
elkuszált, 
szemem a szemedbe 
nem talált. 
 

Így tűnődtem: „Mért szült, 
mért szeret, 
ha örökre élni 
nem lehet? 
 

Énmiattam annyi mindent 
öl, temet! 
Mért nem tett a hóba inkább 
engemet!” 
 

A kamaszkor tőled 
elkuszált, 
férfi-szívem újra 
rád talált, 
 

férfi szívem a szívedre 
rátalált, 
megköszönök most perced, évet 
és halált. 
 

Álmom karjaidba 
visszatér, 
álmom karjaidba 
visszatér… 
 

Erős ház, szép zászló, 
jó anya, 
sorsomnak nyugalmas 
asszonya. 
 

Majd ha cseppig átfolyt rajtam 
mind e lét, 
úgy halok az ős-egészbe 
mint beléd. 

Termő ékes ág, te 
jó anya, 
életemnek első asszonya, 
 

nagy meleg virág-ágy, 
párna-hely, 
hajnal harmatával 
telt kehely, 
 

benned kaptam első 
fészkemet, 
szívem a szíveddel 
lüktetett, 
 

én s nem-én közt nem volt 
mezsgye-hegy, 
benned a világgal 
voltam egy. 
 

Álmom öbleidbe újra 
visszatér – 
álmom öbleidbe újra 
visszatér! 
 

Alabástrom bálvány, 
jó anya, 
életem hatalmas 
asszonya, 
 

szemed Isis smaragd-dísze, 
tiszta, szép, 
hajad Pallas bronz-sisakja, 
szinte ép, 
 

csak arcodon lett keményebb 
minden árny, 
mint a délutáni égen 
vércse szárny. 
 

Első szép játékom, 
jó anya, 
gyermekségem gazdag 
asszonya. 
 
 
 

A kamaszkor tőled 

Anyák napjára 

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA  
XIV. évfolyam 4. szám 

2002. április 19. 

KUNSZIGETI 
HÍRMONDÓ 

Az élet ünnepe 

…Mária, Anna, Éva… — Édesanyák égben 
és földön. A Mindenható megfejthetetlen érinté-
se átforrósította a teremtett világ valamennyi 
szegletét, s a melengető csöndből, a végtelennek 
tűnő tökéletességből sajátos és megismételhetet-
len titok növekedett: az édesanya. 

Az édesanya, ki földre lopta a halhatatlansá-
got, kinek tekintetében fölfénylik az örök hajnal, 
s hunyt pillái mögött végzet táncol.  

Hajában, homlokán, ölelésében éltető illatok 
fészkelnek, hangja hol a vidámság virágoskertje, 
hol könnyező ballada. Akinek arca melegéből 
kel a finom, friss fonott kalács, aki, ha kell, a 
nyugvó napnak ajándékozza a hallgatást, s köz-
ben értünk zengi örökkévalósággal átszőtt imá-
ját. 

Az édesanya: létünk alfája és omegája. 
Akkor is, amikor méhébe fogad bennünket, 

akkor is, amikor ajkunkról a mennyekbe száll 
fohászunk érte. 

…Mária, Anna, Éva… — Édesanyák földön 
és égben. Köszöntjük Őket a fák közt táncoló 
széllel,  

 
 

a tavasz valamennyi termő ékes ágá-
val, a feltámadt természet virágözö-
nével, a hunyorgó napfényben áttörő 
gyertyalánggal.  

Az öröklétbe gabalyo-
dott jövő idő köszönetével. 

RÁKOSI PÉTERNÉ 



Nekem az édesanyám a legfontosabb, és szerin-
tem ezzel minden gyermek így van. Aki nem, az 
bizony nagyon hálátlan, mert az édesanya nem csak 
a legfontosabb szerepet játssza életünkben, hanem ő 
az életadónk, és javarészt ő nevelt fel minket. 

Amikor még picik voltunk, egy pillanatra se 
merte levenni rólunk a szemét, nehogy valami ba-
junk essék. Ha nem értettük a leckét, segített, hogy 
a világért se szerezzünk rossz jegyet az iskolában. 
Ha betegek voltunk, ápolt bennünket, fájdalmunkat 
puszival, simogatással enyhítette. 

Soha semmiben nem hagyott egyedül, és jósága 
el nem fogyott. 

Én nagyon hálás vagyok az édesanyámnak 
mindazért, amit értem tett, minden percéért, amely-
lyel megajándékozott engem. 

TILAI ZSÓFIA, 4. OSZTÁLY 
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A magyar nép hitvilágától nem volt távol az ősanyakultúra, illet-
ve a Mária-kultusz. "Mindenki Anyjának" tisztelete több keresztény 
ünnephez kapcsolódik, pl.: Nagyboldogasszony ünnepe. 

Ennek ellenére az Édesanyák köszöntésének ünnepnapja sajnos a 
háborúhoz fűződik. 1868-ban, amikor befejeződött az amerikai pol-
gárháború, a virginiai Grafton városában Anne Reeves nevezetű 
asszonynak jutott eszébe, hogy a háborúban szétszakadt és ellentá-
borba került családok között a megbékélést azzal segítse elő, hogy 
összegyűjtse őket az édesanyjuk köszöntésére. Anne Reeves lánya, 
anyja halálának évfordulójára 1907. május 9-re meghívta ismerőseit 
és egy istentisztelet keretében felköszöntötték az édesanyákat. 1911-
ben már egész Amerikában ünnepelték, ami összekapcsolódott a 
katolikusok Mária ünnepével. Magyarországon 1925 óta ünneplik 
május első vasárnapján (idén május 5.). 

WWW.GEORGIKON.HU 

Május első vasárnapját hagyományosan az édes-
anyáknak, nagymamáknak, dédimamáknak szentel-
jük: ez az ünnep az anyák napja. 

Ilyenkor a legboldogabbak az édesanyák, mert 
gyermekeik apró figyelmességgel, verssel, virággal 
lepik meg őket. 

Én is megörvendeztetem anyut, hiszen ő nevelt 
fel, ha sírtam, megvigasztalt, ő fogta a kezem jóban-
rosszban. Azt gondolom, anyák napján minden gye-
rek ajándékoz valami nagyon kedveset az anyukájá-
nak, az apukák pedig nem sértődnek meg, hogy apák 
napja nincsen, hanem együtt örülnek a családdal! 

A mama, dédimama ünnepe is ez a gyönyörű tava-
szi nap. Nekik is kedveskedünk verssel, virággal, 
rajzzal, vagy valami saját készítésű ajándékkal. 

Dédimnek ezt küldöm: 
Kedves Dédi! Lehet, hogy anyák napjáig már nem 

tudok veled beszélni, ezért ezúton is kívánok neked 
boldog anyák napját! Vigyázz magadra! 

Mamámnak pedig: 
Kedves Mama! Nemsokára találkozunk, de addig 

is legyen jó minden napod! 
Egyszer, lehet, én is anya leszek, és akkor gyer-

mekemnek továbbadom azt a mérhetetlen sok szerete-
tet, amit anyutól kaptam. 

GONDÁR FLÓRA, 3. OSZTÁLY 

Anyák napja elé 

Kedves  
Édesanyám,  

Nagymamám, 
Dédim! 

Szeretettel 
várlak benneteket  
2002. május 3-án,  

pénteken  
délután 5 órakor  
a kultúrotthonba, 

ahol anyák napi műso-
runkkal szeretnénk megkö-
szönni az életet, a gondos-
kodást, az aggódást, a sze-

retetet. 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI 
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X. Kunszigeti Borverseny 

Mint már előző számunk-
ban hírül adtuk, ezévben is 
megrendezzük — immár 10. 
alkalommal — a Kunszigeti 
Borversenyt, mely idén po-
gácsasütő versennyel is kie-
gészül. A verseny különböző 
okokból az előző híradásunk-
hoz képest megváltozott: 
április 20-án, szombaton 
lesz. 

A bor– és pogácsasütő 
versenyre mindenkit szeretet-
tel meghívunk és várunk. 

 
A program: 
14.00-15.00 A borok átvétele a kultúrotthonban. 

Fajtánként 2 db 7 dl-s üveggel. A címkét az üvegekről jól 
le kell áztatni. 

15.00-16.00 A borok bírálata a kultúrotthonban 
16.00-16.30 A pogácsák (sós jellegűek) átvétele a 

kultúrotthonban. Körülbelül egy nagyobb tányérra, tálra 

valót varunk féleségenként (mintegy 1 kg körüli mennyi-
séget). 

17.00 Eredményhirdetés, értékelés 
17.10 Díjkiosztás 
Ezt a Kunszigeti Citerazenekar, a Kunszigeti Néptánc-

csoportok és a Börcsi Néptánccsoport műsora követi. 
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a borok versenyé-

ben vidékiek is részt vehetnek és minden minősített bor 
tárgyjutalomban részesül. Hasonlóképpen jutalomban ré-
szesül az első tíz helyen végzett pogácsa készítője is. 

A versenyzők és minden kedves vendégünk ingyenes 
bor– és pogácsakóstoláson vesz részt — amíg a készlet 
tart. 

Mindenkit szeretettel várunk. 
A KUNSZIGETI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

ANDI VIRÁG-AJÁNDÉK 
 

ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR 
MÁJUS 1-5-IG 

 
A TAVALYI ÉVHEZ HASONLÓAN ISMÉT MEGRENDEZZÜK  

ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁRUNKAT. 
KAPHATÓ LESZ TÖBBFAJTA CSEREPES ÉS VÁGOTT VIRÁG. 

 

BALKONNÖVÉNYEK 
VIRÁGZÓ EGYNYÁRIAK 
MUSKÁTLI TÖBBFÉLE 
SZOLITER NÖVÉNYEK 
SZIKLAKERTI ÉVELŐK 

MINITUJÁK 
SZOBANÖVÉNYEK 

 
 
 

SZERETETTEL VÁROK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT ÉS VÁSÁRLÓT. 



Az idei választáson 770 kunszigeti polgár voksolt, míg 
1998-ban az eső fordulóban 615-en adták le szavazatukat. 
Az aktivitás tehát 25%-kal nőtt. A szavazatok megoszlása: 

  1998-ban 2002-ben 
FIDESZ-MDF 256 370 
MSZP 196 181 
Munkáspárt 16 171 
SZDSZ 39 16 
MIÉP 28 26 
FKgP 38 3 
KDNP 25 - 
MDNP 9 - 
Egyéb 18 3 
A fentiekből kitűnik, hogy az előző választáshoz képest 

községünkben 114 vokssal nőtt a Fidesz-MDF-jelöltre le-
adott szavazatok száma. Az MSZP 15-tel, az SZDSZ 23-
mal, a MIÉP 2-vel, a FKgP 35-tel kapott kevesebbet, mint 
1998-ban. A Munkáspárt 155-tel több szavazatot ért el, 
mint négy évvel ezelőtt. 

Kunszigeten eldőlt már az első fordulóban a választás, 
gratulálunk dr. Medgyasszay Lászlónak, immár negyed-
szer megválasztott országgyűlési képviselőnknek, és kér-
jük, hogy továbbra is olyan szorgalmasan munkálkodjék 
kisebb régiónk, választókerületünk polgárainak felemelke-
déséért, mint eddig. 

RÁBA LÁSZLÓ 

Egyfordulósra sikeredett az országgyűlési képviselővá-
lasztás 2002-ben Kunszigeten. Megyénk 1. számú válasz-
tókerületében — ahová Kunsziget is tartozik — már az 
első fordulóban eldőlt, hogy immár negyedszer Dr. 
Medgyasszay László lett a győri 1. számú választókerület 
képviselője. A szavazatok 58.59%-át elnyerve jutott be az 
új parlamentbe a Fidesz-MDF színeiben. 

— Nagyon jó érzés már az 
első fordulóban győzni. Kö-
szönöm mindenkinek, aki rám 
adta voksát. Nehéz azt ígér-
nem, hogy folytatom a munká-
mat úgy, mint eddig: együtt a 
térséggel, együtt az önkor-
mányzatokkal. Az országos 
eredmények ugyanakkor meg-
leptek. Én hittem a közvéle-
mény-kutatási eredményeknek, 
bíztam a négy-öt százalékos 
kormánypárti győzelemben. 

A vá lasz tások  e lő t t 
Medgyasszay László azt ígér-
te, hogy az új ciklusban azért 
fog dolgozni, hogy új utak 
épüljenek a településeken, 
javítani kell az összekötő– és belterületi utak minőségét. A 
magángazdaságok, magánvállalkozások lehetőségeit bőví-
tendő beszerzési és értékesítési hálózatot kell létrehozni. A 
helyi ifjúsági–, sport– és kulturális életet, ezzel együtt a 
falvak közösségeit támogatni kell. Szükséges a rendőrök, 
polgárőrök fokozott támogatása. Legyen mindenütt elérhe-
tő rendőr! 

A 2002-es országgyűlési választás Kunszigeten 

Kunszigeti község a győri 1. számú választókerület-
be tartozik. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az 
OEVK Választási Iroda közlése szerint a választókerü-
letben mind az egyéni választókerületi, mind a listás 
választás vonatkozásában már az 1. forduló érvényes és 
eredményes volt, ami azt jelenti, hogy ebben a választó-
kerületben nem kerül sor az április 21-i 2. fordulóra. 

 

Tájékoztató  

a 2002. április 7-én tartott az országgyűlési képviselőválasztás eredményéről 

Dr. Medgyasszay László 

Az egyéni jelöltekre illetve listákra vonatkozó vá-
lasztókerületi adatok a Polgármesteri Hivatalban megte-
kinthetők. 

 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
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ÚJ! 
 

NYÁRI NYITVATARTÁS 
 
Hétfő: 5.30 — 19.30 
Kedd: 5.30 — 19.30 
Szerda: 5.30 — 19.30 
Csütörtök: 5.30 — 19.30 
Péntek: 5.30 — 19.30 
Szombat: 5.30 — 19.30 

 

Folyamatos akcióinkkal várjuk kedves vásárlóinkat! 
 

Minden nap 13 órától meleg kenyér, 
kifli, zsemle kapható! 
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IN MEMORIAM 
 
 
 

Köszönetünket fejezzük ki a  
 

TILAI LAJOS 
EMLÉKVERSENY 

 
rendezőinek, minden résztvevőjének és a vállalko-
zóknak, akik a versenyt támogatták. 
 

Külön köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
sírjánál megemlékeztek, koszorút, virágot helyeztek 
el. 

 
 

„Szívünkben örökké élsz” 
 

TILAI CSALÁD 
 

Szereti Ön a versmondást, szívesen mond verset? 
Várjuk Abdán 2002. május 3-án, pénteken 15.00-kor a 

szomszédos községek (Abda, Börcs, Kunsziget, Öttevény) 
Versmondó Délutánján.  

Jelentkezni az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskolában 
lehet április 30-ig (cím: 9515, Abda, Dózsa u. 1., tel.: 
96/350-034, 553-022).  

Az alsó korhatár 7 év, felső korhatár nincs. A versek 
négy kategóriában hangzanak el: általános iskolás alsó ta-
gozatosok, általános iskolás felső tagozatosok, középisko-
lások és felnőttek. Kérjük, a verseket a magyar költészet 
kincsestárából válogassák. 

SZABÓ ZSOLTNÉ 
ISK. IGAZGATÓ, ABDA 

Nagybajcson rendezik meg május 4-én, szombaton az 1. 
fokozatú Körzeti Tűzoltóversenyt, melyre több kunszigeti 
csapat is lelkesen készül. Reméljük, eredményesen fognak 
szerepelni. 

Rendezvények 
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Térségi Óvodás Olimpia 
Kunszigeten 

Dr. Medgyasszay László országgyűlési képviselő, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke 2001-ben kezdemé-
nyezte, hogy nagy tömeget megmozgatva Térségi olimpián mér-
jék össze tudásukat különböző sportágakban a térség lakói. Az 
idei évben óvodánk az Alsó-Szigetközi térség óvodás korosztálya 
részére szervezte meg a versenyt. Kilenc település: Győr-Bácsa, 
Győrújfalu, Dunaszeg, Dunaszentpál, Kisbajcs, Nagybajcs, 
Kimle, Vámosszabadi, Kunsziget óvodásai kislabdahajításban, 
helyből távolugrásban, 30 méteres futásban és 10 fős csapatok 
részvételével játékos sor- és váltóversenyben mérték össze tudá-
sukat. 2002. március 14-én a kunszigeti sportcsarnokban 116 
óvodás gyermek várta izgatottan a versenyek kezdetét. 

A délelőtt folyamán jó hangulatban, sportszerűen versenyezve 
igazi „olimpiás” hangulatban folytak a versenyek. Az eredmény-
hirdetéskor a bajnokok örömmel vették át az oklevelet és a csillo-
gó érmeket Babos Attilától, Dunaszeg polgármesterétől és 
Lendvai Ivánnétól, Kunsziget polgármesterétől. 

A kunszigeti óvodások versenyzésére nagyon büszkék lehe-
tünk, a sor- és váltóversenyen csapatunk bronzérmet szerzett. A 
kunszigeti sor- és váltóverseny csapat tagjai: Gondár Viola, Hor-
váth Kristóf, Szalai Csaba, Varga-Balázs Gábor, Tilai Bence, 
Luka Laura, Stróbli Máté, Szalai Ildikó, Kovács Barbara, Börzsei 
Vanessza, Szalai Rebeka. 

Érmes helyezést ért el: Horváth Kristóf kislabda-hajításban és 
Szalai Csaba 30 méteres futásban aranyérmet szereztek, Tilai 
Bence kislabdahajításban bronzérmes lett. 

A rendezvény nem sikerülhetett volna ilyen jól, ha nem támo-
gatnak, illetve segítenek a lebonyolításban. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani:  

Szalainé Hécz Lillának a Lux Lady Rövidáru Nagykereskedő-
nek, aki minden óvodásnak és résztvevőnek pólót ajánlott fel 

Hajczinger Ferencnek, aki üdítővel támogatta rendezvényün-
ket 

Horváth Attilának, vállalkozónak a pólók nyomtatásáért 
Dubi Árpád tanár úrnak a szép oklevelekért 
Bábics Norbert tanár úrnak a technikai segítségért és az ered-

mények összesítésében nyújtott segítségéért 
Stankovics Antal tanár úr és Balogh Ferenc igazgató úr mun-

káját a sportversenyek lebonyolításában 
Az óvoda minden dolgozójának ezúton mondok köszönetet 

munkájukért, amellyel emlékezetessé tették a Kistérségi Óvodás 
Olimpia lebonyolítását. 

FARKAS FERENCNÉ 

Befejeződtek a kistérségi versenyek, melyen közsé-
günk lakói nagy számban vettek részt és szép sikereket 
értek el. Az április 27-28-i győri megyei döntőbe jutot-
tak a következők: 
Teke: 
Ifjúsági amatőr: 
 Fiú: 1. Gondár Gábor   Lány: 
  2. Németh Péter 
  3. Strobl Gergely 
Ifjúsági igazolt: 
 Fiú: 1. Fincziczki Tamás 
  2. Szalai Balázs 
  3. Farkas Attila 
Felnőtt amatőr: 
 Férfi: 1. Pusztai Ádám 
  2. Schreiner Imre 
  3. Tóth Róbert 
 Igazolt: 
 Férfi: 1. Rebenek Balázs 
  2. Virág Péter 
  3. Nagy Ferenc 
Senior: 
 Férfi: 1. Farkas Ferenc 
  2. Tóth István 
  3. Pék Albert 
Tenisz: 
 1. Tóth István – Peitli András 
 2. Tóth Róbert – Pék Albert 
 3. Stoller Zoltán – Stoller István 
 4. Farkas Ferenc – Szalai Zoltán 
 

(Folytatás a 8. oldalon) 

Horváth Kristóf, 
Szalai Csaba és 

Tilai Bence 

1. Keller Helga 
2. Karácsonyi Anett 
3. Krausz Vera és 

Virág Violetta 

Női: 1. Horváth Noémi 
 2. Lévai Judit 
 3. Simon Zsuzsa 

Térségi olimpiai  
eredmények 
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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: 30/226-97-30 
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SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

Javuló folytatás 

(Folytatás a 7. oldalról) 
Kerékpár: 
 Kovács Dávid 
 Csóka Evelin 
Fittségi próba: 
 Tilai Laura 
 Simigla Edina 
 Tilai Ákos 
 Bíró Csaba 
Ugrálókötél: 
 Kovács Kitti 
 Szalai Viktória 
 Bíró Szandra 

Második alkalommal rendezték meg Anett és Béci szer-
vezésében az egyenruhások labdarúgóversenyét. A jó han-
gulatú tornán a következő végeredmény született: 

1. Győr Városi Tűzoltóság 
2. Vám– és Pénzügyőrség 
3. Határőrség 
4. RÁBA Front 
5. Városi Rendőr-főkapitányság 
6. Mentősök 
7. Büntetés-végrehajtási Intézet 
8. Körzeti Megbízottak 
Gólkirály: Kapui Mihály (Határőrség) 
Legjobb kapus: Régi Ferenc (Büntetés-végrehajtás) 

Kék lámpa kupa 

Tilai Lajos Emléktorna 
Immár hatodik alkalommal került megrendezésre 1996-

ban elhunyt polgármesterünk emlékére a labdarúgótorna, 
melyen hat fiú és hat lánycsapat vett részt. 

A mieink nagyszerűen szerepeltek, hiszen a fiúk az el-
ső, a lányok pedig a második helyet szerezték meg. Molnár 
Balázs gólkirály lett, a lányok pedig a legsportszerűbb csa-
pat címét kapták. 

A rendezésben sok segítséget nyújtott az önkormányzat 
és Hécz Vince vállalkozó. A technikai lebonyolításért kö-
szönet illeti Fazekas Mihályt, Nagy Ferencet, Gondár Gá-
bort és Pék Lajost.  

Remélem, jövőre is egy hasonló verseny keretében mél-
tóképpen emlékezhetünk Tilai Lajosra. 

 
Szigetköz Kupa 

Az április 6-án Győrzámolyon megtartott torna meghí-
vásos volt, melyen a környék hat legjobb csapata vett részt 
a 7-8. osztályos fiúk közül. Iskolánk képviselői a 3. helyen 
végeztek, a gólkirály Fazekas Péter, a legtechnikásabb 
játékos Molnár Balázs lett. Nekik is és a csapatnak is gra-
tulálunk. 

 
Diákolimpia 

A 3-4. osztályos fiúk Mezőörsön szerepeltek városkör-
nyéki kispályás labdarúgás döntőjén, ahol az előkelő har-
madik helyen végeztek. Teljesítményükért dicséret illeti 
őket. 

A legutóbbi öt fordulóban csapatunk a megszerezhető 
15 pontból 13-at szerzett. Ez alapvetően jó eredmény, de 
a neheze most következik. 

Eredmények: 
Kunsziget — Mosonszolnok 7-1 
Jobaháza — Kunsziget 0-7 
Kunsziget — Levél 2-2 
Kunsziget — Rábatamási 3-0 
Kunsziget — Győrladamér 5-0 

Reméljük, a fiúk tartják a lendületet, és további sike-
rekkel örvendeztetik meg szurkolóikat. 

Férfi labdarúgás, megyei II. o.: 

Diáksport 

Roller: 
 Kovács Dávid 
Az óvodások versenyében: 
 Kislabdahajítás: 
  Horváth Kristóf 
  Tilai Bence 
 30 méteres futás: 
  Szalai Csaba 
valamint az ifjúsági női, az 

ifjúsági férfi és az öregfiú 
labdarúgócsapat. 
 

Hazai sikerek 
Tekéseink hazai pályán nagyszerű játékkal nyerték mér-

kőzéseiket. Az idegenbeli találkozó azonban nem sikerült. 
Kunsziget — Károlyháza 6:2 
Legjobb dobó: Szalai Balázs 399 fa 
 
Kék Golyó — Kunsziget 8:0 
Ld.: Szalai Balázs 385 fa 
 
Kunsziget — Máriakálnok 5-3 
Ld.: Lukács József 401 fa 

Teke, megyei I. o.: 


