezet a klinker
siló mellett, ami könnyebben és biztonságo-
san megközelíthetővé teszi az építmény
legfelső szintjeit. A gyár telephelyein munkát
végző munkavállalók és az alvállalkozók
munkatársai június óta korszerűen felszerelt
munkavédelmi oktatóteremben sajátíthatják
el a kockázatok kiküszöbölésén alapuló
munkavédelmi ismereteket.
A Királyegyházi Cementgyár a tavalyi év

eredményeivel összefüggésben 120 millió
forintot meghaladó helyi iparűzési adóval
járult hozzá az érintett települések fejlődésé-
hez. Ezen felül közösségi programokat támo-
gatott és aktív szerepet vállalt a Királyegy-
házi Cementgyár a közösségek érdekében:
2016-ban 35 önkéntes programja kereté-
ben 45 munkatárs segítségével csaknem
670 munkaórát fordított közösségi kezdemé-
nyezések támogatására. Számos falunap,
vetélkedő, közösségi program szervezé-
sében való közreműködés mellett kiemelke-
dő eredményt értek el Királyegyháza és
Szentlőrinc településekkel közreműködve a
II. Együtt gyermekeink futóverseny szervezése
során. A csaknem 340 résztvevővel lebony-
olított versenyen befolyt részvételi díjakból
Királyegyháza és Szentlőrinc települések
iskolái számára vásároltak sportszereket a
szervezők összesen 160 000 forint értékben.

Konyári Tímea

Ötödik sikeres évét zárta a Királyegyházi Cementgyár, amely 2015 óta a két építőipari óriás, a LAFARGE és a Holcim vállalatok
összeolvadását követően már a LafargeHolcim cégcsoport magyarországi leányvállalata.. 
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FELHÍVÁS
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a
szemétszállítás zökkenőmentessége érde-
kében, akik még nem vették át a hulladék-
gyűjtőre szükséges matricákat haladékta-
lanul tegyék meg az Önkormányzaton
ügyfélfogadási időben (hétfőn és szerdán:
8:00-16:00 óráig és pénteken: 8:00-
12:00 óráig)!

Süli-Csontos Klaudia

Matrica a hulladékgyűjtőre

Figyeljünk
egymásra!

A helyi szociális rendelet értelmében az or-
szág más településeihez hasonlóan, Király-
egyházán is segíteni kívánjuk a rászorulókat
tűzifa adományozásával. Az idei télen
ezidáig 104 köbméter tűzifa került kiosz-
tásra, ebből 88 köbméter volt az állam által
biztosított, úgynevezett szociális tűzifa, 16
köbméter pedig a helyi rendeletünkben
szabályozott Királyegyháza Önkormány-
zata önerejéből biztosított segítségnyújtás. A
fenti mennyiséggel közel száz háztartás
fűtését segítettük elő.
Kérem a Lakosságot, hogy a rendkívüli hi-
degre tekintettel nagyobb figyelemmel for-
duljunk egymás felé, és ha tudomásukra jut,
hogy valaki segítségre szorul, akkor tegye-
nek jelzést az Önkormányzat Szociális Bi-
zottsága felé. Arra törekszünk, hogy senki ne
maradhasson fűtés nélkül, a nagy hideg senk-
inek ne okozzon egészségi károsodást.

Grím Ferenc 
polgármester

Folyamatos a tűzifa osztása Királyegyházán

Ifjúsági Klub 
Szívesen lennél egy jó csapat tagja? Ha szeretsz játszani, játszva segíteni, akkor érdekelhet az ötletem is. Néhányan biztosan
emlékeznek a KEFE-re, a Királyegyházai Fiatalok Egyesületére. Az ő példájukra alapozva szeretnék egy hasonló, ifjúsági klubot létre-
hozni. A KEFE-t egy baráti társaság tagjai alapították, a szabadidő hasznos és jó eltöltésére. Rengeteg programot szerveztek, falu-
napokon segédkeztek, bolhapiacot csináltak a faluban és még Szent Vendel kápolnáját is felújították együtt. Más egyesületek segít-
ségével, több helyre sikerült eljutni, többek között Szerbiába is egy szüreti fesztiválra. Délutánonként vagy hétvégenként szervezhetnénk
együtt programokat, vetélkedőket, sportnapokat akadálypályákkal, egészségnapokat, és kirándulásokra is mehetnénk. Falunapok és
gyereknapok aktív segítői és résztvevői lehetnénk. Iskolaválasztásban, önéletrajz írásában, kisebb nagyobb dolgokban segíthetnénk
egymást. Bárkinek bármilyen ötlete van, ne tartsa magában, szívesen fogadjuk! Keressetek bátran az iskolában délutánonként, emailben:
laczovics0eva@gmail.com vagy telefonon: 06205767525-ös telefonszámon.

Laczovics Éva

Fiatalok figyelmébe!
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MEGHÍVÓ
A Királyegyházai Polgárőr 

és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
szervezésében 

Jótékonysági batyus bál lesz 
2017. február 18-án 

a Királyegyházai Kultúrházban.
Zenél: Csaba és Imi

Belépő: 1.500 Ft
Jegyek elővételben kaphatók:

Varga József – DODÓ Kereskedés
Csókáné Varga Hajnalka – Pillangó Szépségszalon

Támogatói jegyek vásárlására is van lehetőség!

Mindenkit szeretettel várunk!

Visszatekintő
A decemberi számunkban helyhiány miatt
nem tudtunk hírt adni minden karácsonyi,
karácsonyváró és Mikulás rendezvényről.
A Kultúrházban Mikulás napján a pécsi
Kerek Perec Társulat mutatta be A
válogatós királykisasszony című interaktív
előadását. A műsor után minden gyermeket
megajándékozott a Mikulás egy-egy
csokoládéval és naranccsal. Ugyanilyen kis
figyelmességgel kedveskedett a Mikulás
bácsi a Nyugdíjas Klub tagjainak is, amivel
igazi meglepetést és nagy örömet szerzett.
Az iskolában az utolsó tanítási napon
karácsonyi játszóházat rendeztünk, melyen
nagy örömünkre aktívan közreműködött
néhány kedves szülő, és segítséget nyújtot-
tak a Nyugdíjas Klub tagjai is.

Konyári Tímea

A játszóházban készített díszeket hazavihették 
a gyerekek

Az előadással s az ajándékkal is sikerült örömet szerezni

Sikerült mosolyt csalnunk az idősek arcára is 
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Szülők Bálja 2017 – Királyegyháza 
Ismét megrendezésre került az iskola Szülői
Közössége szervezésében a szülők jóté-
konysági batyus bálja, az iskolai gyerekek
támogatására.
Az új megválasztott vezetés, nagy izgalom-
mal szervezte e rangos, immár hagyomány-
nyá váló eseményt.
Elődeink magasra tették a mércét, de sok jó
tanácsot kaptunk tőlük. Kozmáné Varga
Veronika üdvözlő beszéde nyitotta meg a
bált. Az érkező vendégeket Ős Gergő és a
Szülői Közösség felajánlásának köszönhe-
tően egy üdvözlő itallal vendégelték meg a
szervezők. Segítséget kaptunk Kozma Ákos
Ferenctől és Sóki Andortól, ők szedték a
jegyeket és a bál végén is segédkeztek a
rendrakásban.

Horváth László szolgáltatta a talpalávalót.
Hajnalig szólt a zene, mindenki remekül
érezte magát. 
Az éjféli tombolán mindenki izgatottan vár-
ta, hogy kinek, mit sikerül nyerni a rengeteg
felajánlott nyereményből. Az előre megvá-
sárolt tombolai ajándékok és a felajánlások
az este folyamán folyamatosan bővültek,
ahogy érkeztek a vendégek, sokan hoztak
magukkal valamilyen meglepetést.
A felajánlásokat ezúton is köszönjük a Szü-
lői Közösség nevében. Támogatóink: Ki-
rályegyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány, Dömse Dénes, szentlőrinci húsbolt,
Szentlőrinci Király Pékség, Szentlőrinci Sar-
ki Virágbolt, Ős Gergely, Király Csemege,
Ős család, Hollósi család, Gyenis család,

Mihálovics család, Kontra család, Csóka
Farm, Kozma család, Lafarge Cementgyár,
Katona Krisztián, Keczeli család, Vég-Erős
Adrienn, Balogh Éva, Csókáné Varga
Hajnalka, Grím Ferenc, Királyegyháza
Községi Önkormányzat, Szabó Zsófia és
egy névtelen támogató. 
Köszönjük azoknak, akik megtiszteltek min-
ket a bizalmukkal, és eljöttek jól érezni ma-
gukat, vagy támogatták törekvéseinket. A
befolyt összegből a gyerekek rendezvé-
nyeit, ajándékait fogjuk finanszírozni. Sze-
retnénk ezt a hagyományt folytatni, és min-
denkit szeretettel várunk jövőre is a Szülők
Báljára. 

Kozmáné Varga Veronika 

Hajnalig ment a mulatozás, 
mindenki jól szórakozott és kitáncolta magát

A táncolások között finom italok és rágcsálni valók
várták a bálozókat

Sokan eljöttek, 
megtelt élettel szombat este az iskola

Szép lányokból sem volt hiány az este folyamán

A Szülő Közösség tagjai: Farkas Réka, Vincze Imre
és az elnök: Kozmáné Varga Veronika

Rengeteg ajándék és felajánlás érkezett 
az esti tombolára
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Babaköszöntés Királyegyházán 
Mivel december 4-én született Királyegy-
házán a 2016-os év legfiatalabb babája,
az év végén, december 30-án került sor a
babaköszöntőre, a júniusi falunap után szü-
letett babák számára. A polgármesteri hiva-
talban gyűltek össze az ünnepeltek és csa-
ládtagjaik. Köszöntöttük Kanalas Aletta
Kiarát (szül: augusztus 26-án), Holdosi
Rebeka Emmát (szül: október 7-én),
Hadnagy Kevin Maurót (szül: november
25-én), és a legkisebbet, Gotthard Hannát
(szül: december 4-én). Királyegyháza
Önkormányzatától a Közalapítvány Kurató-
riumának közreműködésével az újszülőtt
babák kaptak egy-egy névre szóló okle-
velet, és egy-egy tízezer forintos ajándéku-
talványt. Anyukájukat egy csokor virággal
lepték meg a szervezők. Grím Ferenc pol-
gármester és Konyári Tímea, a Kuratórium
leköszönő elnöke, egy-egy rövid köszöntőt
is mondtak a babák és a szülők tiszteletére.
Beszédeikben szerepelt, hogy nagyon örül-
nek a gyerekek érkezésének, és amiben
tudnak, segítenek, támogatni fogják a csa-
ládokat. Hosszútávra terveznek, és remélik,
hogy így gondolják a fiatal családok is,

biztatták őket, hogy maradjanak Király-egy-
házán. Elhangzott az oklevélen szereplő
G. B. Shaw idézet is, miszerint: „A család-

alapítás a legnagyobb szolgálat, amelyet
ki-ki hazája és az egész emberiség javáért
tehet.” Különösen nagy jelentősége van a
család szerepének a mai veszélyes világ-
ban, a gyermekeknek szerető, biztonságot
nyújtó szülőkre van szükségük, akikhez

mindig hazatérhetnek, és akikre mindig
számíthatnak 
Nagyon jó hangulatban telt a köszöntés,

megható volt, hogy mindegyik pici türelme-
sen hallgatta és figyelte végig az
eseményeket anyukája vagy apukája
ölében.

Laczovics Éva

Holdosi Rebeka Emma szüleivel és bátyjával

Királyegyháza legkisebb ünnepeltjei

Kanalas Aletta Kiara anyukájával és testvéreivel

Hadnagy Kevin Maurót és anyukáját elkísérte
mamája és nenéje is Gotthard Hanna anyukájával és apukájával
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Babamasszázs
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány támogatásával, a Kultúr-
ház és Laczovics Éva közreműködésével
terveink között szerepel babamasszázs
indítása. Számos jótékony hatása van,
újszülött kortól alkalmazható. 
A Magyar Gyermekmasszázs Egyesület
oldaláról teszünk közzé néhány informá-
ciót a babamasszázsról.
A masszázs pozitív hatásai 
Számos kísérlet, megfigyelés, és kutatás bi-
zonyítja a masszázs csodálatos hatásait,
eredményeit. A babamasszázs sokkal töb-
bet jelent a kicsinek a puszta testi örömnél
vagy a fizikailag érzékelhető pozitív hatá-
soknál. Segít megőrizni egészségét, testi-
lelki jólétét. A szülőnek pedig erősíti az ön-
bizalmát, az anyai érzéseit. Az apák pedig
lehetőséget kapnak arra, hogy babájukat
masszírozva közelebb kerüljenek gyerme-
kük szívéhez, ezzel elmélyíthessék a köztük
kialakuló kötődést. 
• A babamasszázs a fizikálisan kifejtett
előnyein keresztül stimulálja a bőrt, a légző
keringési rendszert, a nyirokkeringési rend-
szert, javítja a vérkeringést, az emésztést,
segíti az immunrendszer működését, az
érzékszervek és az izomrendszer fejlődé-
sét. Segít a stresszoldásban, ellazulásban,
a feszültségek levezetésében, a fájdalmas
emlékek enyhítésében. 
• A masszírozott babák a betegségekkel

szemben ellenállóbbak, kiegyensúlyozot-
tabbak, nyugodtabbak, éber állapotban
aktívabb a figyelmük és érdeklődőbbek.
Kevesebbet sírnak, könnyebben alszanak
el, és alvásuk minősége is javul. A súlygya-
rapodásuk és fejlődésük kiegyensúlyozot-
tabb. A bőr- és szemkontaktuson, az érin-
tésen, a baba jelzéseinek megértésén, a
kölcsönös tiszteleten és a boldogság érz-
ésén keresztül a baba és gondozottja közti
kötődés elmélyül. A masszázs oxitocin ter-
melő hatása által az anya tovább és köny-
nyebben képes anyatejjel táplálni gyerme-
két. A csecsemőmasszázsnak negatív hatá-
sa nincs, a szeretetteli masszázs olyan ter-
mészetes, mint az anyatejes táplálás, vagy
a természetben a levegő és a víz. 
A kötődés
A pszichológusok szerint a kötődés a fo-
gamzástól induló, az egész személyiséget
érintő és az egész életre kiható, meghatá-
rozó kapcsolat két ember között. A ki-
egyensúlyozott anya-gyermek, szülő-gyer-
mek viszony érzelmi, kötődési biztonságot
ad, s feltétele a későbbi társkapcsolatok
megfelelő alakulásának. A gyermekekkel
való szeretetteljes foglalkozás, mint a baba-
masszázs olyan bensőséges légkört teremt
a családban, amelyben a családtagok a
hétköznapi gondoktól feloldódva, a stresz-
sztől megszabadulva tapasztalhatják meg
az együvé tartozás érzését, a kötődés elmé-

lyülését. A babamasszázs támogatja mind-
két szülő önértékelésének javulását is. A
szülő megtanulja megérteni gyermeke jelzé-
seit, képes lesz a baba igényeire megfele-
lően reagálni. Mindkettőjük örömére önfe-
ledt, boldog perceket tölthetnek együtt, és a
szülő a masszírozással saját maga enyhít-
heti a kicsi hasfájását, fogzási fájdalmát,
megnyugtathatja Őt. Láthatja babája elége-
dettségét, hallhatja boldog gőgicsélését.
Nagy segítséget jelenthet ez a fiatal vagy
bizonytalan, esetleg szorongó szülőknek,
magabiztosabbá téve őket szülői szerepük-
ben. Örökbefogadás esetén a masszázs
segít, hogy a gyermek és örökbefogadó
szülei érzelmileg egyre közelebb kerüljenek
egymáshoz, hiszen a kötődés bármely
életkorban kialakítható! Koraszülött, esetleg
sérült vagy fokozott igényű kisbaba esetén
is segítséget nyújt abban, hogy hamarabb
létrejöjjön az egyensúly a kisbabában és
az elfogadás a szülő és babája között. A
csecsemőmasszázs gyakorlása során
bensőséges és meghitt hangulatban tan-
uljuk meg a masszázsfogásokon túl egymás
elfogadását, tiszteletét, az együttérzést, a
bizalmat, és azokat az értékeket, melyet a
gyermek későbbi, felnőtt életébe is magá-
val visz. 

Forrás: http://www.magye.hu/baba-
masszazsrol.php#tortenet

Valkai emléktorna 
December 3-án rendeztük meg Szentlőrincen a Valkai
emléktornát, ezzel is adózva dr. Valkai István emléke
előtt. Jó hangulatban telt a torna, sokszor a színvonal is
közelített a lelkesedéshez.
Sikerült elérni az eredeti célt, hogy dr. Valkai István
neve, szelleme, sport iránti szeretete és alázata tovább
éljen a sportolók között. 
Az eredményt tekintve a lőrinci LEGENDÁK csapata
végzett az első helyen. Második a BOLKO-OMERTA
csapata, bronzérmes a DON-UNO és negyedik a
KIRÁLYEGYHÁZA csapata lett. Az ötödik és hatodik
helyezésen az ÖREGEK és a LŐRINC II. osztozott.
A torna legjobb játékosa címet Lóth József (LEGENDÁK)
nyerte 

Leipold Péter
1. helyezett a Legendák csapata lett
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Barbie baba helyett stoplis cipő 
Biztosan, sokan emlékeztek arra a poén-
ra, hogy a foci egy olyan egyszerű já-
ték, ahol 90 percig 22 ember kerget
egy labdát. Legtöbbünknek ehhez a
képhez 22 pasi "ugrik be", pedig ez ma
már nem biztos, hogy igaz. Kis hazánk-
ban még mindig szokatlannak számít,
ha egy lány focizik, nemzetközi viszony-
latban már nem annyira. Az U15-ös le-
ány csapat jól szerepel a bajnokság-
ban, Pintér Tibor edző beszél a lőrinci
női fociról.
1. Mesélj kicsit a kezdetekről... Mióta vagy
Lőrincen? Hogy lettél a lányok edzője?
2007-ben kerültem a Szentlőrinci Egyesü-
lethez, az U7-es korosztállyal kezdtem,
majd a következő 9 évben az U7-U9-U11
csapatainál voltam. A leányfoci 2014-ben
indult útjára, főleg királyegyházai tanulók
alkották. A következő évben már szent-
lőrinci lányokat is sikerült toboroznunk és
így már 2 csapattal szerepeltünk a Megyei
U15-ös leány bajnokságban. Akkor még a
lányok mellett az U11-es fiú csapatnak is
az edzője voltam, így sajnos lányoknak
csak heti 1 edzés fért bele. Idén kértek fel,
hogy csak a lányokkal foglalkozzak.
Nehezen tudtam elfogadni az új helyzetet,
de így most heti 3 alkalommal komolyabb
munkát tudok végezni a lányokkal.
2. Bő a keret, ami nem jellemző a kis egye-
sületeknél. Hogy sikerült ennyi lányt ide-
csábítani? Kik alkotják a csapatot?
Szentlőrinc kis hely, nincs sok lehetőség, Ki-
rályegyházán tanítok, így ott is adott volt a
labdarúgás. Meghirdettem a toborzót és
összejött 20 lány. Bár most csak 17-en
vagyunk, de szerintem sok fiú csapat megiri-
gyelné ezt a létszámot. Többségük szent-
lőrinci, szép számmal vannak a szomszé-
dos Királyegyházáról, Sumonyból, de van
még kacsótai és rózsafai lány is. A jó han-
gulat az alapja mindennek, a lányok szíve-
sen járnak edzésekre és meccsekre, de per-
sze elengedhetetlen a fegyelem és a pon-
tosság.
3. Azt mondják, hogy a lányoknak más a
gondolkodásuk, mint a fiúknak. Több odafi-
gyelés, türelem kell hozzájuk?

Nem egyszerű lányokkal foglalkozni, de
mivel többségüknek nemcsak az edzője
vagyok, hanem a tanára is, így talán nekem
kicsit köny-
nyebb ve-
lük. Olyan
problémá-
kat tárnak
elém, ami
számomra
nem tűnik
vészesnek,
de ők más-
hogy élik
meg. Más
az érték-
r e n d j ü k ,
ezt férfiként nehéz megszokni. 
4. Nehezebb megtanítani nekik dolgokat,
nehezebb motiválni őket?
A lányok nagy része tavaly kezdte a labda-
rúgást (akkor még heti 1 alkalommal). Mint
tudjuk, 5-6 éves kortól várják az egye-
sületek az ifjú labdarúgókat, ez az opti-
mális. Az én játékosaim 13-14 évesen
kezdték, nagyon sok technikai dolgot tanul-
nak, de lassabban fejlődnek. A lányok és
fiúk között számos párhuzam van, de
ebben a korban már teljesen megváltozik a
gondolkodásuk. Szerencsére motivációs
problémák nincsenek, szinte minden mérkő-
zésen a maximumot nyújtják, ami az ered-
ményeken is látszik.
5. Első helyen végeztetek a Dél-Nyugat B
csoportjában. Elégedett vagy a lányok tel-
jesítményével?
Sikerült megnyernünk az őszi alapszakaszt,
így Baranyából egyetlen csapatként jutot-
tunk a legjobb 32 közé. Nagyon büszke
vagyok a lányokra, de elégedett nem
vagyok, úgy érzem még jobb teljesítményt
el lehet érni, és a lányok hozzáállásán is
lehet még mit javítani.
6. Mire vagy a legbüszkébb?
Arra, hogy egy 17 fős csapatot tartok
össze, ellentétben nagyobb egyesületek-
kel, ahol alig tudják összevadászni a
gyerekeket, és természetesen az eredmé-
nyekre is, hiszen szinte a semmiből robban-

tunk be, és a tabella élén állunk.
7. Sokan csak legyintenek, ha meghallják,
hogy női foci. Tovább tudnak lépni a lányok

ha "kinövik" itt a korosztályt? Van a keret-
ben magasabb osztály felé kacsingató
tehetség?
Sajnos vannak ilyen emberek, és edzők is,
akik hallani sem akarnak róla... Szerintem
érdemes odafigyelni a lányokra, sok a te-
hetséges játékos, akik könnyedén az első
osztályban találhatják magukat, a fiúknál
ez az "út" lényegesen nehezebb. Jó kap-
csolatot ápolunk a PMFC (NB2) csapatá-
val illetve a budapesti Astra (NB1) után-
pótlásával. Már több kislány is kipróbálta
magát az Astranál, ahol leginkább az uta-
zási nehézségek miatt nem sikerült megra-
gadni. Csapatunk házi gólkirálya Spiel
Alexa nálunk kezdte, aztán 2 évre aláírt az
Astrahoz, majd visszatért és vezéregyéni-
ség lett nálunk.
8. Hogyan tovább, szerinted mit hoz a
tavasz?
2017. január 15-ére tervezzük az 1.
Szentlőrinci Leány Kupát, valamint
neveztünk a Megyei U15-ös Futsalra is, ami
szintén januárban lesz. A bajnokság vége
még messze van, tavasszal a Paks, a Tolna,
és a Nagykanizsa ellen fogunk küzdeni. Én
bízom a lányokban, és úgy érzem, hogy
most már ők is hisznek magukban.

Forrás: http://szentlorincse.hu/home-
page/utanpotlas/148-barbie -baba-
helyett-stoplis-cipo

xy
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