
Falunk fejlődése, értékeink megőrzése érdekében ön-
kormányzatunk az év folyamán élt a pályázati lehetősé-
gekkel ugyanúgy, mint az eddigi években. Pályázataink 
eredményeként valósulhatnak meg a következő fejlesz-
tések a közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve az ár-
ajánlatok alapos mérlegelése után: 

A Duna utca felújítása: 
16 788 000 Ft a felújítás költsége. A Nyugat-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács támogatásaként 8 394 000 
Ft-ot nyertünk. A kivitelező a STRABAG Rt. Az aszfalto-
zást augusztus 29-én és 30-án végzi, ezeken a napokon 
forgalomkorlátozásra kell számítani. Szíves megértésü-
ket kérjük! 

Folytatás a 2. oldalon 

Évkezdés az óvodában 5. oldal 
„Kitartottunk” 6. oldal 
Börcsi szúnyogok és gólok 7. oldal 
Sporthírek, sportműsor 8. oldal 

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA SZEPTEMBER 24-ÉN JELENIK MEG. 

XVII. évfolyam 8. szám 

2005. augusztus 26. 

 

Felújítások a faluban 2. oldal 
Pályamunkák és képek falunk életéről 2. oldal 
Közlemények, bemutatkozás 3. oldal 
Kezdődik a tanév 4. oldal 

Nem mondhatjuk azt, hogy 
észrevétlenül jön az ősz, ugyan-
is az esős, hideg idő miatt már 
augusztusban is éreztette köze-
ledtét. A szeptember beköszön-
tével újra megtelik élettel az is-
kola és az óvoda. Mindkét in-
tézményben felújítások, javítá-
sok történtek a nyáron. 

 
Megkezdődött a Duna utca 

burkolatának felújítása, mely-
nek befejezésére már nem kell 
sokat várni. Augusztus 23-án 
elkezdték a tornacsarnok tető-
szerkezetének cseréjét is.  

 
Labdarúgó csapataink szá-

mára érdekesen és helyenként 
váratlanul alakult a 2005/06-os 
szezon első két fordulója.  

 
Augusztus utolsó szombatján 

ismét ralit rendeznek Kunszige-
ten, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a szervezők. 

Felújítások a faluban 
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Folytatás az 1. oldalról 
A tornacsarnok felújítása: 12 000 000 Ft a fel-

újítás költsége. A Mobilitás és a Gyermek-, Ifjúsá-
gi és Sportminisztérium pályázatán nyert támo-
gatás 4 700 000 Ft. 

A falukönyvtár felújítása: 6 000 000 Ft-os be-
ruházás, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Területfejlesztési Tanács 2 000 000 Ft-tal támoga-
tott. A munkák az ősz folyamán kezdődnek. 

A Győr-Kunsziget kerékpárút tervének elké-
szítése: Győr Megyei Jogú Város  Önkormányza-
ta és Kunsziget Község Önkormányzata a Ma-
gyar Terület– és Regionális Fejlesztési Hivatal 
támogatásaként 11 610 000 Ft-ot nyert a terv elké-
szítésére. A falu megközelítésében óriási szerepe 
lesz az útnak, a terv elkészítésének határideje 
2005. szeptember 30. 

Pályamunkák és képek falunk életéről 
A Szülőföldünk Győr-Moson-

Sopron Megyei Honismereti Egyesü-
let pályázatot hirdetett „Szülőföld-
ünk” címmel honismereti-, helytörté-
neti és néprajzi kategóriában. 

Falunkból három pályamunka ér-
kezett a felhívásra. 

A Kunszigeti Általános Iskola Nép-
rajzi Szakköre „Kunszigeti gyermek-
játékok” címmel Szalainé Hécz Tünde 
vezetésével kiemelkedő helyezést ér-
tek el. A szakkör tagjai: Gondár Flóra, 
Molnár Zsuzsanna, Stróbli Kitti, Szalai 
Evelin és Tilinger Edina. 

Stoller István „Fejezetek szülőfa-
lum, Kunsziget történetében 1848-
1923” c. munkájával második helye-
zést ért el. 

Karácsonyi Lajosné „Életem történe-
te dalokban” című munkáját a bíráló 
bizottság első díjjal jutalmazta. 

 
A díjakat Ivanics Ferenc a Győr-

Moson-Sopron Megyei Közgyűlés al-
elnöke az egyesület és a Győr-Moson-
Sopron Megyei Önkormányzat által 
szervezett díszünnepségen 2005. au-
gusztus 17-én adta át. 

A felsoroltakon túl számos sikeres pályázat 
segíti munkánkat. A pályázatokon nyert támoga-
tások összege közel 30 millió Ft, mely utófinan-
szírozott; az önkormányzatunk által biztosított 
önrész 20 millió Ft. A felújítások teljes összegét 
Kunsziget Község Önkormányzata 2005. évi költ-
ségvetéséből biztosítja, takarékos, átgondolt gaz-
dálkodás alapján. 

A felújítások az épületek állagának megőrzé-
sét, a lakosság részére a szolgáltatások színvona-
lának emelkedését szolgálják.  Kérem segítségü-
ket az út és az épületek rendeltetésszerű haszná-
latában, állaguk megőrzésében, hogy a ráfordí-
tott összeg hosszú ideig szolgálja működésüket. 

A felújítások idején adódó kellemetlensége-
kért megértésüket kérjük. 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 

Lezárult a Kunsziget Község Önkormányzata és a 
www.kunsziget.hu által szervezett fotópályázat.  

Augusztus 1-ig 74 kép érkezett be 16 alkotótól. E képekre 
augusztus 20-ig több, mint 200 szavazat érkezett, közülük a 
legtöbb Stoller Gábor A szörfös c. képére—ezzel ő kapta az első 
helyezettnek járó díjat, egy 256 MB-os pendrive-ot. A második 
Karácsonyi Ádám, a harmadik Roll Dávid lett. Ugyan kevesebb 
szavazatot kaptak, de képeik miatt a honlap szerkesztőbizott-
sága emléklapot adott át Kovács Zsoltnak és Németh Ritának. 

 

Tisztelt pályázók! 
Kunsziget Község Önkormányzata nevében köszönöm 

munkájukat, köszönöm, hogy kutatják és ápolják falunk múlt-
ját és jelenét. Gratulálok az elért eredményekhez, további sok 
sikert és jó egészséget kívánok. 

Külön köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a sike-
rek elérését munkájukkal segítették. 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az őszi 
lomtalanítás időpontja 2005. szeptember 6-7. A 
lomtalanítás költségét Kunsziget Község Önkor-
mányzata fizeti. Kérjük, a feleslegessé vált lo-
mokat szeptember 6-án reggelik tegyék ki a há-
zak elé. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Újra szúnyogirtás lesz Kunszigeten. Az időjá-
rás függvényében augusztus 26-án és 27-én 
vagy 29-én és 30-án érkeznek a gépek az irtó-
anyaggal Kunsziget légterébe. Ez a Nyugat-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályá-
zatának keretében a  harmadik "támadás" a szú-
nyogok ellen. Az irtás költsége alkalmanként 
180 000 Ft. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
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Közlemények 
Tájékoztatom tisztelt tagjainkat, hogy a Moz-

gáskorlátozottak Egyesületének tagdíjának be-
fizetése szeptember 3-án, szombaton 10-12 órá-
ig lesz a községi könyvtárban. 

NAGY JÓZSEFNÉ 

Értesítem a falu lakosságát, hogy a Győr-
Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Egész-
ségmegőrző Alapjától 40 000 Ft-ot nyertünk. A 
pénzt az óvodai és iskolai egészségnevelésre, 
valamint a Baba-mama Klubra szeretnénk fordí-
tani. 

A Baba-mama Klub 2005. augusztus 31-én 
délelőtt  10 órától lesz, melyre minden érdeklő-
dő kismamát és gyermekét szeretettel várok. Az 
összejövetel témája az anyatejes táplálás lesz. 

RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN, VÉDŐNŐ 

Bemutatkozás 
Kunsziget Község Képviselőtestületének 

döntése alapján 2005. augusztus 1-jétől a 
község jegyzői teendőit látom el. Ennek al-
kalmából engedjék meg, hogy néhány mon-
datban bemutatkozzam. 

Komáromban születtem, és ebben a Du-
na-parti kisvárosban érettségiztem 1996-ban 
a Jókai Mór Gimnáziumban. Tanulmányai-
mat a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főis-
kolán folytattam, ahol 2001-ben testnevelő 
tanári diplomát szereztem. Ezután fél évet a 
németországi Kölni Sportfőiskolán töltöt-
tem, majd hazatérve szülővárosom idegen-
forgalmi irodájában helyezkedtem el. 2002 
őszén a budapesti Corvinus Egyetemen 
folytattam tanulmányaimat, és idén július-
ban végeztem az egyetem igazgatásszerve-
zői szakán. A közigazgatásba 2003-ban ke-
rültem. Komárom Város Polgármesteri Hi-
vatalában először lakosságszolgálati ügyin-
tézőként, majd okmányirodai ügyintéző-
ként, végül okmányiroda-vezetőként dol-
goztam. 2005 májusában pályázatot nyújtot-
tam be Kunsziget jegyzői állására. Ennek 
elsődleges oka az volt, hogy idén júliusban 
megházasodtam és Mosonmagyaróvárra 
költöztem. Feleségem Tóásó Szilvia gazda-
sági agrármérnök, aki jelenleg a mosonma-
gyaróvári Nyugat-Magyarországi Egyetem 
PhD-hallgatója. Kedvenc időtöltésem a 
sport, főként a kézilabdázás. Tízéves korom 
óta a mai napig űzöm, ezt a labdajátékot. 

Kunszigeten idén, pályázatom benyújtása 
előtt jártam először, és ápolt, rendezett, 
nyugodt község benyomását keltette ben-
nem. Igazi kihívás egy olyan községben dol-
gozni, ahol komoly célokat tűznek ki és 
amely nagy lehetőségek előtt áll. Ezen célok 
megvalósítása érdekében, bízva a sikeres 
együttműködésben, mindenkinek jó mun-
kát, jó tanulást és jó egészséget kívánok! 

VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ 

A tornacsarnok felújítása (tetőcseréje) miatt a 
Kossuth tér Polgármesteri Hivatal és orvosi 
rendelő közti szakaszán teljes útlezárás lesz 
augusztus 29-én és 30-án. Az autóbuszok a Ta-
karékszövetkezet felé közlekednek, a le– és fel-
szállás is itt történik. A korlátozás a TSz-
irodánál lévő autóbusz-forduló utasforgalmát 
nem érinti. LENDVAI IVÁNNÉ, POLGM. 



Kezdődik a tanév 
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Szeptember 1-jén reggel 8 órakor tanév-
nyitó ünnepéllyel kezdetét veszi a 
2005/06-os tanév. Iskolánkban 118 tanuló 
kezdi meg a tanévet, oktatásukat-
nevelésüket 12 pedagógus végzi. 

Az első osztályban 16 tanuló kezdi meg 
általános iskolai tanulmányait. A kis első-
sök bizonyára hamar megszokják majd az 
új környezetet,  az új kihívásokat és öröm-
mel vetik bele magukat a tanulásba. 

A nyári szünetben meszelés volt több 
tanteremben és folyosón, hogy a tanulók 
esztétikus környezetben kezdhessék meg a 
tanulást. Fontos, hogy minél tovább szép 
legyen az iskolánk, ezért a falfelületek, és 
berendezési tárgyak megóvására külön fel-
hívjuk a diákok figyelmét. 

Újdonság a korábbi évekkel szemben, 
hogy emelt óraszámban tanulják a gyere-
kek a német nyelvet (negyedik osztályban 
három, a felső tagozatban pedig négy órá-
ban, ötödik osztályban további egy órában 
emelt szinten). Informatikából csoportbon-
tásban folyik majd a tanítás, ami lehetővé 
teszi, hogy számítógépenként egy diák is-
merje meg és gyakorolja be a számítástech-
nikai ismereteket. 

A továbbtanulás miatt felvételezni ké-
szülő nyolcadik osztályosok számára eb-
ben a tanévben is lesz felvételi előkészítő, 
folytatódik a munka a megyei pályázaton 
elismerést szerzett néprajzi szakkörben, 
lesz német– és angol szakkör, valamint a 
Harmónia Művészetoktatási KHT. keretei 
között képzőművészeti- és néptánc-
szakkör. 

Kívánjuk minden tanulónknak, hogy a 
tanév végéig tartó lelkesedéssel kezdjék 
meg a tanulást, és év végén mindegyikük 
elmondhassa, hogy sok hasznos ismerettel 
gazdagodott a tanév folyamán. 

BÁBICS NORBERT, BALOGH FERENC IG. 

Évkezdés az óvodában 
A 2005/2006-os tanévben az intézmény két 

óvodai csoporttal működik kis-középső és nagy-
középsős korcsoportos elosztással. 22 kiscsopor-
tos, 10 középsős és 13 nagycsoportos óvodás 
kezdi meg a tanévet. 

Az óvoda teljes nyitva tartásában óvodapeda-
gógus foglalkozik a gyermekekkel. Az óvoda ne-
velőtestülete 4 főből áll, két óvodai dajka , és 1 fő 
konyhai kisegítő alkotja az óvoda munkaközös-
ségét. Utazó logopédus heti egy alkalommal ja-
vítja az arra rászoruló gyermekek beszédét. Hit- 
és vallásoktatást heti egy alkalommal hitoktató 
végzi az oktatást igénylő szülők kérésére. 

Óvónőink EU-s alapra történő pályázatírással 
foglalkozó továbbképzésen, valamint néptánc– 
és népi gyermekjáték továbbképzésen, esztétikai 
neveléssel kapcsolatos továbbképzésen és fej-
lesztőpedagógiai továbbképzésen szeretnének 
részt venni az előttünk álló tanévben.  

A tanév kiemelt feladata az anyanyelvi neve-
lés és a testi nevelés.  

A nyár folyamán újramázolták az óvodában a 
nyílászárókat és felfrissítették az óvoda falait. A 
konyha teljes felújítása megtörtént: új konyha-
szekrény, mosogató és a konyha padlózatának 
és csempéjének cseréje. Az önkormányzat nem 
kevés pénzt  áldozott azért, hogy az előírások-
nak megfelelő legyen a melegítőkonyhánk. 

További terveink közt szerepel az óvoda ud-
varának felújítása: pályázati támogatással új játé-
kokat szeretnénk elhelyezni, hogy a szabadban 
töltött óvodai időt örömmel és biztonságosan 
tölthessék óvodásaink. 

FARKAS FERENCNÉ, VEZ. ÓVÓNŐ 

Megérkeztem 
Tóth Adrián Kornél 

 

júliusban 



Kunsziget cserkészcsapata, az 1705. sz. Szent 
Lőrinc Cserkészcsapat tíz napra a Vértesbe költö-
zött. Ez nem túlzás, hiszen majdnem a teljes csa-
patunk (12 fő) részt vett az idei nyári táborban, 
melynek neve Kitartás tábor volt. A táborunkat 
hagyományosan a 
győri 708. sz. Rómer 
Flóris Cserkészcsa-
pattal közösen tartot-
tuk. 

Még nem volt pél-
da arra, hogy a tábor-
ba a kunszigetiek ér-
kezzenek először, 
most ez is megtör-
tént. A sátrak, a 
konyha és egyéb hor-
dozható felszerelése-
ket lepakoltuk, mire a 
vonattal és busszal 
érkezők megérkeztek, 
már állt a zászlórúd, így azonnal a hivatalos rész-
szel kezdhettük a tábort, az első zászlófelvonás-
sal. 

A táborépítésben nagy szerepet kapott a kun-
szigeti Vadmalac őrs, hiszen a tábor napi életéhez 
szükséges létesítmények zöme(konyha, zuhany-
zók, latrinák, tábortűz-hely) a kunszigetiek keze 
nyomán lett a tábor része. Két lányunk, Kovács 
Fruzsina és Tilinger Edina külön dicséretet érde-
mel, mert a konyhai szolgálatot mindig jól, ügye-
sen és lelkesen látták el. Reggelinél, ebédnél vagy 
vacsoránál mindig lehetett rájuk számítani. 

Volt idő arra, hogy az őrsök őrsvezetőjükkel az 
élen megismerjék önállóan a környéket, amit ki is 
használtunk. Egyszer rali miatt lezárták a tábor-
ból a faluba vezető utat, ez meglepetésként ért 
bennünket és sajnos a napi programot is módosí-
tani kellett miatta. Amikor nem kirándultunk, a 
táborban játszottunk scoutballt, métát, british 
bullgodot vagy emberi tornyok építését (képünk 
egy ilyet ábrázol, alulról).  

Kirándultunk a vértesszentke-reszti apátság 
romjaihoz, ahol növényismereti előadást is meg-

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
minden kedves rokonnak és ismerősnek, 
akik szeretett rokonunk 

ifj. Szalma Ferencné 
temetésén részt vettek, sírjára a szeretet 
virágait elhelyezték és bánatunkban ve-
lünk voltak. 

GYÁSZOLÓ SZALMA CSALÁD 
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hallgattunk. 
Másik kirándulásunk során a cserkészeknek 

meg kellett találniuk ködös információk alap-
ján az ősök kincsét, amit a hirtelen ránk ömlő 
eső ellenére sikerült. 

Innentől sajnos 
esős napok követ-
keztek, a korábban 
a fák alatt, vagy a 
tisztásokon megtar-
tott előadások után 
a sátrakba szorul-
tunk vissza játsza-
ni, csomózást és 
jeladást gyakorolni, 
a cserkészet törté-
netéről előadást 
hallgatni vagy éne-
keket tanulni. 
A tábortüzeken ez-
úttal a kunszigetiek 

nem voltak olyan aktívak, mint korábban, de 
emlékezetes marad az őrsi induló, az éneklés 
és a Pompei-történet újraértelmezése.  

Mivel mi érkeztünk elsőként a Pusztavám 
melletti táborhelyre, mi is hagytuk el utolsó-
nak a tisztást. 

Köszönjük a győri csapatnak a lehetőséget a 
közös táborozásra, és köszönjük, hogy a Kun-
szigeti Általános Iskola sátrakkal, Kunsziget 
Község Önkormányzata pedig a tábori költsé-
gekhez való hozzájárulással segítette azt, hogy 
jól és hasznosan teljen ez a tíz nap. 

BÁBICS NORBERT, ST. PK. 

„Kitartottunk” 
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Ifjúsági labdarúgó csapatunk számá-
ra is megkezdődött a bajnokság. A 

lelkesedésüket idén még nem tudták 
gólra váltani, reméljük, ez nem ma-

rad így sokáig. 

A júliusi szilsárkányi labdarúgótorna folytatásaként 
Börcsön rendeztek kispályás - ezúttal füves pályás - labda-
rúgó kupát Szúnyog-kupa néven. Kunszigetet Ács Sándor, 
Fazekas Péter, Kovács L. Dávid, Krausz Csaba, Nagy Krisztián és 
Tilai Ákos képviselte. Kunsziget mellett Mosonszentmiklós, 
Nyúl és Szilsárkány, valamint a rendező Börcs is szerepelt 
több csapattal. 

Az első mérkőzésen hiába játszott szervezettebben és 
passzolt pontosabban csapatunk, a helyzetek kimaradtak, 
ráadásul a szerencse is Szilsárkány 3 csapata mellett állt, így 
vesztettünk 2-0-ra. A második mérkőzésen Börcs 2.-t 2-0-ra 
vertük, majd Mosonszentmiklós ellen is nyertünk 4-1-re. 

Az első mérkőzésen elszenvedett vereség azonban meg-
pecsételte a sorsunkat, mert nem jutottunk a hármas döntő-
be, ezúttal tíz csapatból végeztünk a negyedik helyen. A 
harmadik Szilsárkány 3., a második Nyúl 1., első pedig 
Börcs 1. csapata lett. A legsportszerűbb csapat címet Kun-
sziget kapta. Köszönjük a szervezőknek azt, hogy a torna 
létrejöhetett és újabb alkalom nyílt arra, hogy a fiatalok a 
labdarúgáson keresztül megismerhessék egymást. 

BÁBICS NORBERT  

Börcsi szúnyogok és gólok  



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Sport 2005. 8. szám 

Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány.  
E-mail: hirmondo.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. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés: Bábics Norbert  
Képek: Bábics Norbert. Technikai munkatárs: Venesz Judit 

Gyenge rajt 

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

Sportműsor 
Augusztus 27. szombat 
7.00-18.00 IV: Sziget-Rally (regionális amatőr ügyességi 

autóverseny) 
17.00 Kunsziget II.-Csikvánd (megyei III. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés) 
 

Augusztus 28. vasárnap 
15.00 Kunsziget-Rajka (megyei II. osztályú ifjúsági bajnoki 

labdarúgó mérkőzés) 
17.00 Kunsziget-Rajka (megyei II. osztályú bajnoki labdarú-

gó mérkőzés) 
 
Szeptember 4. vasárnap 
14.00 Mosonszentmiklós-Kunsziget (ifi) 
16.00 Mosonszentmiklós-Kunsziget  (m. II. o.) 
16.00 Rábacsécsény-Kunsziget II. (m. III. o.) 
Halászi-Kunsziget (megyei I. osztályú bajnoki teke mérkő-

zés, a kezdési időpont egyeztetés alatt) 
 
Szeptember 10. szombat 
16.00 Kunsziget II.-Gyarmat (m. III. o.) 
 

Szeptember 11. vasárnap 
14.00 Kunsziget-Dunaszeg (ifi) 
16.00 Kunsziget-Dunaszeg  (m. II. o.) 
Kunsziget-Gy. Kiss János TE (m. I. o. teke) 
 
Szeptember 17. szombat 
16.00 Kunsziget II.-Abda II. (m. III. o.) 
 

Szeptember 18. vasárnap 
14.00 Mosonszolnok-Kunsziget (ifi) 
16.00 Mosonszolnok-Kunsziget (m. II. o.) 
Beled-Kunsziget (m. I. o. teke) 
 
Szeptember 24. szombat 
16.00 Kunsziget II.-Rábaszentmihály (m. III. o.) 
 

Szeptember 25. vasárnap 
14.00 Kunsziget-Halászi (ifi) 
16.00 Kunsziget-Halászi (m. II. o.) 
Kunsziget-Győrújfalu (m. I. o. teke) 
 
Október 2. vasárnap 
13.00 Levél-Kunsziget (ifi) 
15.00 Levél-Kunsziget (m. II. o.) 
15.00 Szerecseny-Kunsziget II. (m. III. o.) 
Kunsziget-Jobb Dáma (m. I. o. teke) 

Labdarúgás, 
Megyei II. o.: 

Búcsú vasárnapján hazai pályán Bősárkány 
ellen mindenki bizakodva várta a kezdést. Ha-
mar sikerült is vezetést szerezni, ám a vendégek 
tizenegyesből egyenlítettek, a második félidőben 
pedig jobb erőnlétüknek köszönhetően fordítani 
tudtak. 

Kunsziget-Bősárkány 2-4 (1-1) 
Gólszerzők: Lenzsér és Kolonics I. 
 
A második fordulóban Dunakilitin szerepelt 

csapatunk, ahol szoros küzdelemben ugyan, de 
vereséget szenvedett. 

Dunakiliti-Kunsziget 2-1 (1-0) 
Gólszerző: Kolonics I. 

Csapatunk nagyszerű győzelmet aratott az el-
ső fordulóban. Gólgazdag mérkőzésen, közön-
ségcsalogató játékkal sikerült begyűjteni a három 
pontot. 

Kunsziget II.-Gyömöre 6-2 (3-1) 
Gólszerzők: Kolonics A. (4), Strobl G., Tilai Z. 
 
A következő héten idegenben is sikerült pon-

tot szerezni. Úgy látszik, kezd összeérni a csapat, 
és az eredmények is jönnek. 

Sokorópátka-Kunsziget II. 2-2 (1-0) 
Gólszerző: Kolonics A. (2) 

Kolonics A. - két 
meccsen hat gól 

Labdarúgás, 
Megyei II. o.: 

Megkezdődtek a labdarúgó megyei bajnokságok küz-
delmei augusztusban. Szeptemberben indul a serdülő lab-
darúgó bajnokság és a tekések számára is elkezdődik a 
2005/06-os szezon. 

Szokásunkhoz híven nemcsak az eredményeket, ha-
nem az elkövetkezendő időszak sportműsorát is közöljük. 

A teke mérkőzések pontos kezdési időpontjai általában 
a mérkőzések előtti héten válnak véglegessé. 


