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RTr&ly   Gdbor   lfal:pus   pthydr
ja Szombathel)m5l indult. Ne-
vel6egyesdiete a Haladds VSE
volt anno. A folytatisban ktil-
feld6n is bizonyithatta tehets6-
get. Az fllomisok k6z6tt szere-
pelt t6bbek k6z6tt a West Ham
United, az Aston Villa, a Bayer
o4 Leverkusen 186o Mtinchen.
A jat6kt6l idch magyar rekor-
derk6nt bricstzott, io8 a viler
gatott m6rk6z6seinek a szina.

Kiraly Gfror az a sportol6, ald a rna-

gyar    labdarig6walogatottban    leg-
tobbsz6r lepett palyin. A k6zelmtlt-
ban Kisszalldsra latogatott, ds a hely
iskoliban  talalkozott  a  gyerekekkd.
Veftettkepes dfadist tartott szalrmai
mtltiil`61, 6s beszElgctds kerct6ben ]e-
hetettmedsmerkedni6letltjivaL
- A]d alchosan dalgozilc, cmmalc a

szem6lyis6ge  sokkal  er6sebb  lesz.  A
sHcerhez karakler lcall, mdy er6stti a
csapatmun]edi.  Nines  lehetetlen  kiil-
defids.-fogalmazott.-Acsapaftedsck
mdrk6z6st  ngertindc,  de  cLldcor  sem
keseredem eL ha ldkapfunlc. I.egke-
zalebb bizonyitari chatcm, hogg j6
ungyok.   Elcketn,  hogg   lo8-szoros
ndlogatott vagyok. Az egyik szahics
dresszingb6l al is k6srfuette az aldiidr
lisszdmotac6z6rsalctamell6tisztele-
tejelan-tettehozzL
Kiraly  Gdbor  alrfur sportol6kent je-

lent6s   nemzck6ri   sajt6visschangot
valtott  ki  taljesitm6nygivel,  bravhos
ved6seivel. 6 volt, ale 4o felett, a tor-
nalegid6sebbjatckosakentszerepelta
2ol6ros Eur6pa-bajnoksagon, a BdS-
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ffi©Egr eeff6gfififi  a €§affiafiffiREffiELrfefr
un eueri talalkoz6n.
-  ct6ijesen  kezdem  a  kapussdr

gct, 6s 43 6uesen fyeztem be. qu}an
sladionckban   is   jctszottun}c,   ahal
6fuen-hatuanezren      uoitak.      Na-
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A   kisszillisiaknak   mes6s   t6r[6-
nettel is szolgalt a n6pszerti focista.
E16adisa  kez6ns696t  beavatta   ab-

gyon  brilltinlc,  hogy  kEiutomLmlc  az
ErfuJxrfucksfro

Kirfty Gibor chben az 6vben hag)ha
abha a jat6kot. A kisszillisi tal&Ikoz6
alkalndval kerd6st kapott arra vonat-
koz6an, milyen a kapus 6lete a sportcr
16 ldr utin.
-Asofdrmagcmuraungyok.Then-

hit 6ue elkezdtem aportkomplexunot
6piteri Szombathdyen Azzal fogldr
hozommostmdr-tudtukmeg.
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ba is, hogy ndve] lazitott a meccsek
el6tt.
-Alcdrhiszitck,akdrnem,6nisn6-

zck mes€ket. Az Eur6pa-bofnoksdg
alatt p6ldeul a ljridas  Matyit  sok-
szor  megn6ztem.  igy  t6116dten  ~
rrond±zL-Gyerrekk6ntisn6ztem,fez-

n6ttkdrlisakftyen:y6el6illtct.Ezen
kiilill Tom 6s Jerryt is nagyon szere-
£em - ffizte hozzi.

Kirfuy  Gabon  latogatds6t  fejleszt6
edz6ssel z&rta a kisszalldsi tomacsar-
nokban. Ezen 32 iskolds dick vehe-
tett  rdszt. A  Magyarorszagon  a  Ki-
raly Sporthoz ffiz6d6  Brain  Kinetik
a koncentrici6ra, a mozgis k6zbeni
gondolkodis fontossagala hivta fel a
figyelmet.     Kdy-sz6veg: HIIfsal6
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