
Szeptember 1-jén újra megtelt 
diákokkal a Kunszigeti Általános 
iskola. 115 tanuló oktatása-nevelése 
folyik ma az iskolában, közülük 54 
alsó, 61 felső tagozatos.  

A 2004/2005-ös tanév több szem-
pontból is más, mint az eddigi tan-
évek. 

Hosszú évek óta először nem nö-
vekedett az iskola tanulólétszáma. 
Az óraszámok átrendezése után le-
hetővé vált az eddigiekhez képest 
magasabb óraszámú idegen nyelvi 
oktatás néhány évfolyamon. 

Első osztályban bevezettük a új 
tantervet, a NAT2-t, amely sok újí-
tása közül a legjelentősebb: a jegyek 
helyett szöveges értékelést kapnak 
negyedik év végéig a tanulók. 

Kunsziget Község Önkormányza-
ta az iskola fenntartása mellett a 
szülőket is igyekszik támogatni. Az 
első osztályos tanulók tankönyvei-
ket ajándékba kapták az önkormány-
zattól.  

(folytatás a 3. oldalon) 

15 éves a Köztársaság 

XVI. évfolyam 6. szám 

2004. szeptember 24. 

 

Köszöntő 2. oldal 
Szüreti Nap 2. oldal 
Elkezdődött az új tanév 3. oldal 
Köszönetnyilvánítás 3. oldal 
Rövid hírek, felhívások 4. oldal 
Polgárőr Családi Nap 4. oldal 

Elkezdődött 
az új tanév Nem akartak nagyon nagy változásokat 1956-ban; nem akart 

senki államformát változtatni, királyokat akasztani: a mellébeszé-
lésből, a képmutatásból volt elege a tüntetőknek, akiknél Rajk 
László újratemetésével telt be a pohár. Ahhoz képest a szovjet 
katonák hazaküldése nem lett volna nagy változás, hogy egy ko-
rábbi ígéret szerint már több mint egy évvel korábban el kellett 
volna hagyniuk az országot. A tüntetés aztán forradalommá nőtt, 
a forradalom pedig szabadságharccá. Az egyszerű kérés azonban 
nem talált meghallgatásra: Magyarország lehessen független or-
szág! 

A ’80-as évek végére aztán szétmállott a rendszer, amely a 
szabadságért 1956-ban síkra szállókkal kegyetlenül elbánt és 
adósságok halmát termelte a jövő Magyarországának: ezt az  
„örökséget” nyögjük ma is.  

Hogy az akkori vezetők miért döntöttek úgy, hogy éppen a 
forradalom kitörésének 33. évfordulóján szakítanak végleg az 
előző államformával, nehéz megmondani. De szimbólum is egy-
ben, hogy a népköztársaság éppen 1989. október 23-án szűnt meg 
és lett helyette köztársaság. Megszűnt a népköztársaság, amely-
ből épp csak a nép korrekt képviselete hiányzott. S ennek már 15 
éve. Nem mintha az államforma tehetne arról, hogy beválik vagy 
sem: a vezetőkön múlik minden és a népképviseleten. Egy köz-
társaság is lehet pocsék, de egy népköztársaság, egy királyság is 
működhet jól: a lényeg, hogy mindenki képviseltetve érezze az 
érdekeit. 

15 éve új rendszer indult új néven és új szabályokkal. 15 éves 
a 3. Magyar Köztársaság. 

BÁBICS NORBERT 

Nyárutó és őszelő Kunszigeten 5. oldal 
Megyei III. o.: Az első pontokra várva 6. oldal 
II. Sziget-Rally 6. oldal 
Teke: Még nyeretlenül a felújított pályán 7. oldal 
Megyei I. o.: Gyenge rajt 8. oldal 
Sportműsor 8. oldal 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Meghívó, köszöntő 2004. 6. szám 

Tisztelettel meghívjuk 
Önöket 

2004. október 23-án 
17 órára  

a kultúrházba,  
hogy együtt emlékez-

zünk meg  
az 1956-os forradalom 

és szabadságharc  
hőseiről  

és Magyar Köztársaság 
kikiáltásának 15. évfor-

dulójáról.  

Kérem, engedjék meg,. hogy szeptember 23-án, a Rokkantak 
Világnapján tisztelettel köszöntsem azon embereket, akik más-
képp élnek, de példamutatással, hittel és akarattal nap mint nap 
bizonyítják, hogy így is lehet élni. 

Velük teljes falunk élete; őket nem sajnálnunk, segítenünk kell: 
adjunk lehetőséget, esélyt a számukra. Köszönöm mindazok mun-
káját, akik ezt segítik.  

Kívánok a világnap alkalmából hosszú, boldog életet! 
LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 

Köszöntöm falunk korosodó embereit. Kérem, évtizedeken át 
szerzett tapasztalataikkal továbbra is segítsék községünket és csa-
ládjukat sokáig, s tegyék mindezt jó egészségben. 

LENDVAI IVÁNNÉ 
POLGÁRMESTER 

Az Idősek Világnapján 

Köszöntő 
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Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik részt vettek  

Kiss Zoltánné 
Szigonya Mária 

temetésén, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek el. Külön köszönet Pol-
gármester Asszonynak és a nyugdí-
jas énekkarnak. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

2004. 6. szám Iskolai hírek, köszönetnyilvánítás KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Elkezdődött az új tanév 
(folytatás az 1. oldalról) 
Szintúgy ingyen kaptak tankönyvet azok a tanu-

lók, akik három vagy több gyermeket nevelő csa-
ládban élnek vagy gyermekvédelmi támogatásban 
részesülnek. Az iskolai étkezési térítési díjhoz is 
jelentős az önkormányzati támogatás: évente kb. 2 
millió forint. Beiskolázási támogatást és iskolakez-
dési támogatást is biztosít az önkormányzat. 

Az előző tanévhez képest több tanórán kívüli 
foglalkozással várja az iskola azokat a tanulókat, 
akik szélesíteni kívánják érdeklődési körüket vagy 
egy adott témakörben alaposabban szeretnének el-
mélyedni. A Harmónia Művészeti Iskola közremű-
ködésével folytatódik a hagyományos képzőművé-
szeti- és néptáncoktatás több csoport részére. A 
nyolcadik osztályosok középiskolai felvételi vizs-
gáihoz előkészítő foglalkozások állnak rendelkezés-
re. A negyedik osztályban a kerettanterv szerint ta-
nítunk, amelyben nincs informatikai oktatás ezen az 
évfolyamon; szakkör formájában azonban mégis 
van lehetőség a negyedikeseknek a számítástechni-
ka alapjait megismerni. Újra folyik angol nyelv ok-
tatása az iskolában, szakköri formában két csoport-
tal. Az előző évekhez képest több időt szánunk a 
tanulók délutáni sportolására is. Német szakkörön a 
nyelv alaposabb megismerésére nyílik lehetőség, 
kiegészítve az emelt óraszámban történő oktatást. A 
néprajz szakkör is folytatódik. Itt szeretnénk meg-
említeni, hogy az előző tanév végén Molnár Zsu-

zsanna által készített néprajzi pályamunka, mely e 
szakkör munkájához is kapcsolódik, megyei ifjúsá-
gi díjat hozott a készítőnek, amihez ezúton szívből 
gratulálunk. 

Az előző évekhez hasonlóan logopédiai-fejlesztő 
pedagógiai foglalkozásokat szervezünk az erre rá-
szoruló tanulók számára heti két nap. 

A tantestületben új tagként köszönthetjük Karsai 
Klárát, aki ének-zenét tanít iskolánkban az idei év-
ben. Változás történt a hittan oktatásában is: 
Havasiné Borka Mária mellett Prémus Klára és 
Winkler Zsolt plébános úr is nevel keresztény hitre 
Kunszigeten. Napközis tanár ebben az évben 
Dubiné Molnár Éva. Az első osztályosok osztályfő-
nöke Szücsné Venesz Irén, a harmadik osztályoso-
ké Rákosi Péterné, az ötödikeseké Bábics Norbert; 
a többi osztályban az osztályfőnök személye nem 
változott. 

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulókról, az iskolá-
ban a Hírmondóban a jövőben gyakran adhassunk 
hírt – eredményes szereplésekben, versenyekben, 
örömteli eseményekben, jól sikerült ünnepi műso-
rokban biztosan nem lesz hiány ebben az évben 
sem. Szeretnénk, hogy gyakran mutatkozzanak meg 
diákjaink a falu lakossága előtt ezen újság hasábjain 
keresztül is. 

A KUNSZIGETI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA  
NEVETŐTESTÜLETE 

„Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!” 
 

Varga Vilmos 
Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, barátok-

nak, általános iskolai osztálytársaknak, ismerősöknek, akik 
a temetésen részt vettek, a sírra a kegyelet virágait elhe-
lyezték. 

Külön köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatal dol-
gozóinak és Kunsziget Község Képviselőtestületének, a 
Zöld Mező MTSZ vezetőségének és dolgozóinak, az állat-
tenyésztésben dolgozó munkatársaknak, valamint a Nyug-
díjas Klub kórusának. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Felhívások, újszülöttek 2004. 6. szám 

Lomtalanítást lesz Kunszigeten 2004. 
október 5-én 14 órától. Kérjük, hogy a ház-
tartásban feleslegessé vált holmikat előző 
este tegyék ki a ház elé, ahonnan azt a Győ-
ri Kommunális Szolgáltató Kft. munkatár-
sai Kunsziget Község Önkormányzatával 
kötött szerződésük értelmében az önkor-
mányzat által fizetett külön díjazásért el-
szállítják. 

 

*********************************** 
 

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 
véradást szervez október 19-én. A másokon 
segíteni szándékozó véradókat 16-19 óráig 
várjuk a Kultúrotthon nagytermében. 

 

*********************************** 
 

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, 
hogy a Kunszigeti Hírmondó következő 
száma október 30-án jelenik meg. Kérjük, 
hogy aki az újságban hírt, hirdetést, írást 
kíván megjelentetni, azt legkésőbb az októ-
ber 26-i lapzártáig írott (nyomtatott vagy 
elektronikus) formában a teleházba juttassa 

Kunsziget Község Önkormányzata csatlakozott a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók („A” típus) és a 2005/2006-os tanévtől tanul-
mányaikat felsőfokú oktatási intézményben megkezdeni 
szándékozó fiatalok részére létrehozott („B” típus) Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zathoz. 

A pályázatokhoz részletes tájékoztató és formanyom-
tatványok 2004. október 1-től vehetők át a Kunszigeti 
Polgármesteri Hivatalban munkaidőben (hétfőtől csütör-
tökig 7-16; pénteken 7-13 óráig). 

A pályázatok benyújtási határideje 2004. október 22., 
12 óra. 

A pályázatokat Kunsziget Község Képviselőtestülete 
2004. november 22-ig bírálja el, melynek eredményét 
2004. november 24-én a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján teszi közzé. 

Bővebb felvilágosítás a részletes tájékoztatón, illetve a 
30/226-97-30-as telefonszámon kérhető. 

 
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 

Ösztöndíj pályázat Felhívások 

Megérkeztünk 
Beke Benedek 

augusztus 23-án 
 

Angyal Zsófia 

augusztus 25-én 
 

Baranyai Bálint 

szeptember 1-jén 
 

Varga Réka 

szeptember 14-én 

Páli Olivér István 

szeptember 20-án 

Családi Napot rendezett Kunsziget Község Pol-
gárőrsége szeptember 10-én. A rendezvény va-
lóban az egész családot megmozgatta, hiszen a 
közös rajzolástól a sporton át a jóízű beszélgeté-
sekig mindenből jutott. A jóízű beszélgetés mellé 

jóízű vacsora is készült.  
Képünkön a legkisebbek rajzolás közben.  
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kötöttük és a földön, hegyével felfelé összeállít-
gattuk. Aztán a férfiak kivitték a kenderkévéket a 
Dunára, belerakták a kévéket a vízbe, lekarózták, 
hogy az ár el ne vigye. Egy hétig vagy még to-
vább is ázott a kender. Aztán jött a mosás, de azt 
már lányok, asszonyok csinálták. Utána hazavit-
ték és az udvaron megszárogatták. Jól kiszárítva 
tilolták, aztán simították egy fából készült szer-
számmal. Ezek után következett a döngölés, amit 
már lányok csináltak nagy közösségben. Ezalatt 
nagyon sokat nótáztunk. A jókedvünket tetézte, 
hogy a legények is segítettek – legalább dalolni. 
A téli estéken megfonták a kender rostját, és a 
fonal került a takácshoz. A mestertől kerültek ki 
a szép stafirungok. Pamuttal feldolgozva szőtték 
a takácsok a lepedőket, az abroszokat, konyharu-
hákat. Még őrzöm az édesanyám stafirungját, van 
már vagy száz éves minden darabja. Még mindig 
szépek ezek a szőttesek és én megbecsülöm őket. 

Az október volt az őszi munkák legnagyobb, 
legszorgosabb hónapja. Egyszerre sürgős volt 
minden munka. Lovakkal, ökrökkel, tehenekkel 
szántottak, vetettek, hiszen el kellett vetni – még 
kézzel is vetettek gyerekkoromban – a jövő évi 
kenyérnek valót. Ekkorra beérett a napraforgó, a 
krumpli, a kukorica, már a zöldséget is fel kellett 
szedni. Még az volt a szerencse, hogy a sok kéz-
zel végezhető munkát közösségben, összesegítve 
végeztük el. 

Október volt a sorozások hónapja is. A húsz-
éves legényeket vitték sorozásra. Aki bevált kato-
nának, bücske volt rá, aki nem vált be, szégyellte. 
A katonának alkalmas legényeket felszalagozott 
kalapokkal hozták haza a lovaskocsik. A sok 
szép színes szalag fél évig díszítette a kalapokat. 
A katonai behívások is októberben történtek. 
Azokat vitték el, akik a sorozáskor beváltak és 
már betöltötték a huszonegyedik évüket. A bevo-
nulók egykor azt a nótát dalolták, amelyik így 
kezdődik: „Októberi vasárnap, itt  hagyom a gön-
dör hajú babámat…” 

A Kunszigeti templom védőszentje Szent Lő-
rinc, augusztus 10-én van a napja, és régente 
ezen a napon volt a búcsú. Igaz, nem olyan szín-
vonalon tartották, mint manapság, de – szerintem 
– régente igazán megérdemelte az a nap a búcsú 
nevet. Valaha az tényleg ünnep volt, várva vár-
tuk. Búcsúra sütöttek rántott húst, főztek paprikás 
csirkét rizzsel, sütöttek mákos– és diós kalácsot. 
Micsoda fölséges ételek voltak azok! Sütemény 
és sült kacsa már csak az én nagylány koromban 
került az asztalra. A búcsú tulajdonképpen egy-
házi ünnep volt, és az változott át egyre jobban 
szórakozási alkalommá. Ez sem most kezdő-
dött… 

Az én gyermekkoromban még nagy volt a sze-
génység. Kevéske pénzt kaptunk, nem úgy, mint 
mostanában. Úgy emlékszem, tíz fillérért lehetett 
felülni a ringlispílre a pengős világban, de arra 
nem tellett sokunknak. Hajdanán a körhintát kéz-
zel hajtották a gyerekek. Nem is lehetett másként, 
hiszen akkoriban még nem vezették be Kunszi-
getre a villanyt. De legalább tíz meneten át kellett 
egy-egy gyereknek körbe-körbe hajtania a ring-
lispílt, hogy aztán egyszer ingyen fölülhessen rá. 
Körülbelül tíz gyerek kellett a körhinta hajtására 
egyszerre. Fönt, magasan dobogva futottunk kör-
be. Elképzelhető, mikor jutott ránk a sor, hogy 
minket hajtsanak. 

Régente is voltak búcsúi sátrak. Árultak ben-
nük cukorkát, játékokat a gyerekeknek. Ám vol-
tak mézesbábok is, ahol tükrös szívet vehettek a 
legények a leányoknak. De boldog volt az a lány, 
akinek vettek, és milyen szomorú lett az, akire 
nem gondoltak. Az legfeljebb vett magának gyű-
rűt, gyöngyöt. Legigazibb búcsúi hangulat a 
kocsmákban alakult ki. Legtöbbet ért nagylány-
ként számomra a jó cigányzene, meg a sok táncos 
mulatozás. 

Szeptemberről a kender jut eszembe. Már au-
gusztus végén megkezdődött a kender betakarítá-
sa. Kézzel húzkodtuk fel, maroknyi csomókba 

Részlet Végh Ferenc Kunsziget története c. munkájából 
Karácsonyi Lajosné visszaemlékezése 

2004. 6. szám Történet KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

A nyárutó és őszelő Kunszigeten 

5 



K����������  
házasságot  köt öt t ek 

Szücs Veronika és  
Gál József 

augusztus 28-án 

A 2. fordulóban egy szoros mér-
kőzésen balszerencsés vereséget 
szenvedett csapatunk. 

Győrasszonyfa-Kunsziget II. 2-1  
Gsz.: Gondár G. 
 

A Bőny elleni mérkőzés már nem 
volt ennyire szoros. Az ellenfél jobb 
volt és fölényesen győzött. 

Bőny-Kunsziget II. 6-0 
 

Folytatódott a rossz sorozat: most 
sem sikerült gólt szerezni, így pontot 
sem. 

Nádorváros-Kunsziget II. 7-0 
 

Szeptember 12-én hazai pályán 
Pázmándfalu volt az ellenfél. A mér-
kőzésen sajnos bebizonyosodott, 
hogy a lelkesedés kevés az ered-
ményhez. Az edzéshiány nagyon 
megmutatkozott, amit a vendégek ki 
is használtak. 

Kunsziget II.-Pánzándfalu 1-6  
Gsz.: Tamás K. 
 

A hatodik fordulóban szabadnapos 
volt csapatunk. Az eddig lejátszott öt 
mérkőzésen még nem sikerült pontot 
szerezni, a három rúgott gólunkra 26-
tal válaszoltak ellenfeleink. Remél-
jük, ez nem veszi el a kedvét fiatal, 
csupa helyi erőkből álló gárdánknak. 
Tartson tovább a lelkesedésetek, fi-
úk, és az eredmények is jönni fog-
nak! 

 

A bajnokság állása: 
1. Boka Juniors 15 pont 
2. Bőny 13 
3. Győrasszonyfa 13 
… 
9. Nyalka 1 
10. Kunsziget II. 0 
11. Győrság 0 

Labdarúgás, megyei III. o.: 

Az első pon-
tokra várva 

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Labdarúgás, rally 2004. 6. szám 
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Rebenek B. 396 fa. 
Saját pályánkon ötször annyi volt a soproni, 

mint mi. Többségében idegesen, kapkodva ját-
szottunk. Talán egyetlen mentségünk, hogy ellen-
felünk NB II-es csapatból alakult, rutinjuknak kö-
szönhetően higgadtan játszottak, jó szurkolás 
mellett. 

Reméljük, hogy a további fordulókon már egy 
egységes csapattal tudjuk fogadni a meccs kezde-
tekor a vendégcsapatot. Meg kell tanulnunk a csa-
pat összetartását, amelyhez a szurkolókra is szük-
ség van. 

 

További tekés hír, hogy szeptember elején vá-
rosi ifjúsági férfi egyéni bajnokságon két kunszi-
geti fiatal is részt vett, Farkas Attila (a Győri 
Komm. Szolg. tekézője) 4., Fincziczki Tamás (a 
Kunsziget versenyzője) 5. helyezést ért el. Gratu-
lálunk. 

 

GUTLÉBER ZOLTÁN 

2004. 6. szám Teke KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

Még nyeretlenül a megújult pályán 
Elkezdődött az őszi meccssorozat. Két 

(korábban a Ringában szereplő) játékossal bővült 
csapatunk, Vitéz Péterrel és Páli Istvánnal – 
mindketten kunszigeti lakosok. Mindkettejüknek 
sikerült a bemutatkozásuk a ladaméri találkozón 
(Vitéz P. 393 fát dobott, Páli I. 389-et). Kívánjuk, 
hogy a folytatásban további sok fával járuljanak 
hozzá csapatunk játékához! 

 

Első mérkőzésünkön Győrladaméron nem si-
került nyerni. 

Győrladamér-Kunsziget 6:2 
Legjobb dobó: Gutléber Z. 412 fa, pontfogó 

Fincziczki T. 401 fa. 
Annak ellenére, hogy kikaptunk, szégyenkez-

nünk nem kell, mert jól játszottunk. Az első for-
dulóban a második legjobb fa eredményünk van. 

 

Második meccsünket a felújított hazai pályán 
játszottuk a Soproni Postás ellen. 

Kunsziget-Soproni Postás 2:6 (2268-2382) 
Legjobb dobó: Fincziczki T. 400 fa, pontfogó 

Teke, megyei I. o.: 
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• Kétsávos automata tekepálya 
• Biliárd 
• Zenegép 
• Játékautomaták 
• Széles italválaszték 
• Sokféle koktél 



Az első forduló hazai veresége után következett a 
Fertőszentmiklós elleni szereplés idegenben. Egy küzdelmes, for-
dulatos mérkőzésen a félidei döntetlen után sikerült megszerezni a 
győztes gólt. 

Fertőszentmiklós-Kunsziget 1:2 
Gsz.: Németh R. 2 
Kéring Attila edző: A középpályát az ellenfél uralta, de a 

helyzeteinkből mégis nekünk sikerült kettőt kihasználni. 
 

Augusztus 29-én a Győri Dózsa csapatát fogadtuk. Játékosaink 
rendkívül gyenge napot fogtak ki, bátortalanul, elképzelés nélkül 
játszottak. Ennek egyenes következménye lett a súlyos vereség. 

Kunsziget-Győri Dózsa 1:4 
Gsz.: Németh R. 
 

Bizakodó hangulatban vártuk az újonc Győrsövényház elleni 
idegenbeli fellépést. Sajnos csalódnunk kellett, a hazaiak megérde-
melten tartották otthon a pontokat, ráadásul Halász és Baracskai is 
a kiállítás sorsára jutott. 

Győrsövényház-Kunsziget 2:0 
 

Szép számú közönség előtt került sor a Lébény vendégjátékára. 
Sajnos a vendégjáték ezen a napon igaz lett, a Lébény játszott és 
szerzett pontot, míg a mieink még a legnagyobb helyzeteiket is 
elhibázták. 

Kunsziget-Lébény 1:3 
Gsz.: Csáki Sz. 
Kéring A.: Bohózatba illő helyzetkihasználásunk egyenes kö-

vetkezménye a sorozatos vereség, de ígérem, talpra állunk. 
 

Újabb hazai mérkőzésen újabb vereség szeptember 19-én. A 
negyedik hazai mérkőzésünkön sem sikerült – nemhogy a győze-
lem, a pontszerzés sem. Nagyon alacsony színvonalú mérkőzésen 
a lelkesebb csapat győzött. 

Kunsziget-Nagyszentjános 0:1 
Kéring A.: Játékunkhoz méltó eredmény született. 
 

Túl az őszi szezon 2/5-én csapatunk a 14. helyen áll három ponttal 
(egy győzelem öt vereség mellett). Mindössze 5 gólt rúgtunk, miköz-
ben 13-at kaptunk. Ez bizony nagyon gyászos teljesítmény. A szurko-
lók nem értik, miért ez a lélektelen, akaratgyenge játék. Az eredmény-
telen játék a nézőszámban is megmutatkozik, egyre kevesebben vá-
lasztják vasárnapi programnak a meccsre járást. Reméljük, hogy ez a 
gyengeség rövidesen megszűnik, megkezdjük a felzárkózást és az őszi 
szezonban lesznek még szép eredményeink szépszámú kunszigeti kö-
zönség előtt. 

1. Abda 16 pont 
2. Győrsövényház 13 
3. Gy. Elektromos 13 
… 
12. Tét 7 

szeptember 25., szombat 
10.00 Halászi-Kunsziget (megyei serdülő 
labdarúgó bajnoki mérkőzés, mosonmagya-
róvári csoport) 
szeptember 26., vasárnap 
14.00 Gy. Elektromos-Kunsziget (megyei I. 
o. ifjúsági labdarúgó bajnoki mérkőzés) 
16.00 Gy. Elektromos-Kunsziget (megyei I. 
o. labdarúgó bajnoki mérkőzés) 
16.00 Nyalka-Kunsziget II. (megyei III. o. 
labdarúgó bajnoki mérkőzés, A csoport, 
Győr) 
 
október 2., szombat 
13.00 Kunsziget-Dunakiliti (serdülő) 
15.00 Kunsziget II.-Pér (megyei III. o.) 
október 3., vasárnap 
13.00 Kunsziget-Győrszentiván (ifi) 
15.00 Kunsziget-Gy.sztiván (megyei I. o.) 
 
október 9., szombat 
10.00 Győrladamér-Kunsziget (serdülő) 
október 10., vasárnap 
13.00 Öttevény-Kunsziget (ifi) 
14.00 Győrság-K.sziget II. (megyei III. o.) 
15.00 Öttevény-Kunsziget (megyei I. o.) 
 
október 16., szombat 
10.00 Kunsziget-Kimle (serd.) 
14.00 Kunsziget II.-Écs (megyei III. o.) 
október 17., vasárnap 
12.00 Kunsziget-Petőháza (ifi) 
14.00 Kunsziget-Petőháza (megyei I. o.) 
 
október 23., szombat 
10.00 Mosonszolnok-Kunsziget (serd.) 
október 24., vasárnap 
12.00 Bajcs-Kunsziget (ifi) 
14.00 Bajcs-Kunsziget (megyei I. o.) 
14.00 Mindszentp.-Kunsziget II. (megyei 
III. o.) 
 
október 30., szombat 
10.00 Kunsziget-Lébény (serd.) 
október 31., vasárnap 
12.00 Kunsziget-Pannonhalma (ifi.) 
14.00 Kunsziget-P.halma (megyei I. o.) 
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Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány. 
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736 

Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2.  
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/2269730 e-mail: kunszigetonkorm@freemail.hu 

Készült a Kunszigeti Teleházban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés: Bábics Norbert  
Képek: Bábics Norbert Technikai munkatárs: Fincicki Péter 

Labdarúgás, megyei I. o.: 

Gyenge rajt 

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

Sportműsor 

13. Öttevény 3 
14. Kunsziget 3 
15. Fertőszentmiklós 3 
16. Nagyszentjános 3 


