XVIII. évfolyam 2. szám
2006. március 2.

Nőnapra
Mindenki számára ismerős dátum a március 8., ezen a
napon ugyanis sok országban a főszerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké. A Nemzetközi Nőnap immár majd egy évszázada ösztönzi megemlékezésre a fiúkat és férfiakat. Ilyenkor köszöntik hölgyismerőseiket a férfiak, ki virággal, ki apróbb vagy nagyobb
ajándékokkal, esetleg
néhány kedves szóval.
A nőkről sokan, sokféleképpen vélekednek,
költőket ihlettek, festők
ecsetjeit keltették életre,
és sok más művészeti
ág hirdeti alkotásaiban
a nők különlegességét,
szépségét, bájait. Ezen a
napon a férfiak igyekeznek kivételes bánásmódban részesíteni barátnőjüket, feleségüket, hölgy rokonaikat.
S bár tudva lévő, hogy a női lélek érzékeny és szeretetre éhes, s nemcsak az évnek ezen a napján kívánja a
törődést, mégis boldogsággal tölti el az a kényeztetés,
melyet ezen a napon kap.
Sok férfi nyilatkozott már úgy, hogy a nővel élni néha
gyönyörű érzés, olykor teher, néha felemelő, máskor
nyűg, egy mégis bizonyos. Nélkülük élni nem lehet!
FORRÁS: WWW.SULINET.HU
Programajánló
12 pont-158 év-2048
Események
Iskolai hírek
Óvodai hírek

2. oldal
2. oldal
3. oldal
4. oldal
4. oldal

Sokszínű és mozgalmas március áll
előttünk. A tavaszt Kunszigeten sok
programmal igyekszünk köszönteni,
a Kunszigeti Hírmondóban is néhány
„új hajtás” jelenik meg.
Az újság második oldalán fix helyet szeretnénk biztosítani a programajánlónak, melyben igyekszünk minél teljesebb képet adni az előttünk
álló hónap rendezvényeiről.
Megemlékezünk nemzeti ünnepünkről, és beszámolunk rendezvényekről is: a nyugdíjas klub, az iskola,
az óvoda februári programjairól, valamint egy kiállításról.
A „Kortárssegítő program” keretén
belül sok program indul meg a közeljövőben, ezekről is olvashatnak újságunkban.
A teleház márciustól hosszabb
nyitva tartás mellett FIP-pontként is
működik, ennek részleteiről is beszámolunk.
Folytatjuk a Kunszigetiek c. portrésorozatunkat.
Iskolánk tanulói több focitornán és
tanulmányi versenyen is szerepeltek
februárban. Hajrájához érkezett a Sziget-Kupa Tekebajnokság. Megkezdődött a megyei tekebajnokság,
márciusban indul a foci is, így az újság utolsó oldalán újra részletes
sportműsort találhatnak.

FIP-pont Kunszigeten
Programok—mindenkinek
Kunszigetiek—portrésorozat
Hajrá a Sziget-Kupában
Sporthírek és márciusi sportműsor

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA MÁRCIUS 25-ÉN JELENIK MEG.

5. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal
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Aktuális

12 pont - 158 év - 2048.
1848. 12 pont. Március 15.
Olyan számok, időpontok, amelyekről Magyarországon
mindenkinek a szabadság jut eszébe. Jelképpé nőtte ki magát
velük együtt a vers is, amelyet Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum előtt szavalt el. Jelképpé vált a 12 pont, melyben a márciusi ifjak megfogalmazták követeléseiket annak érdekében,
hogy hazájuk olyanná váljon, amilyen hazában örömmel élnek.
Gondoljunk bele, hogy mit jelent nekünk 1848! Petőfi, Vasvári és társaik azért küzdöttek, hogy olyan országunk legyen, amely az ország vezetése meghallgatja a nép gondjátbaját. Egy olyan Magyarországot szerettek volna teremteni,
ahol öröm élni mindenkinek 50, 100, 150 vagy 200 év múlva
is. De milyen is legyen ez az élet? Mit szeretnénk, hogyan éljünk mondjuk 2048-ban? Milyen lennek akkor Kunsziget,
Magyarország, Európa?
És most egy pillanatra gondolkodjunk el azon is, hogy mi
lett volna, ha ezek az események nem történnek meg 1848.
március 15-én! Milyen lenne akkor az élet 2048-ban? Hogy
élnénk, mit tennénk mindennapjaink során? Mi az, ami hiányozna az életünkből, amit 1848-nak köszönhetően már most
magadénak tudhatunk?
Nem szeretnénk válaszolni a kérdésekre. Ez legyen az
Önök feladata!
Ennek kapcsán ír ki irodalmi pályázatot Kunsziget Község
Önkormányzatának Kulturális Bizottsága.
A két téma:
Ð
Az életem Kunszigeten 2048-ban

Ð

Mi lenne az élet 2048-ban, ha nem lett volna 1848?
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Programok
márciusban
Március 3., péntek 17.30 - Zarándoklat a győri bazilikába
[17.30 Keresztút; 18.00 Püspöki
szentmise
- Autóbuszjárat indul
Kunsziget bolttól 16.38-kor, hazaérkezés 20.44-kor]
Március 4., szombat 16.00 Kunszigeti Hagyományok
[Szalainé Hécz Tünde előadása a Kultúrházban a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
szervezésében]
Március 10., péntek - Az irodalmi pályázatok beadási határideje
[részletek és felhívás a 2. oldalon]
Március 12., vasárnap 13.00 Bor– és Pogácsaverseny [a Kultúrházban - részletek az 3. oldalon]
Március 14., kedd 18.00 - Ünnepi megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Kultúrházban
Március 17., péntek 18.00 - Senki többet? Harmadszor! [vetélkedő
a Kultúrházban- részletek az 5. oldalon]

A fogalmazásokat, írásokat 2006. március 10-ig (péntek)
Március 18., szombat 10.00 adhatják le az iskolában. A legjobb fogalmazások, írások
Együtt, egymásért [Csepi László
szerzői felolvashatják írásukat az idei ünnepélyen, és értékes
százados, a Gy-M-S Megyei Katasztjutalomban részesülnek.
******************************************************

rófavédelmi Igazgatóság vezetőjének
előadása a Kultúrházban]

Tisztelettel meghívjuk községünk lakossáMárcius 18, szombat 18.00 - Az
gát az 1848-as forradalom és szabadság- I. Sziget-Kupa Tekebajnokság
harc évfordulója alkalmából rendezendő eredményhirdetése [Tekéző]
Március 31., péntek 8.30 - Tilai
ünnepélyünkre, amely 2006. március 14Lajos Emléktorna [sportcsarnok]
én, kedden 18.00-tól lesz a Kultúrházban.
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Események

Bor– és pogácsaverseny
A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület felhívása
Értesítjük a község lakosságát, hogy
ezévi bor és pogácsasütő versenyünket
2006. március 12-én vasárnap tartjuk.
Ennek programja:
Ð 13-14 óra között a mintaborokat vesszük

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

A Nyugdíjas Klub hírei
A Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub énekkara 16
nyugdíjassal vett részt a Kultúrával a Nyugat Kapujában című rendezvénysorozat megnyitóján
Nyúlon a sportcsarnokban. Az énekkar Karsai Klára
tanárnő vezetésével készült a fellépésre hosszú ideje. A kunszigetiek nyolc énekkel léptek fel a sokféle
művészeti ágat felsorakoztató rendezvényen.

át
Ð 14 órától a borokat bírálja el a bizottság

Ð 15 órától vesszük át a pogácsákat
Ð 16 órakor a pogácsák bírálata
Ð 17 órakor a verseny eredményének kihirdetése, díjak átadása
Ezután szakmai ismertetőt tart a bíráló
bizottság, majd bor- és pogácsakóstolás,
amíg a készlet tart.
A rendezvényünkre szeretettel várjuk a
község lakosságát.

Vidám farsangi műsort rendezett a klub február
27-én. Képünk a műsor fináléján készült.

Nagyböjti lelkigyakorlat, Kunsziget, 2006.
A lelkigyakorlat vezetője: Radó TaA Kunszigeti Önkén- más pápai prelátus, pasztorális helytes Tűzoltó Egyesület el- nök, plébános atya
Programok:
nöksége, tagsága ezúton
Március 29. szerda:
köszöni meg mindazok17.00 órától gyóntatás
nak, akik az egyesület
18.00 szentmise, I. lelkigyakorlatos
báljakor a belépődíj befiszentbeszéd
zetésével hozzájárultak
Március 30. csütörtök:
az egyesület tűz– és ka17.00 órától gyóntatás
tasztrófavédelmi felsze18.00 szentmise, II. lelkigyakorlareltségének javításához.
tos szentbeszéd
Köszönjük Rebenek ÁrMárcius 31. péntek:
17.00
órától gyóntatás
pád parancsnoknak a ze17.30 keresztút
neszolgáltatást.
18.00 szentmise, III. lelkigyakorlatos
szentbeszéd
KUNSZIGETI ÖNKÉNTES
Használjuk fel a lelkigyakorlatot a
TŰZOLTÓ EGYESÜLET
húsvétra való lelki felkészülésünkre!

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni minden Kunszigeti lakosnak, akik a bajban együtt
éreztek velünk és segítséget
nyújtottak részünkre.
Külön köszönetet mondunk
a Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Győr Megyei
Jogú Város Tűzoltóságának,
Lendvai Ivánné polgármester
asszonynak, a Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak, a Pampa
Panziónak és a Hunyadi utca
minden együtt érző lakosának.
PÁLI ISTVÁN ÉS CSALÁDJA
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Oktatás

Az iskola hírei

A Kunszigeti Általános Iskola február 18-án
rendezte meg idei farsangi bálját.
A jelmezes felvonulást élőzene követte, a
Veszett Aszalt Csiga Tankcsapda-számokat
adott elő. Kovács Barbara és Kovács Fruzsina tánca után a legidősebb tanulóink keringőjével
vette kezdetét a karnevál.
Köszönjük a Szülői Munkaközösség munkáját, a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
támogatását, Fazekas Miklós segítségét és Gál
Nándornénak azt, hogy ruhákat varrt a nyitótánchoz. Köszönjük továbbá mindenkinek, aki
a belépődíjjal, tombolatárgyak felajánlásával
agy tombolaszelvény vásárlásával támogatta a
rendezvényt, és ezzel együtt iskolánkat.

2006. 2. szám

Óvodai hírei
2006. február 10-én péntekre az Alsó-Szigetközi Önkormányzatok Oktatási Társulása rajzversenyt hirdetett
óvodás korosztály számára Győrújfalun. Óvodánkat 5
fős csapat képviselte: Csapó Tekla, Horváth Szófia, Kiss
Ágota Sára, Nagy Dániel, Szabó Bence. A rajzverseny témája Zelk Zoltán Négy évszak c. meséje volt. Óvodásaink nagyon szép eredményt értek el, kilenc település
közül a csapatunk a harmadik helyen végzett. Az egyéni verseny témája önarckép készítése volt, ebben a témában Nagy Dániel harmadik helyezést ért el, és a zsűritől
külön dicséretet kapott. Gratulálok a szép eredményekhez és további sikereket kívánok.
A gyermekek felkészítésében a nagycsoportos
óvónéni munkáját köszönöm. Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek a segítségét, akik a gyermekek utaztatásában segítséget nyújtottak.

2006. február 17-én pénteken a gyermekek és a felnőttek is izgatottan készültek hagyományos óvodai
farsangi bálunkra. A gyermekek jelmezbe bújva mulatták át az egész délelőttöt. Volt itt vidám kacagás,
tánc, vetélkedő; gyerekzsivajtól volt hangos az óvoda.
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Tájékoztató

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

FIP-pont Kunszigeten

1% - Kunszigetért

Új szolgáltatással bővül a teleház szolgáltatási köre
március 1-től. A Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központtal való együttműködés keretében Foglalkoztatási Információs Pontként (FIP) is működik a
teleház.
A FIP pont az internet segítségével tájékoztatást nyújt
munkavállalók és munkakeresők számára is.
Ð Segítség az álláskeresésben

Az alábbi egyesületek azzal a kéréssel
fordulnak Önökhöz, hogy segítsék
munkájuk a 2005. évi keresetük személyi jövedelemadójának 1%-ával.

„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány
Adószám: 18535174-1-08
Bankszámlaszám: 59000033-10230734Ð Önéletrajzminták—kérésre önéletrajz elkészítése 00000000
(akár több nyelven)
Ð Tájékoztató képzési lehetőségekről

Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány
Adószám: 18536357-1-08

Ð Tájékoztató a munkaügyi központ szolgáltatásairól
Ð Hozzáférési lehetőség az EMMA-rendszerhez

Kunszigeti Faluszépítő Egyesület
Adószám: 18533268-1-08

Ð Internetes honlapok gyűjteménye az álláskeresés Kunsziget Község Polgárőrsége
Adószám: 18536508-1-08

témájában
Az együttműködés lehetővé
Péntek: 15-21 óráig
teszi számunkra a hosszabb
Szombat: 15-21 óráig
nyitvatartási időt is, ennek
Vasárnap 17-21 óráig
megfelelően március 1-től a
teleház nyitvatartása a kö-

Kunszigeti Teke Egyesület
Adószám: 18971703-1-08
Kunsziget Sportegyesület
Adószám: 19881409-1-08

Programok - mindenkinek
A szervezés után az elkövetkezendő hónapokban
több program is útnak indul a Kortárssegítő szolgálat keretében.
Ami jelenleg már biztos, hogy március 17-én,
pénteken „Senki többet? Harmadszor!” címmel vetélkedőt rendezünk 18.00-ás kezdettel a Kultúrházban. A játékos-műveltségi vetélkedőre háromfős
csapatok jelentkezését várjuk március 16-ig a
teleházban. A vetélkedőt Fehérvári Károly rendezi. A
vetélkedőn értékes díjakat nyerhet a győztes csapat.
A program keretében „Együtt-egymásért” címmel közrend-közbiztonság-polgári védelembűnmegelőzés témában Csepi László százados, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltségének vezetője tart előadást a Kultúrházban 2006. március
18-án 10 órától.
Előadássorozatunk keretében bűnmegelőzési

szakembereket hívunk meg, beszélni szeretnénk a
családon belüli erőszakról, továbbá a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésével és a már kialakult szenvedélybetegségek elleni gyógymódokkal
kapcsolatos előadásokat is tervezünk a program keretében. Az időpontok egyeztetése jelenleg is folyik.
Terveink között szerepel társastánc-tanfolyam,
önismereti tréning és sportrendezvény is, ez utóbbiba a több település ifjúságát is szeretnénk bevonni.
Szeretnénk a falutévé műsorát is színesíteni, valamint művészeti csoport megalakítását is tervezzük.
A fenti programok részleteiről a Kunszigeti Hírmondón, a falutévén, a www.kunsziget.hu honlapon és
plakátokon keresztül tájékoztatjuk Önöket.
A programok minden korosztály számára nyitottak. Kérjük Önöket, figyeljék az eseményeket és vegyenek részt ezeken minél többen!
BÁBICS NORBERT
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Kunszigetiek

Szalai-Danka Ildikó
Mivel egy új rovatot nyitott a Kunszigeti Hírmondó,
így én is lehetőséget kaptam a bemutatkozásra. Noha
nem rendelkezem nyolc lábbal, öt füllel, illetve egyéb természet feletti képességgel sem lettem megáldva, de talán
mégis jobban megismerhetnek azok a emberek, akivel
még alig, vagy éppenséggel még nem is találkoztam.
Nem vagyok törzsgyökeres kunszigeti, mivel Győrben
születtem és a férjem, Szalai József révén kerültem ide,
mégis ha megkérdezik valahol honnét jöttem, büszkén
mondom, hogy Kunszigetről. Szeretek itt élni, szeretem
az itt élő embereket, szeretem, hogy tiszta, takaros házak
között sétálhatok délutánonként Annával, kislányommal
és örülök, hogy a zajos főutaktól távol, a Szigetköz ölében
élhetek.
Mint a fentiekben említettem Győrben születtem és
Győr-Szigetben laktam 20 éves koromig. Majd adódott
egy lehetőség és én éltem vele, kimentem Angliába négy
lányra vigyázni, háztartást vezetni és nyelvet tanulni. Talán még mindig ott élnék, ha a Jó Isten’ nem hoz össze
férjemmel. Így 1,5 évet töltöttem kint, melyet nagyon élveztem, sok tapasztalatot gyűjtöttem és személyiségem
fejlődésére se volt hátrányos. Talán ezért is ragadtam tollat, hogy aki a középiskolai tanulmányai befejezése előtt/
után áll egy kis bátorítást adjak, hogy ha adódik külföldi
munkára lehetőség, bátran ragadják meg, nem fogják
megbánni. Persze egy kis szerencse is kell hozzá, de megéri.
Mikor hazajöttem, befejeztem a főiskolát és, mint építőmérnök dolgoztam, aztán jött Anna 2004. karácsonyán
és azóta itthon töltöm napjaimat, ill. mégsem. Mindig is
bennem volt egy titkos vágy, hogy szeretnék tanár lenni,
gyerekekkel foglalkozni, és azt sem szerettem volna, ha
az angol tudásom kútba vész. Ezért elkezdtem a Veszprémi Egyetem Angoltanári szakán tanulni, melyhez Forgó
Annától bátorítást és sok segítséget kaptam/-ok. Így hetente szerda, csütörtökönként Veszprémbe vagyok, de a
hét többi napját itthon töltöm és a tanulás, gyereknevelés,
háztartásvezetés mellett tanítgatok. Ha van olyan, akinek
angol tudása csiszolásában segíthetek, várom jelentkezését.
Köszönöm a lehetőséget és befejezésképpen kedvenc
költőmtől idézek:
„Adja meg az Isten, mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett sok víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.”
(ADY ENDRE)
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Szülinapi
kiállítás
Február 24-én közel ötven szempár
várta kíváncsian Simigla Edina kiállítását. A művésznő ekkor ünnepelte
születésnapját is, az ebből az alkalomból vendégkönyvbe már ekkor több,
mint öt oldalt írtak a kiállítás látogatói.
A képeket március 15-ig tekinthetik
meg az érdeklődők a teleház nyitvatartási ideje alatt.
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Sport

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Sulisport

Hajrá a Sziget-Kupán
A verseny állása március 1-jén

Február 11-én a Győri ETO FC rendezett teremtornát az 1998-ban születettek részére. Iskolánk
1. Fakó
8
16 37-11
csapata nagyon jól szerepelt, az erős mezőnyben –
2. BöHöMök
8
14 34-14
megelőzve az ETO B csapatát is – 5. helyen vég3. Öreg G.
8
14 33-15
zett. Játékosok: Kuller Máté, Mezei Valentin,
4. Egyed Team
7
10 27-15
Gyurkovits Richárd, Szalai Bálint, Szalai Áron, Taufer
5. Lok. HDI
7
10 25-17
Jácint, Tilai József, Vikidár Márk.
6. BM-esek
8
10 29-19
Az Alsó Szigetközi Kistérségi társulás szervezé7. MÚÚÚÚÚ!
8
6
24-24
sében három korcsoport, három korcsoport, három
8. Tökös T.
8
6
21-27
helyszínen küzdött a helyezésekért.
9. Fröccsöntők
9
6
23-31
Eredmények:
10.Bébicsőszök
8
2
12-36
11.Heves Jeges
7
0
35-7
3-4. oszt. 7. hely
12.Kis Duna
8
0
10-38
5-6. oszt. 4. hely
7-8. oszt. 4. hely
Összességében mindegyik csapatunk jól helytA Sziget-Kupa Tekebajnokság eredményhirdeállt, ügyesen játszottak. Kiemelem Szalai Ildikót, aki
tése 2006. március 18-án, szombaton lesz.
a 3-4. osztályos fiúk között szerepelt sikeresen, és
A program:
14.00 Kunsziget-Pér megyei I. o. bajnoki teke Volner Gábort aki a legidősebbek között gólkirály
mérkőzés
lett.
18.00 Eredményhirdetés, díjkiosztó, fotózás
Köszönet illeti azokat a szülőket, akik a tanulók
19.00 Vacsora
utazásában segítettek.
Utána Tekebál. Zene: Arató Károly
Szeretettel várunk mindenkit!
A SZERVEZŐK NEVÉBEN: LUKÁCS JÓZSEF

A szokásos, széles italválasztékon
felül nyereményjátékkal is várjuk
Önöket a Tekézőben!
Minden
1000 Ft feletti italvásárlás esetén
sorsjegyet kap
március 1. és április 30. között,
amellyel részt vesz sorsolásunkon.

A fenti kép a BM-esek és a Bébicsőszök mérkőzésén készült, utóbbi csapat névsora hiányosan
jelent meg az előző számunkban. Jöjjön a helyesbítés, a Bébicsőszök csapatának névsora
helyesen: Farkas Ferencné, Frank Gyuláné, Gál
Csabáné, Gondárné Horváth Rita, Horváth
Árpádné, Mezeiné Sipos Szilvia, Németh
Attiláné, Stankovics Antal

Az értékes díjak között
a fődíj egy kétszemélyes hétvége
a sárvári Hotel Arborétumban.

Szeretettel várjuk Önöket!
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Sport

Télen is helyt álltunk

December 29-én két 4 fős csapattal részt vettünk a Rábaközi
Teke Kupán. Jó közepes eredményt értünk el.
Jó hír, hogy Farkas Attila bejutott az országos döntőbe, ám
rossz hír, hogy a verseny időpontjáról sem Őt, sem a szakosztályt nem értesítette a versenybizottság…
Január 14-én 4 fővel részt vettünk a Városi Felnőtt Férfi bajnokságban. Helyezést ugyan nem értünk el, de a középmezőnyben végeztünk.
Január 18-án edzőmeccset játszottunk a Mosonszentmiklós
csapatával. Idehaza 40 fával, otthonukban (január 30-án) 117
fával kaptunk ki, de ennyivel erősebbek is, hiszen az NB IIIban játszanak.
Január 21-én részt vettünk a Vajda Jenő emlékversenyen. 66
versenyző közül 11. lett Virág Péter 399 fával (a 7. legjobb taroló), 23. helyen Németh István 393 fával, 24. helyen Gutléber Zoltán 393 fával (a 4. legjobb teliző), 36. helyen Farkas Attila 382
fával (a 3. legjobb teliző) és 42. helyen Szalai Balázs 377 fával.
Az amatőr kategóriában 13-an indultak. A 7.helyen Fincicki
Zoltán végzett 365 fával.
Első bajnoki meccsünket a Jobb Dámával játszottuk február
4-én.
Jobb Dáma-Kunsziget 6:2 (2448-2326) fa.
Győzni mentünk (mert ez a meccs nekünk a 3. helyt jelentette volna), s megvertek bennünket. Pont ellenünk kellett pályacsúcsot dobniuk..?! Nagyon jól, fegyelmezetten játszott a
csapat ezen a „rossz” pályán. Legjobb dobók: Horváth Sándor
(J. D.) 438 fa, Rebenek Balázs (Kunsziget) 413 fa, Kelemen Mihály
(J. D.) 413 fa
Második meccsünket Győrújfalun játszottuk február 18-án.
Győrújfalu-Kunsziget 2:6 (2162-2256) fa.
Legjobb dobók: Virág Péter (Kunsziget) 404 fa, Németh Lajos
(Gy.újfalu) 392 fa, Csík Endre (Gy. újfalu) 387 fa, Németh István
(Kunsziget) 385 fa, Farkas Attila (Kunsziget) 381 fa, Gutléber
Zoltán (Kunsziget) 369 fa.
Bár csak egy-egy félpályán csillantunk meg, így is győzött
a csapat. Továbbra is oda kell figyelni ha előbbre akarunk jutni.
Az ifjúsági párosunk (Farkas A.-Szalai B.) szintén megverte
Győrújfalu ifjúsági csapatát 2-0-ra.

2006. 2. szám

Sportműsor
Március 8., szerda
17.30 Kunsziget-Halászi (megyei I. osztályú
bajnoki teke mérkőzés)
Március 12., vasárnap
12.00 Bősárkány-Kunsziget (megyei II. osztályú ifjúsági bajnoki labdarúgó mérkőzés)
14.00 Bősárkány-Kunsziget (megyei II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés)
15.00 Gyömöre-Kunsziget II. (megyei III.
osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés)
Március 18., szombat
14.00 Kunsziget-Pér (teke)
15.00 Kunsziget II.-Sokorópátka (m. III. o.)
Március 19., vasárnap
12.00 Kunsziget-Dunakiliti (ifi)
14.00 Kunsziget-Dunakiliti (m. II. o.)
Március 26., vasárnap
13.00 Rajka-Kunsziget (ifi)
15.00 Rajka-Kunsziget (m. II. o.)
15.00 Csikvánd-Kunsziget II. (m. III. o.)
A mérkőzések kezdési időpontjai változhatnak! Ha
a labdarúgó mérkőzések megrendezésére nem alkalmas a pálya, a mérkőzéseket későbbi időpontra halasztják. A serdülő bajnokság sorsolása még egyeztetés alatt; amint az kész lesz, becsatoljuk a sportműsorba.

Eredmények
A február 11-12-én megrendezett Farsang-kupa végeredménye:
1. Ricsi-Team
2. AS Roma
3. Brazilok
4. Tűzoltók
A torna legjobb kapusa Gunyhó Tibor,
gólkirálya Takács Norbert.
**************************************************

Jó hangulatban folyik a Sziget Kupa bajnokság. Érdekesség,
hogy lányok-fiúk 17 évesektől 70 évesekig küzdenek egymással, s mindenki jól érzi magát. Továbbra is jó eredményeket,
sok sikert kívánok a játékosoknak.

GUTLÉBER ZOLTÁN

Február 26-án felkészülési mérkőzésen
Győrújfalun Győrzámoly-Kunsziget 2-4
(Gsz.: Kolonics I. 3, Horváth Cs.)

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL
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