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Megemlékezés
„30 évvel ezelőtt veszítette el Kunsziget község meghatározó személyiségét, Dubi Istvánt. Az egész falu becsülte. Programokat szervezett mint
kultúrház-igazgató a felnőtteknek a
hatvanas évek végén, az ifjúságnak,
vetélkedőket vasárnaponként az iskolásoknak. Szóval igazi elkötelezettje volt
a falu közművelődésének. Magas szinten szervezte a közéletet: anyák napi
műsoroktól az irodalmi előadói estekig.
Nagyszerű közéleti munkája mellett tanárként dolgozott az iskolában.
Inkább a reáliák vonzották, bár rajzot
is szívesen tanított, sőt a festészettel is kacérkodott.
Okos, higgadt óravezetéséért, logikus magyarázataiért tanítványai tisztelték, emberségéért szerették.
Kitűntető helyen szerepelt munkásságában az iskolai mozgalmi
élet szervezése: kirándulások, tantárgyi vetélkedők, táborozások.
Nemcsak a gyerekekkel, a pedagógusokkal, kollégáival szemben is
lojalitás jellemezte, de segítette az én iskolavezetői munkámat is.
Pista barátom most lenne 70 éves.
Dubi Istvánnak mint Kunsziget szülöttjének emlékét a felsorolt
érdemek alapján valamelyik intézmény érdemes falán megörökíteni
javaslom.”
Fűzfa Ottó, nyugalmazott címzetes igazgató Kunsziget
Község Képviselőtestületét ezzel a kéréssel kereste meg, hogy
Dubi István tanár születésének 70., és halálának 30. évfordulója alkalmából emléktáblával tisztelegjen a falu a tanár úr
emléke előtt. A képviselőtestület támogatta a javaslatot.
(Folytatás a 2. oldalon)
Felhívások
Útfelújítások a faluban
Sikeres pályázataink
„Méltó helyet a kultúrának”
Néptáncosok
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Megérkezett a nyári idő a nyaralni
és strandolni vágyók legnagyobb örömére. Idei hatodik számunkban az elmúlt időszak eseményeiről számolunk
be, valamint az előttünk álló programokról is olvashatnak.
Dubi István tanár tiszteletére emléktáblát avatunk ezen a hétvégén.
Parlagfű-mentesítési akció, labdarúgó kupa és horgászverseny lesz még
júliusban.
Sikeres pályázatokról is beszámolhatunk, melyek megvalósítása most folyik
vagy a közeljövőben kezdődik meg.
Újságunk megjelentekor még zajlik az
útfelújítás, amely két utcát teljesen és
további öt utcát részlegesen érint.
Színvonalas ünnepség keretében vehettük újra birtokba a falukönyvárat,
amely mostantól hétfőn és csütörtökön
várja az olvasóközönséget.
Érsek Sándor tb. Kanonok úr vasmisét mutatott be pappá szentelésének
65. évfordulója alkalmából.
A horgászegyesület sikereiről is beszámolunk Önöknek, valamint a VI. Sziget-Rallyról is.
A sportegyesület hírei mellett szerepel a VI. Sziget-Kupa labdarúgó torna
programja is, amely ezen a hétvégén
kerül megrendezésre.
Minden kedves olvasónknak balesetmentes, örömteli nyarat kívánunk.

Érsek Sándor vasmiséje
Horgászhírek
Óvodai hírek
Véradás, sport
Sport

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA AUGUSZTUS 18-ÁN JELENIK MEG.
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(folytatás az 1. oldalról)

2006. július 22-én 18 órai kezdettel a kunszigeti temetőben kezdődik a megemlékezés
Lendvai Ivánné polgármester köszöntő szavaival, majd Stoller Imre egykori kolléga méltatja a
tanár úr emlékét.
19 órától a Kunszigeti Általános Iskolában
avatjuk fel az emléktáblát.
Megemlékezést tart Fűzfa Ottó címzetes igazgató, a rendezvény védnöke.
A volt tanítványok nevében dr. Fűzfa Balázs
mond beszédet; az emléktáblát Szalai Ferenc
avatja fel.
Mindenkit várunk a megemlékezésre.
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

Felhívás

Fagyiért a parlagfű ellen

Felhívjuk a község lakosainak figyelmét,
hogy az elmúlt időszakban megszaporodtak a
figyelemelterelés módszerével elkövetett besurranásos lopások, melyeket főként a vidéken élő
idős korosztály sérelmére követnek el kihasználva a hiszékenységüket és félrevezethetőségüket. A bűncselekményeket az ügyek többségében két- vagy három személy követi el olyan
módon, hogy míg az egyik személy valamilyen
indokkal kicsalja a házból az ott lakót addig, a
másik személy besurran a lakásba.
Az esetek többségében készpénz eltulajdonítására irányul a cselekményük.
Továbbá az elmúlt időszakban elszaporodtak
az épülő félben lévő házak udvarán elhelyezett
építőanyagok, gerendák, zsákos vakolat valamint a házba felszerelt és egyéb értékek, így
gázkazán, nyílászárók, bejárati ajtók eltulajdonításával elkövetett lopások.
Kérjük, vigyázzanak értékeikre!
ORSZÁGOS RENDŐRKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI OSZTÁLYA
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A parlagfű évről évre keseríti meg sok ember életét. Nyáron a virágjával, pollenjeivel támad, amire sokak szervezete allergiás reakcióval válaszol: nátha, begyulladt szem.

Ebben az akcióban a parlagfű irtásáért még
ajándék is jár.
Minden 100 töves virágba nem borult parlagfűért 1 liter fagylaltot adunk ajándékba!

Hozd a csokor parlagfüvet 2006. július 29-én,
szombaton a sportpályához és rövidesen
megkapod a jutalom fagylaltot.
Célunk 500,000 szál parlagfűtől megszabadítani az országot!

HAJCZI BT.
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Útfelújítások a faluban
Kunsziget Község Önkormányzata 2006-ban
is folytatja a falu utcáinak felújítását. A rendkívüli téli időjárás miatt a két legrosszabb állapotban lévő utca, a Táncsics és Dózsa utca felújítása kezdődött el.
Sürgősségét az útburkolatok szétesése is indokolta. A felújítással egyidejűleg kátyúzásra
kerül a Zöld Mező utca és a Széchenyi utca, garanciális javítás történik a Hunyadi utcában és
az útpadka újra murvázásra kerül a Duna utcában és a József Attila utcában. Az útjavításokat a Strabag Zrt. végzi.
Tisztelt Lakosság!
Kérjük, hogy vontató és teherforgalomra lehetőség szerint a határi utakat használják, ezért
készült el a Duna utca végétől a Tsz major irányába vezető út is.
Köszönjük!
LENDVAI IVÁNNÉ,
POLGÁRMESTER
(Felül a felújított Táncsics, alul a Dózsa utca)

Sikeres pályázataink
Az elmúlt időszakban is több kunszigeti civil szervezet, az önkormányzat és az iskola is benyújtott több pályázatot. Ezek közül néhányat
kedvezően bíráltak el. Önrészt minden esetben igényelnek a teljes pályázatok.
A Nemzeti Civil Alapprogramban eddig minden alkalommal pályáztak Kunsziget civil szervezetei —sikertelenül—, de most végre működési
támogatásban részesült a Kunsziget Sportegyesület, a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület, Kunsziget Község Polgárőrsége és a Kunszigeti Teke
Egyesület.
A Kunszigeti Általános Iskola a könyvtári könyvállomány gyarapítására nyert pénzt.
„Gyermekekért—2006.” néven játszótér épül a Petőfi téren, amely az
uniós szabályoknak is megfelel. A játszótér építésére önkormányzatunk a
Mobilitástól nyert támogatást. Az építés tereink szerint rövidesen indul.
Ugyancsak a Mobilitás pályázatain tudunk ifjúsági programokat rendezni a nyáron és az ősszel is. A nyári programokról részletes tájékoztatás
a teleházban és a www.kunsziget.hu oldalon olvashatnak.
BÁBICS NORBERT
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük
ki a Kunszigeti Általános
Iskola 1956-ban végzett tanulóinak, hogy az 50 éves
osztálytalálkozó alkalmából
Virág Irén
osztálytársukról megemlékeztek, sírjára a szeretet
virágait elhelyezték.
SZERETŐ FÉRJE ÉS CSALÁDJA
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Kultúra

Méltó helyet a kultúrának”

Elkészült a falukönyvtár, melyet Kunsziget Község
Önkormányzata a Megyei Területfejlesztési Tanács
támogatásával valósított meg. A több mint százéves
épület állaga erősen megromlott, a felújítás során cserére került a tetőszerkezet, a villamos és fűtéshálózat,
a nyílászárók.
Kerámia járólap, új szekrények, polcok, számítógépes adatbázis, internet hozzáférés a XXI. század elvárásainak megfelelően biztosítják a lehetőséget az olvasni vágyóknak.
Napjainkban óriási lehetősége van a tudásnak,
mely részben könyvekből szerezhető meg.
A könyvtár helyet ad kulturális rendezvényeknek,
író – olvasó találkozóknak.
Köszönjük mindazok munkáját, akik bármi módon
hozzájárultak a könyvtár felújításához.
A könyvtár nyitvatartási idején Szűcsné Venesz Irén
várja Önöket hétfőn és csütörtökön 17 – 18 óráig.
LENDVAI IVÁNNÉ
POLGÁRMESTER

Néptáncosok
Ez év június 22-én a győri Színház előtti téren fellépett a győri Lippentő néptánc együttese is, a Táncfesztivál keretében. Ez idáig még csak a Hírmondóban olvastam, illetve a kunszigeti gyerekektől hallottam az egyesületről, de most élőben is szerencsém volt megtekinteni a produkciót. Ahogy a serdülő korú gyerekek és a
kisebbek is táncoltak, akaratlanul is eszembe jutott,
amikor még én is néptáncoltam, persze én csak általános iskolában szakkörön belül műveltem a néptáncot
megközelítőleg sem olyan minőségben, mint amit most
láthattam, mert az teljesen más volt. Bár a színpad lehetett volna egy picit nagyobb is, a gyerekek mégis elfértek és frappánsan tudtak alkalmazkodni az adott területhez. Be kell vallanom, ahogy nézetem a produkciót
könny szökött a szemembe, na nem azért, mert a történet szomorú lett volna, hanem maga az előadásmód
miatt. Ezek a tizenéves gyerekek mesteri módon adták
elő pl. a Kukorica Jancsi c. darabot, melynek közönségnevettető prózai betétei is vannak. Tudomásom szerint
több városban, a határainkon túl is felléptek már ezzel a
produkcióval, de nekem úgy tűnt, mintha most először
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adták volna elő. Teljes odaadással, átéléssel, fegyelmezetten táncoltak,- még a legkisebbek is-, végig a kánikulai hőségben és látszott rajtuk, hogy élvezik és szeretik,
amit csinálnak. Gondolom nem kell leírnom, mindenki
elhiheti, hogy a produkció végét vastaps követte. Persze a látottakat sem a TV, sem a leírtak nem tudják pótolni, ezt élőben kell átélni, ahogy kopog a cipő, csizma,
ahogy csattannak a tenyerek, ahogy a színpad deszkái
együtt „táncolnak” a gyerekekkel…
A fellépést látván lelkiekben egy kicsit feltöltődtem
és még este is azon gondolkodtam, milyen szép dolog,
hogy van aki továbbviszi hagyományainkat és bemutatja azt másoknak, mert úgy gondolom, főleg most ebben az elnyugatiasodott világunkban nagy szükség van
rá. Remélem, hogy egyszer lehetőségünk lesz arra,
hogy esetleg Kunszigeten fellépjen a társulat. És engedjék meg, hogy ezúton gratuláljak a kunszigeti gyerekeknek , akik az együttesben táncolnak, mert az előadáson
tükröződött a sok energia, kitartás, gyakorlás, amit belefektettek! Csak így tovább, higgyétek el szükség van
Rátok!

SZALAI-DANKA ILDIKÓ

2006. 6. szám

Évforduló

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Érsek Sándor vasmiséje
Érsek Sándor tiszteletbeli kanonok úr pappá szentelésének 65. évfordulójára
Mélyen tisztelt Kanonok Úr!
Külön öröm számomra, hogy nekem jutott az a
megtiszteltetés, hogy körünkben üdvözöljem, és
buzgó tevékenységéről szerényen szóljak.
A papság meghívás Istentől, Jézus által. E hívó
szót meghallva szolgálattal szentelte meg. A szentlélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük.
Ön a papi utat, hivatást választotta és elindult
annak minden nehézségét vállalva, hogy hirdesse
Isten igéit.
Vannak utak, amelyek az életre vezetnek, és
vannak utak, melyek zsákutcák… Az evangélium
utjait keressük magunkban, egymásban és az
imádságban, hogy életünk labirintusát Isten tervei
szerint járhassuk.
Reá hagyatkozva, Őt követve haladhatunk a
végső úti célunk felé, és biztosak lehetünk benne,
hogy a kő az utunkban áldássá válik.
Közel fél évszázadon keresztül munkálkodott
Kunszigeten, hogy az itt élő hívő embereknek mindennapi lelki tápláléka meglegyen.
Hosszú időn keresztül testvére gondoskodó szeretetére számítva tette nem kevés dolgát. Felsorolni is sok lenne a szolgálatot, lelkipásztori tevékenységeket, amit falunk lelki életéért tett.
A nehéz időkben is hűségesen, becsülettel helyt
állt. Kitartott elképzelései mellett még akkor is,
amikor népszerűtlen döntéseket kellett hoznia.
Diplomatikusan oldott meg dolgokat, amely a hívő
és világi oldalon álló emberek javát egyaránt szolgálta.
Voltak pillanatok, - úgy gondolom -, amikor
nem volt könnyű idetartozni, amikor munkája jutalma elismerés helyett gyötrelem és kétség, esetleg elutasítás volt.
Istenben vetett hite azonban átsegítette a nehézségeken így kamatoztatta községünk javára azokat
a szellemi és lelki értékeket, amelyeket munkássága alatt sugárzott környezetére. Hozzá tartozott a
falu életéhez, részévé vált az itt élő emberek mindennapjának. Mindenkihez volt kedves, bíztató
szava, érdeklődő és nyitott volt. Ismerték, és Ő is
ismerte a körülötte élőket.
1956-1965-ig Káplánként tevékenykedett Visi

Péter esperes plébános mellett. Tele ambíciókkal,
tervekkel kezdte szolgálatát Községünkben.
Köszönettel tartozunk az 1957-ben a templomunk belső felújításáért tett önzetlen munkájáért.
1979-ben a teljes külső tatarozás irányítását is lelkesen felvállalta.
1990-ben amikor az iskolai hitoktatás újra előtérbe kerülhetett, korát meghazudtolva, fiatalos lendülettel látta el a hitoktatás nehéz feladatát. Plántálta a
gyermekek lelkébe a hit parányi magját, hogy aztán
azok termékeny talajra hullva megerősödjenek,
szárba szökkenve beérjenek.
Isten a megmondhatója, hogy hány fiatalt indított
lelki útravalóval felkészítve, hogy a nagy betűs életben megállja helyét. Szeretetre, szeretve nevelt.
Személyes élményeim leltárába kitörölhetetlenül
bevésődött azoknak a papszenteléseknek a hangulata, íze, amelyekre magával vitt, mint ministráns
gyermeket.
Közel 20 évig álltam mellette vasárnaponként és
más alkalmakkor.
Példaképpé vált a kitartása, a hívő-emberi magatartása.
Benjámin László soraival szeretném megköszönni mindazt, amit tett, és ahogyan tette. Kérjük a Jó
Isten áldását, a hivők buzgó imádságát. Kívánjuk,
hogy még sokáig alkalmunk legyen a vele való találkozásra.
Bátran légy tenmagad akárhogy ráncigálnak,
Vezérnek lássanak bár - vagy muzsikus cigánynak
Fölemel tisztelettel a világ, vagy legyűr,
A páholyban, a porban, az vagy, ami belül!

SZALAI SÁNDOR
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Egyesületek, óvoda
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Horgászhírek
2006-ban a Kunszigeti Általános Iskolában
elindult a Horgászszakkör. Sok kis horgász jelentkezett a tanfolyamra. Az elmúlt hónapokban már be is bizonyították rátermettségüket
erre a sportra. A nyári szünet után ősszel is
szeretettel várjuk őket.
2006. május 28-án Győrött a Megyei Gyermeknapi Horgászversenyen voltunk a jelentkezőkkel, akik szép helyezéseket értek el a korcsoportos versenyen.
Korcsoportjában Mezei Milán 2., Mezei Valentin 1., Horváth Adorján 1., Páli Vivien 1., Gondár
Viola 2., Gondár Flóra 1. helyezést ért el. Gratulálunk a gyerekeknek.

2006. június 18-én az egyesületünk megrendezte évi rendes házi halfogó versenyét. A horgászok szép számmal megjelentek és bizonyítottak.
Végeredmény:
Ifjúsági horgászok: Felnőtt horgászok:
1. Baranyai István
1. Raczenböck Péter
2. Tatai Richárd
2. Angyal Ádám
3. Gondár István
3. Nagy Gábor
4. Angyal László
5. Gáli Szilárd
6. Szücs Norbert
7. Tóth István
Gratulálunk az elért eredményhez.

2006. július 22-23-án a kunszigeti Csiszlói
tavon az egyesület megrendezi az I. házi harcsafogó versenyét. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt, kikapcsolódni vágyót. Nevezni
Gondár Zoltánnál lehet az egyesületi tagoknak.

A VEZETŐSÉG NEVÉBEN:
GONDÁR ZOLTÁN
Képünkön Mezei Milán.

Óvodai hírek
A Kunszigeti HE köszönetet mond Horváth
Attilának és feleségének, Schreiner Szilviának a
gyermekhorgász sport szponzorálásáért.

Az idei évben szakítottunk a hagyománnyal
és a helyi kultúrházban tartottuk meg évzáró
ünnepélyünket. A kicsik és a nagyobbak is nagyon ügyesem mutatták be „tudományukat”
és szórakoztatták a meghívott vendégeinket.

A kunszigeti horgászcsapat Hegyeshalomban a Stettai tavon megyei amatőr bajnokságban a 7. helyezést érte a el. A csapat tagjai: Takács László, Gondár István, Gáli Szilárd és Gondár
Zoltán.

A nyári időszakban is nyitva tart intézményünk, gyerekek főként a szabadban töltik az
időt játékkal és sok mozgással.
Nyári szünet 2006. augusztus 7-től augusztus 28-ig lesz az óvodában.
FARKAS FERENCNÉ, VEZETŐ ÓVÓNŐ
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Megérkeztünk

NYARALÁS?!
BALATON?!
KEDVEZŐ ÁR?!

Losonczi Mira
és
Losonczi Zétény

Balaton északi partján Ábrahámhegyen /
(június 28-án)
Révfülöp és Badacsony között/ 7 szobás, 3
fürdőszobás, tágas étkező + nappalis ház kiIsten hozott benneteket!
adó. Különösen alkalmas több család (4db 4
tagú család) együtt pihenésére, egy helyen. A
ház a strandtól sétálva 15 perc, egy nyugodt,
zajmentes zsákutcában található, ezért kis
gyerekekkel ideális nyaralóhely. Ha esetleg az
2006. június 13-án a Magyar Vöröskereszt
időjárás nem a balatoni strandolásnak kedvez, Helyi Szervezete és a Győri Véradó Állomás
40 km-re található Zalakaros-, ill. a felhívására sok kunszigeti jelent meg, hogy
kehidakustyáni élményfürdő, mely autóval vért adjon.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden
könnyedén megközelíthető.

Véradás

donorunknak, hogy önzetlen segítségnyújtásukkal támogatták az arra rászoruló embertársaikat.

További információért érdeklődni:
06-20/983-1274 és 06-20/347-7132

MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE

A Sportegyesület hírei
A megyei II. osztályú csapata gyenge őszi teljesítmény után új edzővel, Széles Imrével vágott neki a tavaszi szezonnak. A csapat tavaszi szereplés jónak mondható, a cél a bennmaradás volt, ami teljesült.
A megyei III. osztályú csapat szereplése is sokat javult, azonban az ifjúsági és serdülő csapatok szereplése változatlanul gyenge. Ezen mindenképpen javítani
kell.
A Kunsziget II. a 2006/07-es szezonban csak a megyei IV. osztályban tudna indulni, mert most már a
megyei III. osztályban is kötelező az ifjúsági csapat indítása. A vezetőség és a csapat játékosai közösen úgy
döntöttek, hogy a csapat játékosai a megyei II. osztályú
csapatban és annak tartalékcsapatában játszanak tovább. Széles Imre elmondta, hogy számít a kunszigeti
játékosokra, és bár az ajtó mindenki előtt nyitva áll,
meg kell dolgozni azért, hogy valaki a megyei II. osztályú csapatba kerüljön.
A tartalék csapatot a továbbiakban Stankovics Antal
edzi. A serdülő csapat edzője marad Fazekas Miklós tekintettel arra, hogy a csapat töretlen lelkesedéssel vesz
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részt az edzéseken és a mérkőzéseken, a védekezésük javul.
A belépőjegyek ára nem változik a következő szezonra: a felnőtt férfi jegy 400 Ft, a nyugdíjas és a diák
jegy 250 Ft. Mivel a Kunsziget II. nem indul, a felnőtt
bérlet 5000 Ft., a Nyugdíjas és a női 300 Ft lesz. A
bérlet az őszi és a tavaszi szezon mérkőzéseire is érvényes.
********************************************************
A VI. Sziget-Kupa labdarúgó tornát 2006. július
22-én és 23-án rendezzük.
Júl. 22. 11.00 Kunsziget-Győrzámoly (utánpótlás)
13.00 Hédervár-Börcs (utánpótlás)
15.00Hédervár-Börcs
17.00 Kunsziget-Győrzámoly
Júl. 23. 11.00 Up. csapatok a harmadik helyért
13.00 Utánpótlás csapatok döntője
15.00 Felnőtt csapatok a harmadik helyért
17.00 Felnőtt csapatok döntője
19.30 Eredményhirdetés
Belépőjegyek ára 300 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!

PÁLI ISTVÁN

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Sport

2006. 6. szám

VI. Sziget-Rally

Mozdult Kunsziget

2006, június 10-én rendeztük a VI. SzigetRallyt. 41 versenyző állt rajthoz, eddig ennyi
autónk még soha nem volt a versenyen. Látványos, taktikás pályát sikerült kialakítani, aminek egy része aszfalton zajlott, a másik része
hagyományosan föld és murva volt. A két kunszigeti versenyző, Posch Henrik és Nagy Gáborné
Ráhel is indult.
Ezen a versenyen az eddigi legnagyobb bevételre tettünk szert, 175 780 Ft gyűlt össze. A
bevételt a következők szerint osztottuk el: Tündérvár Óvoda és Kunszigeti Általános Iskola
100 000 Ft, Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub 10
000 Ft, Kunsziget Község Polgárőrsége 15 780
Ft, Kunsziget Sportegyesület 50 000 Ft
(eszközvásárlásra).
PÁLI ISTVÁN

Remek hangulatú sportnapon vehettek részt
azok, akik a sportpályára látogattak június 10-én.
Lábtenisz, kispályás- és vízifoci, valamint
tizenegyesrúgó-verseny döntötte el, hogy kié lesz a
Mozdulj az egészségedért—Kunsziget 2006. kupa.
Az érdeklődőt quadokat is kipróbálhattak. A finom
ételeket a Nyugdíjas Klub tagjainak köszönhetjük.
A napot zenés műsor zárta.
A programot Kunsziget Község Önkormányzata
és a Kunsziget SE szervezte.
Képeink az eseményen készültek. További képek és klip a honlapról érhetők el.

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL
Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunsziget@telehaz.hu web:http://www.kunsziget.hu
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: 30/226-97-30
Készült a Kunszigeti Teleházban 440 példányban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés és képek: Bábics Norbert

