
Minden keresztény 
templomot felépítése 
után valamely szent 
tiszteletére szentelték 
fel, s ez a szent lett a 
falu védőszentje. 

Hogy ez ki legyen, 
azt az építtető és e 
helység vezetői dön-
tötték el. Általában a 
nyári hónapokra kell, 
hogy essen, aratás 
utánra, újratermésre. 
Első templomunkat 
Széchényi Lőrinc épít-
tette 1670 körül. Ezt a 
templomot fia, Pál, ké-
sőbbi kalocsai érsek 
szentelte fel Szent Lő-
rinc tiszteletére. Jelenlegi templomunkat 1843-ban a 
Győri Püspökség építtette a falu lakóinak részvéte-
lével.  

A búcsú napja tehát augusztus 10. Mint fogadott 
ünnep, a háború előtt munkaszüneti nap volt. Ma a 
világi búcsú augusztus második vasárnapján van.  

(folytatás a 4. oldalon) 

Tábor a Vértes szívében 5. oldal 
Néptáncosok Vonyarcvashegyen 6. oldal 
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Sporthírek 8. oldal 
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Az államalapító ünnepe 2. oldal 
Közlemények, hírek, események 3. oldal 
Felhívás 3. oldal 
A kunszigeti búcsú 4. oldal 

Az idei július, melyet lassan 
magunk mögött hagyunk, a 
fontos döntések hónapja volt. 

Kunsziget Község Képviselő-
testület döntött az előző szá-
munkban is említett  fejleszté-
sek kivitelezőiről, így augusz-
tusban megindulnak a munkák 
a Duna utcában és a Tornacsar-
noknál. Új jegyző áll munkába 
augusztus 1-től, az ő személyét 
is az elmúlt időszakban válasz-
totta ki a képviselőtestület. 

Kunsziget az augusztus 14-
15-i búcsúra készül, ekkor kez-
dődik a labdarúgó-bajnokság a 
tervek szerint hazai mérkőzés-
sel. A sportegyesület új vezeté-
se bérlet bevezetését tervezi a 
hazai mérkőzésekre. 

Miközben a  kunszigeti isko-
lások táborokban vesznek részt, 
a szervezők már az augusztus 
27-i ralira készülnek, a honla-
pon pedig félidejéhez érkezik a 
fotópályázat. 

A kunszigeti búcsú 
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Vajk a keresztség vizében és lélekben történt 
szent újjászületésekor a passaui egyházmegye 
védőszentje után az István nevet kapta. Apja, 
Géza, hogy a kereszténység felvételét és ezzel 
kapcsolatban a nyugati orientációt biztosítsa, s 
házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta a trón-
öröklésből Koppányt, és termetre ugyan ki-
csiny, de jellemben, bátorságban és helytállás-
ban messze kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utód-
jává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, 
hogy a megtérést elmélyítse, és István további 
képzését előmozdítsa. Adalbert volt az is, aki a 
fejedelmi ifjút megbérmálta, és vallási szem-
pontból előnyösen befolyásolta. Ő közvetítette 
995-ben az István és Gizella között létrejött há-
zasságot is. Amikor az ifjú trónörökös atyja ha-
lálakor, 997-ben átvette a hatalmat, a keresztény 
szellem és vallásos világnézet már szilárd gyö-
keret vert benne. 

Diplomáciai és politikai érzéke, mellyel ne-
megyszer a gyakorlatban egymásnak ellent-
mondó célokat is el tudott érni, korának, sőt 
mondhatni, az egész magyar történelemnek leg-
nagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási 
és társadalmi szempontból tulajdonképpen ő 
teremtette meg Magyarországot, István jelölte 
ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. 
A magyarságnak négy különböző szomszédos 
kultúra — a török-mohamedán keleten, a gö-
rög-szláv a Balkánon, a latin-német nyugaton és 

a pogány-szláv északon — feszültséggel teli te-
rületén kellett ezek ostromló befolyásával és el-
lentmondásaival küzdelmet folytatnia. 

Az István által alkotmányában, kiterjedésé-
ben, kultúrájában és történelemformáló erejében 
újjáalakított Magyarország ezzel szemben a ke-
resztény Nyugat előretolt bástyája lett az elő-
nyomuló mongol és török veszély ellen, és év-
századokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók 
barbárságával szemben. Ami a keresztény val-
lással és keresztény törvénnyel nem volt össze-
egyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel 
sújtotta. Ebben ő és pogány ellenlábasai egyfor-
mán koruk gyermekei voltak. Mindazonáltal 
nem nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, 
amelyek a pogány ősöket és hősöket dicsőítet-
ték; a pogány korból származó népszokásokat, 
ha az új hittel nem ellenkeztek, megőrizte vagy 
megtöltötte őket keresztény tartalommal. E te-
kintetben a bölcs alkalmazkodás módszerét kö-
vette: enyhébb, józanabb, eredményesebb volt, 
mint Magyarország első hithirdetői.  

Közel hetven éves korában — a 11. század-
ban ritka magas korban —, 42 évi uralkodás 
után halt meg Mária mennybevitelének napján, 
akit oly bensőségesen tisztelt s akinek tiszteleté-
re több templomot épített. Halála előtt neki 
ajánlotta az országot.  

BÁBICS NORBERT (FORRÁS: WWW.KATOLIKUS.HU) 

Az Államalapító ünnepe 

Tisztelettel meghívjuk  
Kunsziget Lakosságát 

 
Szent István tiszteletére  

rendezendő ünnepélyünkre,  
 

melyet 
2005. augusztus 20-án délelőtt 

a templom előtt rendezünk. 



Az Állami Erdészeti Szolgálat Szom-
bathelyi Igazgatósága tájékoztatja a Kun-
sziget lakosságát, hogy a kunszigeti ma-
gánerdők vonatkozásában a Győri 
Erdőfelügyeleti Osztály az illetékes, 9023 
Győr, Corvin u. 9. (Erdőgazdaság II. 
emelet) - Tel.: 96/511-870; e-mail: 
nemeth.ferenc@aesz.hu - osztályvezető: 
Németh Ferenc. 

 
Erdőfelügyelőnk: Greguss László Gé-

za, tel: 96/511-873  
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Közlemények 
Kunsziget Község jegyzői feladatait 

2005. augusztus 1-től Varga József 
(Győr) látja el, aki korábban Komárom 
Város Okmányirodájának vezetője volt. 

Kunsziget Község Képviselőtestületé-
nek döntése értelmében a Duna utca 
burkolatfelújítási munkálatai 2005. au-
gusztusában megkezdődnek.  

Ugyancsak augusztusban kezdődik a 
Tornacsarnok tetőszerkezetének cseréje. 

A www.kunsziget.hu fotópályázatot hir-
det. 

A  p á l y á z a t  t é m á j a :  N y á r . 
A képeket augusztus 1-ig lehet beküldeni e-
mailen a kunszigetweb@freemail.hu címre. 

A www.kunsziget.hu honlap olvasói sza-
vazással választják ki a győztes képet; a leg-
több szavazatot elért képek készítői jutalom-
ban részesülnek, melyet az augusztus 20-i ün-
nepélyen vehetnek át. A képekre szavazni a 
honlapon augusztus 1-től augusztus 19-ig le-
het. 

A pályázatra beküldött képek közül azok 
kerülnek fel a honlapra szavazásra, amelyek 
készítője vagy maga a kép kötődik valami-
lyen módon Kunszigethez (pl. kunszigeti la-
kos készítette, Kunszigetről elszármazott ké-
szítette vagy Kunszigeten készült stb.). 

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal 
a vendégkönyvön keresztül, telefonon 
(Kunszigeti Teleház: 96/552-010), vagy e-
mailen kunszigetweb@freemail.hu. 

Reméljük, sokan részt vesznek a pályázat-
ban és ezáltal sokan szép momentumokat 
örökítenek meg az idei nyárból.  

Felhívás 

Kérjük, támogassák a kunszigeti templom felújítását! 
 
 

Első lépésben a sekrestye renoválását, a villamos hálózat cse-
réjét, a tetőszerkezet cseréjét, a falak szigetelését. Helyszíni 

becslések alapján ennek költsége 2 millió forint. 
 

Kérjük, segítsen, hogy a munkák minél előbb elkezdődjenek, 
hogy ne ázzon be a sekrestye, hogy télen fűteni tudjuk a pado-

kat. 
 

Bővebb információért forduljanak  
Winkler Zsolt plébánoshoz! 

mailto:nemeth.ferenc@aesz.hu�
mailto:kunszigetweb@freemail.hu�


(folytatás az 1. oldalról) 
Régen ez kétnapos ünnep volt, meghívták 

rá a környékbeli rokonságot, akik kölcsönös 
alapon rendre meg is jelentek a reggeli órák-
ban és a vendéglátókkal közösen részt vettek 
a nagymisén. 
Minden család 
tehetsége szerint 
(sőt, még azon 
felül is) felkészült 
a vendégek foga-
dására, bőséges 
ebédet készítet-
tek, számítva az 
esetleges betérő 
vendégekre, de 
még a koldusok-
ra és a muzsikus 
cigányokra is. A 
táncmulatság a 
kocsmákban csak 
litánia után kezdődött, és hajnali kettőig tar-
tott. Azt tartották, az első nap a vidéki vendé-
geké, a másnap a helybelieké. A faluban há-
rom kocsma volt (jelenleg hat van), minden 
helybelinek megvolt a törzshelye, a baráti tár-
sasága, ide hívta a vendégeit is. A zenét győri 
cigányzenészek szolgáltattak a vendéglőkben 
(Döme, Pusztai, Pádár és Sárközi). Persze 
megjelentek a nem bandákban muzsikáló 
(bazseváló) cigányok is, akik házról házra jár-
tak már délelőtt. A tánctér a kocsmaudvaron 
lévő kocsibeálló (kalapalla) földes talaján 
volt. A lányos asszonyok kíváncsian ülték kö-
rül, több sorban, szinte kiszorítva a táncoso-
kat. Villany nem lévén petróleumlámpával 
világítottak. 

18 év alattiak csak este kilencig lehettek je-
len , ezt még a hatvanas években is be kellett 
tartani. Lányok meghívásra és anyjuk vagy 
más női rokonuk kíséretében mehettek el a 
mulatságra. A már „legincét fizetett”, tehát 

elfogadott legény egy liter bort küldött vala-
melyik rokongyerektől a lánynak, ezzel hívta 
meg a mulatságba. Ha a meghívást elfogadták, 
a leány a legénnyel mulatott a bálban. A leány 
a legényt vacsorára is meghívta, ekkorra illett 

még egy liter bort 
vinni. 
A gyerekeknek bú-
csúkor már reggel 
indult a ringlispíl, 
amit kézzel hajtot-
tak. Volt még hajó-
hinta, és céllövölde 
is. Volt sok búcsú-
fiát áruló, meg 
siflisátoros, kiabál-
ták, hogy „Jó hi-
deg a jeges”, ami 
többnyire frissen 
felhúzott kútvízből 
készített limonádét 

jelentett. A sátrakat később már másnapra le-
bontották, vagy máshová telepítették. 

Jeles nap augusztus 10-e falunk létrejötté-
nek történetében is. Ma már bizonyítható, 
hogy amikor IV. László Kimle területére kuno-
kat telepített, ezek szállásterülete községünk 
határára is kiterjedt. Ide szorultak vissza, ami-
kor Kimlét a mosoni ispán, Mecsért és Lébényt 
pedig a lébényi barátok kapták meg. Ekkortájt 
a falukba németeket és horvátokat is telepítet-
tek. Az 1279. augusztus 10-én megjelent tör-
vény elrendelte az állandó lakóépületekbe te-
lepülést, ekkortól képült ki fokozatosan falunk 
a mai helyén bogárhátú kis házakból. A tele-
pülés belső elrendezése közös gazdálkodásra 
utal. Ez az időszak, a szabad kunok ideje 1443-
ig tartott, amikor Hédervári Lőrinc kapta meg 
ezt a területet is. Ekkor említik írásban először 
a falut Zygeth néven, lakossága akkor 210 lé-
lek volt.  

STOLLER ISTVÁN 

A kunszigeti búcsú 
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Hálás szívvel mondunk köszönetet min-
den kedves rokonnak és ismerősnek, akik 
szeretett testvérünk 

Venesz Béla 
temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virá-
gait elhelyezték és bánatunkban velünk érez-
tek. 

Külön köszönetet mondunk Polgármester 
Asszonynak és a Nyugdíjas Klub énekkará-
nak a szép énekért. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 
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Idei erdei iskolai tábo-
runk a Vértes egyik ki-
emelkedő szépségű he-
lyén, Várgesztesen volt jú-
nius 20-23-ig. 

Többszöri átszállással és 
némi gyaloglás után jutot-
tunk el táborhelyünkre, a 
Zsigmond-korabeli várba. 

Az első nap délutánján 
á t s é t á l t u n k  V é r t e s -
kozmára, a gyönyörű kör-
nyezetben lévő, rendezett 
kis faluba, mely akkor tel-
jesen kihaltnak tűnt, 
ugyanis üdülőfalu. Itt egy 
új szólással is gyarapod-
tunk: „Keresi, mint Fece a 
bótot!’” Ugyanis Stoller 
Dani (Fece) vezetésével a szomjas társaság 
boltot keresett, de nem talált, mert nincs bolt 
Vérteskozmán. 

Este egy amatőr csillagász tartott sokak 
számára érdekes előadást, melyet távcsöves 
megfigyelés egészített ki. 

Másnap délelőtt hüllőbemutató és madár-
gyűrűzés volt a program. A fejétől a farkáig 
legalább 3 méteres óriáskígyót még a lányok 

is a nyakuk közé kanya-
rították. A madárbefo-
gás is sikeres volt, négy 
kis madárkát tudtunk 
megfigyelni kézközelből 
és meggyűrűzni. 
Délután egy hosszabb 
túrára indultunk. Sajnos 
a célt, a Mátyás-kutat 
nem találtuk meg, de 
másnap bepótoltuk a hi-
ányt néhány vállalkozó 
szellemű lánnyal és 
Dubi Andrással. Kide-
rült, hogy az előző nap 
csak 200 méternyire vol-
tunk a céltól, amikor 
visszafordultunk. 
Délután egy természet-

ismerő versenyen vettünk részt, ahol csa-
patonként kellett feladatokat megoldani. 

Késő este még megpróbáltuk a 
„várgesztesi rémet” előcsalogatni, nem 
sok sikerrel (a tavalyi vinyei rém jobb 
volt).  

Utolsó nap megnéztük Majkon a 
kamalduli remeteséget, majd az oroszlá-
nyi bányamúzeumot és a szlovák tájháza-
kat. Kicsit fáradtan, de remélem, szép em-
lékekkel gazdagodva tért haza a társaság. 

Köszönöm a kollégáknak, Ildi néninek 
és Toncsi bácsinak a segítséget, és Winkler 
Zsolt plébános úrnak, hogy lehetővé tette, 
hogy a Szent Lőrinc Plébánia pályázatával 
a Mobilitás jelentős összeggel támogassa a 
tábort. 

Reméljük, jövőre is sikeres erdei iskolai 
tábort tudunk szervezni. 

KOVÁCS OTTÓNÉ 

Tábor a Vértes szívében 
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2005. július 15-én, pénteken indultunk 
táborba Vonyarcvashegyre. Az út hosszú 
volt, de élményekben gazdag. Három kísé-
rőnk volt, Stankovicsné Szabó Zsuzsanna, 
Stankovics Antal és Fazekas Miklós. 

Már az első napon lementünk a Balaton-
ra. Szerencsénkre jó volt az idő. A vízben 
rengeteget labdáztunk, ugráltunk, úsz-
tunk. Persze csak a megengedett határig 
mehettünk be. 

A táborban 
minden nap me-
leg vacsorát kap-
tunk, esténként 
kártyáztunk, éne-
keltünk. A nap 
leghosszabb ré-
sze az éjszaka 
volt, szinte min-
denki az éjszaka 
közepén aludt el. 
Reggel 8 és 9 óra 
között ébredtünk 
fel. 

A Balatonra 

minden nap kimentünk az utolsó két nap kivételével, 
mert az idő akkor csalókás volt. Az utolsó előtti na-
pon sorversenyeket rendeztek Zsuzsa néniék, volt 
totó, képkirakó, rajzolás és ügyességi versenyek. A 
legviccesebb versenyszám az volt, amikor két ember 
ruhatárából fel kellett öltöztetni egy embert. Ebben a 
számban Stankovics Tamás nyert, akire 42 , azaz 
negyvenkét ruhadarabot sikerült feladni. Mókás volt 
az is, amikor egy csapattagot fel kellett öltöztetni 
Csacska Angyalnak. Ez a verseny döntetlennel zá-

rult. 
Az utolsó este minden szo-
ba társasága előadta a saját 
kis műsorszámát, ami nagy 
sikert aratott. Ezután sza-
lonnát sütöttünk.20-án dél-
után a 15.15-ös vonattal ha-
zaindultunk. Celldömölkön 
átszálltunk és kilencre itt-
hon voltunk.  
A tábor nagyon jól sikerült, 
mindenki jól érezte magát. 

KOVÁCS KITTI,  MOLNÁR 
ZSUZSANNA, TILINGER EDI-

Néptáncosok Vonyarcvashegyen 

A Kunsziget Sportegyesület  
az elmúlt tíz évben 

2005. június 23-án az Am Besten Bau 
Kunsziget Sportegyesület közgyűlésén az 
egyesület elnöke és elnöksége megköszönte 
az eddig bizalmat és leköszönt posztjáról. 
Ehhez kapcsolódóan ifj. Kuller Imre, aki tíz 
évig töltötte be az elnöki tisztséget, értékel-
te az eltelt évek munkáját. 

 
Az egyesület célja a sportolás feltételei-

nek megteremtése, a tárgyi létesítmények 
megvalósítása, a labdarúgó szakosztályban 
kiemelkedő eredmény elérése, a különböző 
szakosztályokban a sportolás biztosítása, az 
egészséges életmód, a szabadidő tartalmas 

eltöltésének biztosítása volt. 
Sportlétesítmények jelentős mértékű fejlesztése a 

szponzori támogatásnak, a vállalkozók segítőkészsé-
gének, az önkormányzat és intézményei által végzett 
munkának, a faluban működő egyesületeknek és a fa-
lu lakosságának összefogásából valósulhatott meg, 
melyhez nagymértékben szükség volt az elnökség irá-
nyító munkájára. Közös eredmény a sportpálya világí-
tása, a többfunkciós pályarendszer (grund) kialakítása, 
a minden igényt kielégítő sportöltöző terasszal, a kon-
dicionáló teremmé alakított régi öltöző épülete, a 
„lelátó” építése és a székek elhelyezése, az öntözés 
megvalósulása, a SZÍN-TÉR megépítése, mely csalá-
dok, baráti társaságok számára nyújt kulturált helyet a 



Először rendezték meg Szilsárkányban 2005. július 8-án, pén-
teken a Sárkány-kupa nevű kispályás labdarúgó tornát. Kun-
szigetet Ács Sándor, Erdélyi Alajos, Fazekas Miklós, Fazekas 

Péter, Krausz Csaba, Szalai Sándor képviselte. Kunsziget 
Szilsárkány A csapatával és Börccsel került egy csoportba, 
ahonnan hihetetlen balszerencsével veretlenül esett ki úgy, 

hogy egy másik mérkőzés utolsó három másodpercen múlt a 
továbbjutás. A tornát végül Börcs nyerte, Kunsziget a negye-

dik lett. A torna legjobb kapusa Ács Sándor lett. 
A kép a megnyitón készült.  
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szórakozásra. 
Esztétikussá vált a pá-

lya és környéke, a parkoló 
és a kerítés szintén vállal-
kozói és egyesületi tagsá-
gi támogatással készült el.  

A szponzorok változá-
sa azonban gyakran oko-
zott gondot, nehézségeket 
az egyesület munkájában. 
A labdarúgó szakosztály, 
hasonlóan más szakosztályokhoz, mindig a leg-
magasabb célt tűzte ki maga elé. Így sikerült 
2000-ben és 2002-ben is a megyei II. osztályú baj-
nokságot megnyerni és a megyei I. osztályba jut-
ni, ezzel is öregbíteni Kunsziget hírnevét, amihez 
az edzők munkája is hozzájárult.  

Ifjúsági és serdülőcsapatok működésével meg 
tudtuk teremteni a sportolás lehetőségét a fiata-
lok számára. A sportegyesület szervezte és irá-
nyította a mérkőzésekre való felkészülést, bizto-
sította a mérkőzések lebonyolítását a rendezők 
segítségével. 

A Bozsik-program keretében a legkisebbek-
nek, már az óvodás korú gyerekeknek is lehető-
ség nyílt játékos keretben az egészséges életmód-
ra nevelésre, közösségek alakultak ki a játék so-
rán. Megvalósulásához köszönjük a szülők segít-
ségét. 

A sportöltöző és a pálya helyet adott az NB II-
es, majd NB I-es női labdarúgócsapatnak, ezentúl 
szórakozási lehetőséget adott a falu lakosságá-
nak. 

Az egyesület 2004-ben támogatta a megyei III. 
osztályú labdarúgócsapat indulását, mert kizáró-
lag helyi fiatalokból állt. Célunk volt minden 
esetben helyi labdarúgót látni a pályán, hiszen 

ennek rendkívüli értéke 
volt, ám nem minden eset-
ben vezetett eredményes 
szerepléshez. 
Munkánkat a falu érdeké-
ben, a sportot kedvelő és 
szerető emberek érdeké-
ben önzetlenül végeztük, 
mint minden eddigi sport-
vezetés.  
A sportlétesítmények he-

lyet adtak térségi tornáknak, kulturális rendezvé-
nyeknek is. Igyekeztünk a lehetőségekkel élni, a 
ránk bízott feladatokat teljesíteni az átalakult 
„sportvilág” mindennapjainak megfelelni. 

Köszönjük a sportszerető emberek nevében 
mindazoknak, akik hozzájárultak a fejlesztések-
hez és az eredményekhez. 

Jó egészséget kívánunk minden kunszigetinek, 
és sok sikert az új vezetőséggel! 

 
IFJ. KULLER IMRE,  

A LEKÖSZÖNŐ VEZETŐSÉG NEVÉBEN 
 
Tisztelt Elnök Úr, Elnökség, Támogatók! 
Kunsziget Község életében régóta jelentős sze-

repe van a sportnak. Nagyra értékelem azt a te-
vékenységet, melyet a verseny- és szabadiősport 
érdekében folytattak. Az egészséges életmód, a 
mozgás, a közösségek alakulása egyik feltétele 
életszínvonalunk javulásának. 

Kérem, engedjék meg, hogy Kunsziget Község 
Önkormányzata, Képviselőtestülete nevében 
megköszönjem munkájukat. 

A megválasztott új vezetőségnek gratulálok, jó 
munkát kívánok! 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 
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A Sportegyesület hírei 

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

Július 17-én jó hangulatú, gólzáporos edzőmérkőzést 
játszott egymással a Kunsziget és a Kunsziget II. A hibák 

rámutattak a csapatok gyenge pontjaira, ugyanakkor 
szép megoldásokat, okos passzokat, nagy sprinteket és 

szép gólokat is láttunk. 
Mindkét csapatnak eredményes felkészülést és sikeres 

szezont kívánunk.  

Kunsziget Labdarúgó Sportegyesület 2005. június vé-
gén közgyűlést tartott. 

A közgyűlés fő napirendi pontja az elnökség lemon-
dása volt. Lemondott az elnöki posztról Kuller Imre, a 
szakosztályvezetői posztról Páli István, a főrendezői 
posztról Tilai Imre valamint a gazdasági vezetői posztról 
Varga Ernő. A Sportegyesület megköszöni eddigi munká-
jukat, mellyel nagymértékben hozzájárultak Kunsziget 
Sportegyesületének fejlődéséhez, a sportpálya és sportöl-
töző színvonalas kialakításához. 

Egyúttal az Egyesület közgyűlése megválasztotta az 
új vezetőséget melynek elnöke Páli István lett. Az elnök-
helyettesi posztot Keller András tölti be. További elnöksé-
gi tagok: Varga Ernő szakosztályvezető, Németh Csaba fő-
rendező, Hajczinger Ferenc technikai vezető, Tóth Róbert 
gazdasági vezető, Lendvai Ivánné, Szalai Zoltán, Tóth Ist-
ván, Farkas Ferenc, Rezi Lajos, Fincziczki Lajos, Szalay Győ-
ző, Horváth Attila. 

Az elnökség 2005. július hónapban kétszer ülésezett, 
melyen több – a labdarúgó csapatokkal kapcsolatos - 
döntést hozott. Kunsziget két csapatot indít a megyei 
labdarúgó bajnokságban: Kunsziget I. csapatát, mely a 
megyei II. osztályban indul és Kunsziget II. csapatát 
mely a megyei III. osztályban indul. Megtörtént továbbá 
az ifjúsági- és serdülőcsapatok indítása is. A Kunsziget 

S.E. elnöksége valamennyi csapattól az előző 
évhez képest jobb eredményeket, színvonalas 
játékot a labdarúgóktól pedig elszántságot, oda-
adást és csapatszellemet vár el!  

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a 
sportszerető Közönséget, hogy a Kunsziget 
S.E. elnöksége bérlet bevezetéséről döntött. A 
bérlet a sportegyesület labdarúgó csapatainak 
– Kunsziget I., Kunsziget II., ifjúsági- és ser-
dülőcsapat - valamennyi hazai bajnoki mérkő-
zésére szóló belépésre jogosítja fel a tulajdo-
nosát. A bérlet megvásárlásával Ön a Kunszi-
get Sportegyesületet is támogatja. A bérletek 
ára 2005 őszi szezonra: felnőtt férfiaknak 
4.000,- Ft/db, nyugdíjasok, diákok és nők ré-
szére pedig 3.000,- Ft/db. A bérlet megvásárol-
ható a Sport Büfében a sportpályán, illetve az 
elnökségi tagoknál. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni minden kedves leendő Vásárlónak a 
támogatását. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2005. július 30-
án és 31-én (szombaton és vasárnap) megrende-
zésre kerül az V. Sziget Kupa futball torna Kun-
szigeten. A résztvevő csapatok: Ikrény, 
Öttevény, Mosonszentmiklós és Kunsziget.  

A program: 
2005. július 30. 
16.00 Öttevény – Mosonszentmiklós 
18.00 Ikrény – Kunsziget 
2005. július 31. 
16.00 mérkőzés a harmadik helyért 
18.00 mérkőzés az első helyért 
Az eredményhirdetésre a mérkőzések után 

kerül sor. 
Mindenki sok szeretettel várunk! 
H A J R Á   S Z I G E T ! ! ! 

KUNSZIGET S.E. ELNÖKSÉGE 

A bajnokság 2005. augusztus 14-én kez-
dődik hazai mérkőzéssel. A sorsolás után a 
megszokott módon tájékoztatjuk Önöket a 
további mérkőzésekről. 

  
Augusztus 27-én kerül megrendezésre a 

IV. Sziget-Rally. A versenyzők új verseny-
pályán indulnak. Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk! 
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