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Ballag már...
Iskolánk diákjai számára a június 18-i évzáróval ért
véget a 2004/2005-ös tanév. Tizenkét nyolcadikos számára pedig véget ért életüknek az a szakasza, melyben
a tanulás Kunszigethez kötötte őket. Ősztől már más
településen tanulnak tovább, a nevelésükben, az emberré válásukban Győr is tevékenyen részt vállal. Az
évzáró ünnepséget megelőző ballagás ezt jelképezte,
hogy a diákok elhagyják az iskolát.
A diákoktól búcsúzó Lendvai Ivánné polgármester,
majd őt követően Balogh Ferenc iskolaigazgató is elmondta, hogy azzal, hogy a tanulmányaikat máshol
folytatják, fontos, hogy ne szűnjön meg aktív részvételük a falu életében. Lényeges, hogy jó szívvel emlékezzenek vissza az itt töltött évekre, ahogyan az iskola
is jó szívvel emlékszik rájuk.
A hetedik osztályosok Útravalót is készítettek nekik, így, nagy kezdőbetűvel; egy kis füzetecskét,
melyben képek és idézetek állnak, amit majd örömmel
vehetnek kézbe.
Tilinger
Gábor,
majd
Frank Noémi
búcsúzott el a
nyolcadikosok
nevében.

Lassan mögöttünk hagyjuk a júniust, s ezzel
együtt a 2005 első felét is.
Az iskolai év befejeződött, tanulóink között
10 kitűnő lett. Az óvodában is elbúcsúztak a
leendő elsősök.
Szent Antal ünnepére ünnepi virágdíszbe
öltözött a kápolna, hogy méltóképp fogadhassa a híveket a Haller László atya által bemutatott vasárnapi misén.
Önkormányzatunk több pályázaton is sikerrel indult, közülük a legjelentősebbek: a sportcsarnok tetőszerkezetének cseréje, a könyvtár
felújítása és a Duna utca felújítása.
A www.kunsziget.hu honlapon másfél hónap alatt közel 1800 látogató járt, sokan szólnak hozzá vendégkönyvünkhöz is, mely mármár fórumként működik. Fotópályázatot is kiírunk, melynek győztesét az olvasók választják
majd ki.
Sikeresen lezajlott a 3. Sziget-Rally minden
eddiginél több versenyzővel. Véget ért a labdarúgó bajnokság minden kunszigeti csapat
számára, sikereket sajnos keveset könyvelhettünk el ebben a szezonban.
Közben pedig megérkezett a nyár, az időjárásra eddig sok panaszunk nem lehet: volt eső
is, napsütés is, meleg is, szél is júniusban. Kívánjuk, hogy a nyáron pihenésre, kikapcsolóFolytatás a 4. dásra is jusson ideje mindenkinek.
oldalon
BÁBICS NORBERT, SZALAI SÁNDOR
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Megújulhat a Duna utca és a sportcsarnok
Kunsziget Község Önkormányzata, intézményei
(iskola, óvoda), valamint Kunsziget civil szervezetei folyamatosan írnak pályázatokat.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy az elmúlt
időszakban több pályázatunkat is támogatandónak
ítélték a különféle bíráló bizottságok.
Ezek közül a három legnagyobb projekt az,
amelyeket többszöri sikertelen pályázat után koronázott siker idén tavasszal. Kunsziget Község Önkormányzatának a Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt útfelújítási pályázatán
közel 8,4 millió forintot nyertünk el a Duna utca
felújítására beadott pályázatunkkal. A CÉDE alapnál támogatásban részesült a könyvtár felújítása, és
a GYISM által végre új tetőszerkezet kerülhet a
sportcsarnokra a jelenlegi helyett. A Duna utca felújítása és a sportcsarnok tetőszerkezetének cseréje
1-2 hónapon belül kezdődhet meg, a közbeszerzési
eljárás után. A könyvtár felújítása esetében módosítani kell a költségvetést, ennek elfogadása után
jöhet csak a munka és a szerződéskötés.
A Szent Lőrinc Róm. Kat. Plébánia és a Kunszigeti Általános Iskola iskolás gyerekek számára
szervezett tábort júniusban, melyre pályázaton a
Mobilitástól is nyertek támogatást. A Kunszigeti
Általános Iskola néptánccsoportja szokásos táborát
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatásával tartja a nyáron.
Több kisebb projektünket ítélte támogatandónak
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
idén, közel 600 000 Ft értékben.

– A Külkapcsolati alaphoz benyújtott pályázatunkon erdélyi testvértelepülésünkre való látogatásra
– A Régiómarketingen belül faluismereti kiadványra és honlapra
– A Turizmusfejlesztésen belül falumúzeum kialakítására
– A Kulturális alapnál jeles napokhoz kapcsolódó
rendezvény megszervezésére
– Az Egészségmegőrző alapnál egészségmegőrző
programsorozatra
– A Sportalapnál a Tilai Lajos Emléktornára és a
Sportegyesülettel közösen családi szabadidős
programokra
– A Nyugdíjas Klubbal közösen nyugdíjas rendezvények támogatására és a polgárőrség és az
önkéntes tűzoltó egyesület működéséhez szükséges eszközökre
Vannak még pályázatok, melyeknek az eredményeire még várunk - ilyenek többek között a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület, a Sportegyesület és
Kunsziget Község Polgárőrségének az NCA-hoz
beadott pályázatai, egy bűnmegelőzési–kortárs segítői pályázat és az Idősbarát Önkormányzat címre
beadott pályázatunk.
A fenti programok és fejlesztések a falu fejlődését szolgálják, bízunk benne, hogy minél több kunszigeti számára jelentenek hasznos időtöltést, kikapcsolódást, ismeretbővítést.
BÁBICS NORBERT, LENDVAI IVÁNNÉ

Módosul a rendezési terv
Tisztelt Lakosság!

A végső főépítészi véleményezéssel
egy időben lakosság véleményezésre,
kifüggesztésre került a módosítás,
mely megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban az ügyfélfogadási időben.

Kunsziget Község Képviselőtestülete Kunsziget Község
Településrendezési és Általános Szabályozási Tervét a
A Termálfalu megépülése jelentős
6/2004 (VI. 24.) számú rendeletével fogadta el. A rendelet mértékben meghatározza a falu életét,
módosítását kezdeményezte a képviselőtestület a Termál jövőnket; hosszú éveken át végzett
üdülőfalu Wellness központjában felépítendő épületek gaz- munka eredménye.
daságos kihasználása érdekében. A módosítás az építmények
magasságára vonatkozik.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
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Hírek, események

Közlemények
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Köszönet a
véradóknak

A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. tájékoztatja a
lakosságot, hogy a nyári időszakban ha a hőmérséklet
30 °C fölé emelkedik, a heti rendszerességű ürítéseket
A Magyar Vöröskereszt helyi Szervezete vérkorábban, keddenként hajnali 3 órától délelőtt 11 óráig adást szervezett június 15-én a helyi Kultúrházbezárólag végzik.
ban. Szép számmal jelentek meg olyanok, akik
Értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, bérlő- vért adtak, így segítve rászoruló embertársaiket, hogy a kéményseprési munkákat Kunszigeten kon.
Köszönjük a véradáson való részvételt. Kü2005. június 30. és július 12. között végzik. Kérjük,
hogy a munka maradéktalan elvégzése érdekében a lön köszönetet szeretnénk mondani a Federal
lakóhelyiségekbe való bejutást biztosítani szíveskedje- Mogul SSH Bt. vezetésének, hogy lehetővé tette
néhány dolgozó részvételét a véradáson, akik a
nek.
KÉTÜSZ KFT. kórházak igényeinek megfelelő vércsoportú donorok voltak.

Polgárőrök versenye
A Győr-Moson-Sopron
Megyei Polgárőr Szövetség
Kimlén 2005. június 25-én,
szombaton versenyt rendezett.
Kunszigetet Farkas Attila, Farkas Tamás, Németh
Péter és Rebenek Balázs
képviselte a fizikai és szellemi próbákon. A huszonöt
induló csapatból szoros versenyben az előkelő harmadik helyezést érték el.
Gratulálunk a szép eredményhez.
NÉMETH CSABA, PARANCSNOK
KUNSZIGET KÖZSÉG POLGÁRŐRSÉGE,
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Ács Péter
Baranyai József
Bíró András
Bíró Vince
Börzsei László
Börzsei Lászlóné
Csala Zoltán
Fazekas Miklósné
Gál Csaba
Galián Árpád
Gáspár József
Giczi Sándor
Gondár Gábor
Gondár István
Gondár Istvánné
Gyurkovics Péter
Gyurkovics Péterné
Holczer Evelin
Holczer Józsefné

Horváth Ferenc
Kiss Zoltán
Konyhai Ferenc
Kovács Ottóné
Kuller Lajos
Lovászi Zsoltné
Lukács József
Nagy Gáborné
Nátz Róbert
Németh István
Németh Péter
Tánczos Zoltán
Tóth Balázs
Szalai István
Szalai Márk
Szalai Ivánné
Virág Zoltán
Volner József
MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE

Lendvai Klára és Horváth Attila
Szabó Beartix és Vesztergom
László
Simon Zsuzsanna és Pusztai Zsolt
Szalai Melinda és Gessner Swen
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Évet zártunk az iskolában
114 tanulót értékeltünk az év végén, közülük
tízen kitűnő eredményt tudhatnak magukénak. A
másodikos Dubi Anna, Novits Zsófia és Szabó
Nikolett, a harmadikos Gondár Viola, Szalai Ildikó és Szalai Soma, a negyedikes Dubi András, az
ötödikes Stróbli Kitti, valamint a hatodikos
Gondár Flóra és Molnár Zsuzsanna bizonyítványában minden tantárgy mellett a legjobb osztályzat szerepelt.
Sajnos négy tanuló számára nem csak pihenéssel telik majd a nyár, mert a következő évfolyam elkezdéséhez javítóvizsgát kell tenniük augusztusban - egy tanulónak kettő, háromnak pedig egy tárgyból. Egy tanulót nem értékelt a nevelőtestület.
Az első osztályosok szöveges értékelésben részesültek, a bizonyítványukba számítógéppel készült pótlap került, melyben tantárgyakra lebontva kaptak értékelést az éves munkájukról. Öszszességében a 12 elsősből 6 jól megjelelt, 6 pedig megfelelt minősítéssel zárta az évet. Magatartásuk átlaga 4,25, szorgalmuké 4,5.
A 12 másodikosból hárman lettek kitűnők,
magatartásuk átlaga 4,33, a szorgalomé 4,08; a
tanulmányi átlag (minden tantárgy év végi osztályzatának átlaga) 4,21.
A harmadik osztályban is három kitűnő volt.
A 15 tanuló magatartása 4,07 átlagú, szorgalma
4,2; a tanulmányi átlag 4,26.

A negyedik osztályban 15 tanulóból egy kitűnő
volt, áltagaik: magatartás: 4, szorgalom 4; tan. átlag: 4,21.
A 16 ötödikes közül egy tanuló lett kitűnő, magatartás: 3,88, szorgalom: 3,88; tan. átlag: 3,95.
A hatodik osztály 17 tanulójából ketten végeztek kitűnő eredménnyel, a magatartásuk 4,23,
szorgalmuk 3,76, tanulmányi átlaguk 3,96.
A hetedik osztályban 15 tanulót értékeltünk,
magatartásuk átlaga 4,26, szorgalmuké 3,8; tanulmányi átlag: 3,89.
A 12 végzős tanuló magatartása 4, szorgalma 4;
tan. átlag: 4,12. Mindegyikük felvételt nyert középfokú oktatási intézménybe, közülük 11-en
érettségit adó iskolában fognak tanulni szeptembertől.
A kitűnő tanulókon kívül a jeles eredménnyel
végzők (1 vagy két tantárgyból jó, a többiből jeles) is kaptak könyvjutalmat az évzárón. Emellett
könyvjutalomban részesültek azok a tanulók is,
akik az év közben több megyei szintű versenyen is
eredményesen képviselték iskolánkat - ezen versenyekről az év folyamán folyamatosan tájékoztattuk Önöket a Kunszigeti Hírmondó hasábjain.
A Kunszigeti Általános Iskola nevelőtestülete
és dolgozói nevében jó pihenést és balesetmentes
időtöltést kívánunk a nyárra.
BALOGH FERENC, BÁBICS NORBERT

Óvodai hírek
2005. május 29-én az iskola udvarán tartottuk
óvodai évzárónkat.
A gyerekek már napokkal korábban elkezdték
a felkészülést az ünnepi műsorra, mely végül
szépen sikerült, a szülők, a vendégek tapsa is ezt
jelezte.
Az évzáró után 18 fő nagycsoportost búcsúztattunk, akik szeptembertől az iskolában kezdik
meg tanulmányaikat. Közülük 17 kisgyereket a
Kunszigeti Általános Iskolába írattak szüleik.
Az óvoda a nyári időszakban is várja a gyermekeket sok-sok szabadban eltöltött játékkal. A

nyár második felében felújítás és meszelés miatt
az óvodában szünet lesz, melynek időpontja intézményünkben 2005. július 29-augusztus 22.
Az óvodai létszám a következők szerint alakul
a 2005/2006-os tanévben:
–
tanköteles korú 13 fő
–
középsős korú 10 fő
–
kiscsoportos 23 fő
Az óvoda összlétszáma 46 fő. A nyári szünetre
a gyermekeknek örömteli időtöltést és élményeket, az óvoda dolgozóinak jó pihenést kívánok.
FARKAS FERENCNÉ, VEZ. ÓVÓNŐ
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Növényvédelem, köszönetnyilvánítás
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Rajzik a cseresznyelégy
Rajzik a cseresznyelégy, a cseresznye- és meggy- szerepét a károsító szempontjából. A mechanikai
ültetvényekbe kihelyezett színcsapdák észlelik leg- védekezés egyik fontos eleme az idejében eltávojobban a rajzást. Az adatok azt mutatják, hogy a cse- lított termés.
resznye- és meggyültetvényekben vagy egyszerre
A szőlőperonoszpóra fertőzésveszélye ismét
indul meg a rajzás vagy a meggyben később. Sajnos nőtt. Mivel a szőlő a legérzékenyebb fejlődési
általános szabály nem vonható le. Irodalmi adatok periódusban van - fürtmegnyúlás és virágzás kezszerint a bábból való kibújás után az érési táplálko- deti szakasza - a kórokozó ellen védekezni kell.
zás elég hosszú, a négy napnál
Szőlőperonoszpóra járványveidősebb imágók párosodnak,
szély akkor alakul ki, ha az
utána megkezdik a tojásrakást.
esős május-június után továbbAz érési táplálkozás idején,
ra is hűvös, csapadékos marad
de valószínűleg a párosodás
az időjárás.
után is repülnek a csapdába.
A kórokozó ellen a felszívódó
Így a csapdák még akkor is
vagy kombinált (felszívódó
fognak imágókat, amikor már
+kontakt) szereket használjuk
nincs tojásrakásra alkalmas
inkább, mivel a nyár csapadégyümölcs a fán. Mivel a lekos. A felszívódó (pl.
gyek a legkorábban zsendülő
dimetomorf, efoxanil,
gyümölcsbe is belehelyezik a
cimoxanil hatóanyagúak) gomtojásaikat, csak a legkorábban
baölő szerek előnye a
érő fajták azok, amelyeket ha
kontaktakkal (mankoceb,
időben leszüretelnek, viszony- FORRÁS: WWW.FELVASARLO.HU—TOMKÓ JÓZSEF klórtalonil, rézoxiklorid, réz,
lag ellenállóak lesznek.
rézhidroxid) szemben, hogy
Irodalmi adatok szerint a cseresznyelégy bábjá- belülről védik a növényt, gyorsan felszívódnak,
nak fejlődéséhez téli hideg periódus szükséges. A és az eső nem befolyásolja a hatásukat. Hatástar2001/2002-es télen kemény fagyok voltak, 2002-es talmuk is hosszabb. A legújabb hatóanyag csoévben jelentős volt a gyümölcsfák elfagyása, az ész- port, a strobilurinok a szőlő zöld részeinek viaszlelt rajzás és kártétel is jelentős volt. Az ezt követő rétegében stabilan kötődve, folyamatosan, lassan
2003/2004-es tél ezzel szemben enyhébb volt, mégis feltáródva fejtik ki hatásukat. Ezekre a készítméerős volt a kártétel. (Ezek alapján egyértelmű követ- nyekre jellemző, hogy közülük néhányan rendelkeztetés nem vonható le.)
keznek jó hatással a szőlőlisztharmat és szürkeMeg kell említeni a fán fennmaradó gyümölcs penész ellen is. Felhasználásuk a legkritikusabb
időszakban a virágzástól-fürtzáródásig javasolt.
A vegyszeres védekezés mellett ne feledkez"Elfáradtam, pihenni hozzád jövök, Istenem Uram, a
zünk meg a gondosan elvégzett zöldmunkákról
te szent kezedbe ajánlom lelkemet"
sem. Szellős, napsütötte, valamint a szél által jól
átjárható lombfalakat biztosítsunk, ami mind a
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden rokonunkperonoszpóra, mind a lisztharmat elleni védekenak, barátunknak, szomszédunknak, munkatársunknak és ismerősünknek, akik édesanyám, anyósom, zés egyik eleme.
Bővebb információkat a www.ontsz.hu webolnagymamánk, nászasszonyom
dalon olvashatnak.
özv. Erdélyi Györgyné
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, és
mindazoknak, akik mély gyászunkban velünk éreztek.

GYÁSZOLÓ CSALÁD
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI NÖVÉNY- ÉS
TALAJVÉDELMI SZOLGÁLAT
KÁROSÍTÓDIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUM
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Tegyünk az allergiát okozó gyomok ellen!
Felhívjuk mindekű védekezés. Ezért fontos,
den ingatlantulajdohogy a termelő a tábla rosszul
nos és földhasználó
kelt, gyomos szegélyrészeit
figyelmét, hogy a
időben lekaszálja. Hiszen a
2000. évi XXXV.
közérdekű védekezéssel "az
törvényt (Növényérintett kultúrában okozott
védelmi törvény) a
károkért a földhasználó kártaParlament 2005.
lanításra nem tarthat igényt".
május 22-én módoSőt, a határozatot meg kell
sította.
küldeni a támogatások folyóAz új jogszabály
sítását végző MVH-nak.
előírja, hogy a tuGYŐR-MOSON-SOPRON MElajdonos, földhaszGYEI NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉTöbb százezer ember életét keseríti meg a parlagfű,
náló
termelő
DELMI SZOLGÁLAT
amely nyolcvan éve még ismeretlen volt hazánkban.
"köteles az adott év
június 30. napjáig ingatlanán a parlagfű vi*******************************************
rágzását megakadályozni, és ezt követően ezt
A fentieket Kunsziget Község Önkormányzata kiaz állapotot a vegetációs időszak végéig fo- emelt figyelemmel kíséri. Azon tulajdonosoknak, akik
lyamatosan fenntartani".
kötelességüket nem teljesítik, felhívást küld, mely tartalA megjelölt határnap letelte után a nö- mazza a parlagfű, a gyomnövény lekaszálásának határvény- és talajvédelmi szolgálat, illetve belte- idejét. Azon tulajdonos, aki határidőre nem teljesíti a
rületen a jegyző - a korábbi évekhez hasonló- gyomtalanítást, 100 000 Ft szabálysértési bírsággal és a
an - elvégzi a szükséges ellenőrzéseket. A munka elvégzésének összegével büntethető.
jogszabály a körzeti földhivatalokat is bevonja az ellenőrzésekbe, ezek az általuk felderíLENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
tett területek adatait átadják az illetékes növényvédelmi hatóságnak. Fontos változás,
hogy "a helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető".
Tehát az adott év június 30. napja után a
parlagfűvel fertőzött területek a tulajdonos
minden előzetes értesítése nélkül ún. közérdekű védekezés keretében lekaszáltathatók.
A védekezés költségét illetve a kiszabott növényvédelmi bírságot azután a tulajdonos köteles megfizetni vagy az APEH útján adók
módjára behajtható.
Ugyancsak felhívjuk a mezőgazdasági területen dolgozók figyelmét, hogy a jogszabály-módosítás szerint a kultúrnövénnyel bevetett területen (pl. kukorica, napraforgó stb.)
Június 12-én, vasárnap vadászkiállítást rendeztek
ha annak tőszáma "nem éri el az
a Kultúrházban. A kiállításnak sok látogatója volt.
agromológiailag indokolt tőszám 50%-át és
Másnap délelőtt az iskolások is megtekintették a
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot
szépen elrendezett trófeákat.
meghaladja" szintén elvégeztethető a közér-
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Vidám hasáb :)
Nagymamám 60 éves korában elkezdett napi
rendszerességgel sétálni, minden nap 5 kilométert. Most 82 éves, és fogalmunk sincs, hol van.
Múltkor felhívott egy csaj, hogy menjek át,
nincs otthon senki. Átmentem. Tényleg nem
volt otthon senki.
Évek óta nem beszéltem a feleségemmel. Nem
akarom félbeszakítani.
Külön szobában alszunk, külön eszünk, külön
megyünk nyaralni. Megteszünk mindent, hogy
egyben tartsuk a házasságunk.

Július elejére nyári díszbe öltözött a faluközpont. Ennek egyik
legszebb eleme a millenniumi emlékkereszt. Köszönet illeti
azokat, akik munkájukkal szebbé teszik Kunszigetet.

Gyermekünk első tizenkét hónapját azzal töltjük, hogy megtanítjuk járni és beszélni. A következő tizenkét évet meg azzal, hogy fogd be
és maradj nyugton!
Nincsenek előítéleteim. Mindenkit utálok.
Imádok borral főzni. Néha még az ételbe is
teszek.
A bank az a hely, ahol akkor kapsz kölcsönt, ha
be tudod bizonyítani, hogy nincs rá szükséged.
Mindenki tudja, hogyan kell gyereket nevelni,
kivéve azt, akinek már van.
Szeretnék gazdag lenni. Vannak emberek, akikből a gazdagság kiöl minden emberi érzést. Na,
olyan gazdag szeretnék lenni!

Több ember munkája fekszik abban, hogy a Kunszigeti Hírmondó eljuthat az olvasókhoz. Képünkön a májusi szám készül: munkában a HHKRB (Hírmondóhajtogató és Kézbesítő
Rohambrigád): Stoller Tamás, Biró Gábor, Venesz Zoltán,
Stoller Gábor - a képről hiányzik Kovács Dávid.

Nyári fotópályázat a www.kunsziget.hu-n!
Bárki nevezhet egy általa készített képpel,
ha elküldi e-mailben
a kunszigetweb@freemail.hu címre.
A pályázat témája a NYÁR.
A győztest a honlap látogatói választják ki.
Részletért látogassanak el a honlapra!

A feleségem "apró lábak dobogását" akarta
hallani otthon. Vettem neki egy kutyát. Olcsóbb, és több lába van.
Bámulatos, hogy az a rengeteg fontos dolog,
ami egy adott nap a világon történik, mindig
pont belefér az újságba.
Szülinapomra kaptam egy légpárásítót és egy
páramentesítőt. Ugyanabba a szobába tettem
őket, rendezzék le egymás között.
Rákötöttem a gázpedált a féklámpámra. Azóta
nem nagyon előztek meg.
Ha véghezviszed a lehetetlent, a főnököd felveszi a napi teendőid közé.
A világ legnagyobb felfedezéseit olyan emberek tették, akik túl idióták voltak ahhoz, hogy
felfogják, az adott dolog lehetetlen.
Van egy terepszínű álcaruhám. De nem találom.
WWW.VICCLAP.HU

WWW.KUNSZIGET.HU
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Újabb sikeres rali
Június 4-én harmadik alkalommal rendeztük meg
a Sziget-Rallyt.
Nagyon jó pályát sikerült kialakítanunk, melynek
hossza 6,9 km volt.
A versenyen 30 autó állt rajthoz három előfutóval. Húsz versenyzőnek sikerült teljesítenie a hat
gyorsasági szakaszt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a versenyen három hölgy is részt vett, közülük az egyik kunszigeti:
Nagy Gáborné Ráhel.
A nézők látványos és izgalmas versenyt láthattak. A versenyről készült képek már a verseny napjától láthatóak a www.kunsziget.hu honlapon.
Ezúton szeretném megköszönni a támogatók segítségét és munkáját.
PÁLI ISTVÁN
Labdarúgás:

Több helyen is voltak a nézők számára kialakított helyek, ahonnan biztonságosan nézhették az eseményeket. A biztonságos versenyt a
rendezőkön túl Kunsziget Község Polgárőrségének munkája is segítette.

Nehéz szezon
ért véget

Minden csapatunk számára véget ért a 2004/2005ös szezon. Sajnos a sikerek elmaradtak, csapataink a tabellák alján fejezték be a szezont.
Az egyesületben történt változásokról, eredményekről és tervekről a következő, júliusi számunkban olvashatnak bővebben.
Képünk az utolsó fordulóban, a hazai Tét elleni
mérkőzések készült, ahol 0:2-re kikaptunk.

A versenyt színesítette Ábrahám Imre első
osztályú versenyző részvétele, aki Ford Pumával indult, valamint fiai, akik Skoda Favorittal versenyeztek.

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL
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