
Nemzeti ünnepünkhöz közele-Nemzeti ünnepünkhöz közele-
dünk. Augusztus 20dünk. Augusztus 20--án ezúttal án ezúttal 
nemcsak Szent István királyról nemcsak Szent István királyról 
emlékezünk meg, hanem dr. emlékezünk meg, hanem dr. 
Medgyasszay László átadja Kun-Medgyasszay László átadja Kun-
sziget részére a megyezászlót is.sziget részére a megyezászlót is.  

Júliusban Dubi Istvánra emlé-Júliusban Dubi Istvánra emlé-
keztünk. Emléktáblát avattunk az keztünk. Emléktáblát avattunk az 
iskolában és Dubi tanár úr posztu-iskolában és Dubi tanár úr posztu-
musz Kunszigetért Emlékérmet ka-musz Kunszigetért Emlékérmet ka-
pott.pott.  

Október elsején újra az urnák-Október elsején újra az urnák-
hoz járulunk: ezúttal polgármes-hoz járulunk: ezúttal polgármes-
tert és képviselőtestületet válasz-tert és képviselőtestületet válasz-
tunk.tunk.  

Jeles esemény volt a közel-Jeles esemény volt a közel-
múltban, amikor Péterffy Gyöngyi múltban, amikor Péterffy Gyöngyi 
költőnő költői estet tartott költőnő költői estet tartott 
Kunszgieten.Kunszgieten.  

A kunszigeti fiatalok az elmúlt A kunszigeti fiatalok az elmúlt 
időszakban több helyen is jártak. időszakban több helyen is jártak. 
A Magyar Televízió épületében A Magyar Televízió épületében 
jártunk, a Gasztrotúra a Szigetköz-jártunk, a Gasztrotúra a Szigetköz-
ben c. pályázat keretében Lipó-ben c. pályázat keretében Lipó-
ton voltunk és sütöttünk finom va-ton voltunk és sütöttünk finom va-
csorát. Augusztus elején cserkész-csorát. Augusztus elején cserkész-
táborban voltunk az Őrségben, táborban voltunk az Őrségben, 
ahol két kunszigeti újonc tett fo-ahol két kunszigeti újonc tett fo-
gadalmat.gadalmat.  

Elkezdődött a 2006/07Elkezdődött a 2006/07--es lab-es lab-
darúgó bajnokság; szebb kezdést darúgó bajnokság; szebb kezdést 
nehéz elképzelni, hiszen mindkét nehéz elképzelni, hiszen mindkét 
csapatunk győzelemmel kezdett. csapatunk győzelemmel kezdett. 
Csak így tovább!Csak így tovább!  

„Elindultam szép hazámból…” 5. oldal 
Gasztrotúra a Szigetközben 5. oldal 
Őrségi indiánok és kisalföldi cserkészek 6. oldal 
Képes hírek 7. oldal 
Sport 8. oldal 
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Meghívó 2. oldal 
Új játszótér a parkban 2. oldal 
Emléktáblát avattunk 3. oldal 
Önkormányzati választások 2006 4. oldal 
Megújult a honlapunk 4. oldal 

„Ki Érted Véled szállna szembe” 
Vajon tudták, érezték Vajk szülei, 

amikor újszülött gyermekükre néztek, 
hogy fiúk mennyire fontos szerepet 
fog betölteni a magyarság életében? 
Talán igen. Talán Gézában már ekkor, 
vagy már korábban érlelődött a gon-
dolat, hogy ha majd ő meghal, helyét a 
megkeresztelt fia vegye át, szakítva az 
addigi hagyománnyal. 

Tudjuk, hogy az István, a király című 
rockopera kitalált történet. Tudjuk, ezzel együtt érezzük, 
hogy a keresztény elveken nevelkedő Istvánnak nem lehetett 
egyszerű vasmarokkal, keményen elbánnia a régi rend köve-
tőivel. Talán valóban lejátszódott benne az, amit Bródy János 
dalszövege mond. „Törvényedre sújt le kardom, ha ölnöm kell, 
hogy védjelek.” Talán tényleg küzdött a végsőkig, hogy vér 
nélkül rávegye a régi rend követőit, hogy tartsák magukat a 
Gézának tett esküjükhöz, és fogadják el őt uralkodójuknak, 
királyuknak, ezzel egy időben fogadják el kereszténységet, 
mint az egyetlen járható utat a magyarság számára. 

Hogy mi lett volna, ha…? Ezzel nem érdemes foglalkozni. 
Mohácsnál nem győztünk, Dózsa nem lett György kirá-
lyunk… Azonban Magyarország most is létezik. Független, 
önálló országként. És elég ezt néznünk ahhoz, hogy tudjuk, 
Istvánnak volt igaza. „Mennyit ér, ki Érted Véled szállna szem-
be?” Sokat. Államot alapít, szentté lesz, évszázadokig dalok-
ban dicsőítik tetteit és még ezer év elteltével is évente emlé-
keznek meg róla. BÁBICS NORBERT 
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Új játszótér a parkban 
Kunsziget Község Önkormányzata pályáza-

tot adott be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázati felhí-
vására játszótér építésére. 

Célunk a kisgyermekes családok részére biz-
tosítani a gyermekek személyiségének sokolda-
lú fejlődését, a harmonikus mozgást és a sza-
badidő tartalmas eltöltését. Lehetőséget terem-
teni, hogy a fiatal édesanyák kicserélhessék ta-
pasztalataikat és a játszótér találkozási pont le-
hessen családok, generációk, idősek és fiatalok 
részére. Az ICSSZEM támogatta pályázatunkat, 
sikereként új játékok kerülhetnek a parkba. Mi-

Tisztelettel meghívjuk Önöket augusztus 20-án,  
 

vasárnap 11.00-ra a kunszigeti templomba és a templom előtti térre  
 

az augusztus 20-i ünnepi szentmisére és ünnepi műsorra.  

Az ünnepség programja: 
11.00 Ünnepi szentmise a templomban 
utána ünnepi megemlékezés államalapításunkról és első királyunkról, Szent Istvánról 
a megemlékezés keretében kerül átadásra a megyezászló is, melyet Dr. Medgyasszay 
László ogy. képviselő ad át . 

Az ünnepség és a megyezászló átadásának helyszíne a templom előtti tér. 
 
 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 

vel a pályázat kiírója csak közterületen létesí-
tett játszóteret támogat, ezért a parkban jelenleg 
lévő játékok Horváth Attila helyi vállalkozó se-
gítségével felújítás után a sportpályára és az 
óvoda udvarára kerülnek, hogy így segítsék a 
gyermekek harmonikus fejlődését. 

A „Gyermekekért 2006” játszótér kialakításá-
nak költsége 5 millió forint, melyből a pályázati 
támogatás 2,5 millió forint. A különbözetet 
Kunsziget Község Önkormányzata 2006. évi 
költségvetéséből biztosítja. 

LENDVAI IVÁNNÉ,  
POLGÁRMESTER 

 
A Kunszigeti Általános Iskola évnyitó ünnepélye 

 
2006. szeptember 1-jén 8 órakor lesz az iskola előtt. 
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Emléktáblát avattunk 
Július 22-én a család, volt kollégák és tanít-

ványok, valamint tisztelői gyülekeztek a teme-
tőben Dubi István sírjánál. 30 éve vesztette el 
Kunsziget az akkori kulturális élet egyik ki-
emelkedő alakját, az iskola pedagógusát, aki 40 
éves volt akkor. Dubi Istvánra emlékeztünk. 

A temetőben Lendvai Ivánné polgármester és 
a volt kollégák nevében Stoller Imre mondott 
beszédet Dubi tanár úr sírjánál. A síron koszo-
rút helyeztünk el. 

Ezután az iskolában folytatódott a megemlé-
kezés, ahol Fűzfa Ottó, egykori igazgató emlé-
kezett az iskola egykori kollégájára. Dr. Fűzfa 
Balázs megindító szavai után Szalai Ferenc vette 
le a leplet Dubi István emléktáblájáról. A köz-
ség nevében Lendvai Ivánné polgármester kö-
szönte meg Dubi István munkáját és posztu-
musz Kunszigetért Érdemérmet adományozott 
Dubi Istvánnak, melyet felesége vett át. 

Végül a Kultúrházban beszélgetés közben 
elevenítettük fel Dubi Istán emlékét. 

BÁBICS NORBERT 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, aki édes-
apám 

Virág Károly 
temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak. 
Külön köszönöm Polgármester Asszony segítségét 
és a Nyugdíjas Klub Énekkarának énekét. 

 
A GYÁSZOLÓ CSALÁD NEVÉBEN: 

 DR. VIRÁG KROLY 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetünket fejezzük ki a az egykori osztály-
társaknak, akik 

Kiss Lászlóné 
Virág Mária 

osztálytársukról az 50 éves osztálytalálkozó alkal-
mából megemlékeztek, sírjára a szeretet virágait 
elhelyezték. 

ÉDESANYJA ÉS TESTVÉREI 

 
Tisztelettel köszönjük mindenkinek, 

aki jelen volt  
Dubi István, tanár úr  

emléktáblájának avatásánál és velünk 
együtt érezve emlékezett rá. 

Köszönjük mindazon személyek és in-
tézmények segítségét, akik ezt az ese-
ményt elgondolták és annak szervezésé-
ben szerepet vállaltak. Jóleső érzés, hogy 
az eltelt 30 év sem koptatta meg a falu 
emlékezetében a Dubi Istvánról megőr-
zött képet. 

DUBI CSALÁD 
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Önkormányzati választások 2006 
Tisztelt Választópolgárok! 
 
A köztársasági elnök az önkormányzati képvise-

lők és polgármesterek általános választását 2006. ok-
tóber 1-jére tűzte ki. A választópolgárok a névjegy-
zékbe történt felvételükről 2006. augusztus 4-ig érte-
sítést kaptak.  

A választópolgár ajánlási jogával 2006. szeptem-
ber 8-ig, ajánlószelvényének átadásával élhet. 

Képviselőjelölt az lehet, akit a választókerület vá-
lasztópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok 
legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Kunsziget község 
egy választókerületet alkot. Készítésekor a választási 
névjegyzéken 937 választásra jogosult állampolgár 
szerepelt községünkben.   

Szavazni a lakóhelyen vagy igazolással, a válasz-
tás kitűzése előtt létesített tartózkodási helyen lehet. 
Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást 

Megújult Kunsziget honlapja. A több 
mint egy éves első időszak honlapját au-
gusztus elején egy új lap váltotta fel, 
amely igyekszik az eddigieknél még fris-
sebb és aktuálisabb információkkal szol-
gálni. Az internet Kunszigeten is egyre 
több háztartásba jut el, ezért fontos az, 
hogy mint információszerzési lehetőséget 
is minél jobban kihasználjuk. Ennek fon-
tos eleme, hogy minél szélesebb körű tar-
talmakat kínáljunk. 

A honlap már megszokott részei új 
struktúrában továbbra is elérhetők, ese-
tenként aktualizált információkkal. Például a Sport-
egyesület menüjében megtalálható az őszi sorsolás 
és az eredmények. Megújul a képgaléria kis, amely-
ben továbbra is Kunsziget életével kapcsolatos ké-
peket láthatnak majd. A Hírmondó menüben to-
vábbra is az újság aktuális számát olvashatják. Új 
honlaprész a Dokumentumok menü, ahol többféle 
letölthető dokumentummal találkozhatnak: a Kun-
szigeti Hírmondó eddigi számaival (jelenleg 2002-
ig visszamenőleg) és a Kunsziget Község Önkor-
mányzatának hatályos rendeleteivel és egyéb letölt-
hető dokumentumokkal (kérelmek, nyomtatvá-

Megújult a honlapunk 

nyok). 
Az információ visszacsatolásában a megújult fó-

rum segít majd. 
A honlapot a megújulása óta eltelt 10 nap alatt 

több, mint 500-an látogatták meg. Ez a szám a bő-
vülő tartalmaknak köszönhetően egyre nő. A re-
gisztrált felhasználók listája alapján kijelenthető, 
hogy a honlapot nem csak kunszigetiek olvassák. A 
honlap tehát értékes reklámfelület is egyben. A hir-
detés részleteiről a vállalkozók a honlapon olvas-
hatnak vagy a teleházban érdeklődhetnek. 

BÁBICS NORBERT 

ajánlott levélben 2006. szeptember 26-ig, személye-
sen vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-
én 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes 
jegyzőtől.   

Ahogy négy éve, most is lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy a jelöltek a programjaikat bemutassák a 
Kunszigeti Hírmondó hasábjain. Kérjük, aki élni kí-
ván ezzel a lehetőséggel, legfeljebb fél oldalas írását 
elektronikus formában, esetleg gépelve juttassa el a 
Teleházba legkésőbb szeptember 20-ig. 

Amennyiben az országgyűlési képviselő-
választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdés 
merül fel, forduljon a helyi választási iroda munka-
társaihoz (Polgármesteri Hivatal, Kunsziget, József 
Attila utca 2., telefon: 552-003, e-mail: 
jegyzo@kunsziget.hu), vagy keresse fel - a választási 
jogszabályokat is tartalmazó - a www.valasztas.hu 
internetes oldalt! 

VARGA JÓZSEF, A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 
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Jelentős nyári eseményként, 
nagy sikerű előadói esten mutatko-
zott be Kunszigeten , július 1-jén, 18 
órakor Péterffy Gyöngyi  erdélyi 
származású, ma az  Egyesült Álla-
mokban élő költőnő. A hivatalos 
meghívást a Kunszigeti Polgári 
Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület kezdeményezte, pályáza-
ti támogatóként Győr-Moson-
Sopron Megye Közgyűlése és dr. 
Medgyasszay László országgyűlési 
képviselő segítette. Az erdélyi Ma-
ros Megye - az előadó szülőföldje és  megyénk már 
több, mint egy évtizedes kapcsolatot ápol, melynek 
része volt  a költői est. Az „Elindultam szép hazám-
ból…” címmel tartott előadáson megismerhetővé 
vált életútja, Erdély sorsa, a szülőföldtől való kény-
szerű elszakadás, a lélekben soha meg nem szűnt 
összetartozás. Örök emléket állított a közelmúlt ma-
gyar történelmének: 1956 hőseinek, a romániai for-

„Elindultam szép hazámból” 

radalom fontos személyiségének: 
Tőkés Lászlónak, az emigráció nagy 
írójának: Wass Albertnek – szép 
verseivel. Balladai hangvételű ver-
sei a legősibb költészethez, tiszta 
forráshoz hasonlíthatók. Az estet 
Péterffy Gyöngyi művészi előadás-
módja tette felejthetetlenné. 
Végezetül a helyszínen dedikálta az 
eddig megjelent versesköteteit és az 
általa támogatott erdélyi Történelmi 
Magazin című folyóirat példányait. 
Befejezésként idézem a költőnő által 

megfogalmazott meghívójának nekünk szóló, meg-
szívlelendő  sorait: 

„ ’56 szelleme adja erődet, 
Légy bátor, bárhol élsz 
A világban!” 
EGYMÁSHOZ TARTOZUNK, BÁRHOL ÉLSZ, 

BÁRHOL VAGY!  
SZALAI BÉLÁNÉ, SZERVEZŐ 

A fenti címmel adott be pályázatot Kunsziget 
Község Önkormányzata a Mobilitás Nyugat-
Dunántúli Regionális Kollégiumához, amelyet a 
bíráló bizottság támogatásra érdemesnek talált. A 
pályázat keretében kunszigeti fiatalok számára nyí-
lik lehetőség öt alkalommal arra, hogy 1-2 napot a 
Szigetköz egy-egy településén töltsön, ahol a sza-
badidő hasznos eltöltése mellett lehetőségünk nyí-
lik a Szigetköz településeivel, a védett értékekkel is 
megismerkedni, s mindezt a gasztronómia, azaz a 
közös sütés-
főzés és evés 
teszi egysé-
gessé. 

Első alka-
lommal Li-
pótra látogat-
tunk július-
ban, ahol a 
kikapcsoló-
dást a Lipóti 

Gasztrotúra a Szigetközben 
termál- és Él-
m é n y f ü r dő 
j e l e n t e t t e . 
Még elutazás 
előtt kis csa-
patunk meg-
ismerkedett 
az internet 
segítségével 
Lipót neveze-
tességeivel , 
hogy aztán odaérve élőben is lássuk a templomot 
és a Duna partjának szépséges élővilágát. Strando-
lás után Dunaremetére mentünk, ahol a Dunai Ha-
jós emlékművénél kialakított tűzrakóhelyen elké-
szítettük vacsoránkat, a gyümölcsös és mexikói 
pulykanyársat rizzsel. 

A kirándulást októberig még négy alkalom kö-
veti Dunakilitin, Győrladaméron, Győrben a Püs-
pökerdőben és Kunszigeten. 

BÁBICS NORBERT 

Péterffy Gyöngyi költői estje Kunszigeten 
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zent. Sajnos nem tudtunk annyi időt eltölteni ott, 
amennyit szerettünk volna, de azért sikerült látnunk 
igazi szeres települést, ami elég sok dologban különbö-
zik az általunk megszokottaktól, a hiányzó kerítések-
kel, a tókával, a füstös házzal és a kástuval együtt. 

Volt éjszakai portya is, amit a kicsit idősebbek 
(köztük a kunszigetiek) szerveztek a kisebbek számára. 
A rémisztő éjszakai túrán egy gonosz szellemek elleni 
főzethez kellett a hozzávalókat megszerezni, majd el-
készíteni, manók, boszorkányok és rémes szörnyetegek 
feladatainak megoldásával. Sportjellegű megméretteté-

sek is voltak– rohampálya 
és méta, ahol mindenki 
mozoghatott kedvére. 
A csütörtöki és pénteki na-
pot a próbázás és az elmé-
leti felkészülés határozta 
meg, majd szombaton pró-
báztak a cserkészek. Kun-
szigeti részről két újonc tett 
fogadalmat – Tilinger Edina 
és Roll Máté, valamint né-
gyen (Biró Gábor, Roll Dá-
vid, Stoller Gábor, Tilinger 
Gábor) első próbát, egy 
cserkész (Karácsonyi Ádám) 
pedig második próbát tett. 

Sajnos az időjárás kísértetiesen lemásolta a tavalyit, 
ugyanis remek időben építettük a tábort, de esőben 
kellett azt lebontanunk. Tábortűz az eső miatt nem ma-
radt el, legfeljebb a közösségi térként és étkezőként is 
működő esőbeálló alá gyűltünk esténként, hogy éne-
keljünk és különféle produkciókkal szórakoztassuk 
egymást. Ez utóbbiban szerencsére idén se volt hiány. 

Köszönjük a 708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapat-
nak, hogy immár 13 éve együtt táborozhatunk. Remek 
közösség alakult ki, melynek most már nem csak győri-
ek és kunszigetiek a tagjai, voltak most is közünk cser-
készek, illetve jelöltek Budapestről, Mosonmagyaró-
várról is. 

Köszönjük továbbá Kunsziget Község Önkormány-
zatának anyagi hozzájárulását a táborozási költségek-
hez, valamint Dobrádi Zoltán segítségét a fémgyűjtés-
ben, amely az éves tagdíjunkhoz járult hozzá. 

A tábor legfontosabb tanulságai: érdemes táborokat 
szervezni. A kisebbek sokat tanulnak, a kicsit időseb-
bek egyre több szervezési feladatot vállalhatnak és ez-
zel szintén tanulnak, mi, „öregek” pedig a munka és a 
szervezés mellett egy rövid időre újra gyerekek lehe-
tünk. 

BÁBICS NORBERT, TÁBORPARANCSNOK-HELYETTES 

Őrségi indiánok, kisalföldi cserkészek 
Az idei volt zsinórban a tizenharmadik alkalom, 

hogy kunszigeti cserkészek győriekkel együtt vettek 
részt nyári táborban. Ezúttal a csodás szépségű Őrség, 
pontosabban Szentgotthárd adott otthont 10 napra ne-
künk. 

Július 28-án, pénteken indultunk útnak, egész pon-
tosan ketten már csütörtökön elmentünk az előtáborba, 
hogy néhány sürgős dolgot a többiek odaérkezése előtt 
rendbe tudjunk tenni. A többiek pénteken vonattal jöt-
tek Szentgotthárd-Zsidára. Kunszigetről nyolcan, a 
győri cserkészekkel együtt összesen 45-en voltunk a IV. 
Országhatár táborban (ez 
volt az idei táborunk neve). 

Még soha nem voltunk 
ennyire közel lakott telepü-
léshez, mit most, ám a 
vártnál jóval kevesebb 
problémánk adódott ebből. 
Csak az utolsó éjszakán 
kellett megerősíteni az őr-
séget, amit néhány helyi 
fiatal megjelenése indokolt. 
Az őrség azért fontos egy 
táborban, mert nincsen ajtó 
és zár, bárki besétálhat kö-
zénk rossz szándékkal és 
ilyenkor az értékeink ve-
szélybe kerülhetnek. Ilyen esetben az őrség riasztja a 
napostisztet vagy a tábor vezetőségét, végső esetben a 
róvereket is. Szerencsére ritkán fordul elő ilyesmi. 

De mi köze a cserkésztáborhoz az indiánoknak? A 
válasz egyszerű: az idei keretmesénk indiános volt. A 
történet szerint a cserkészek indiánok, különböző tör-
zsek tagjai, akik közös tanácskozásra, tanulni és kikap-
csolódni érkeznek a táborba, ahol az előtáborozók, a 
sziúk már várják őket. Teljes harci díszben mentünk ki 
a többiek elé a vasútállomásra, a helyiek elég jól visel-
ték a jelenlétünket. Az „indiánosdi” a tábor egészére 
kihatott, a programokra és a tábortüzekre is. 

A táborban az addigra felépített indiánsátorban 
(tipiben) mindenki indiánnevet kapott, a második nap-
ra pedig elkészült minden tábori építmény a szerszám-
tartótól a zuhanyzókig. 

Soha nem látott lelkesedéssel készültek kézműves 
alkotások vasárnap. Pólót mintáztunk, hennával festet-
tünk, agyagoztunk és varrtunk, miközben a tábor végi 
próbákra is készültek a cserkészek, akarom mondani 
indiánok. 

Hétfőn az Őrség látványosságaival is megismerked-
tünk, elképesztő szépségű erdei ösvényeken elmen-
tünk Szalafőre, ahol Pityerszeren megnéztük a skan-



Megérkez-
tünk 

Pálfi Boglárka 
(július 18-án) 

 

Ramm Regina Kata 
(augusztus 3-án) 

 

Venesz Dániel 
(augusztus 12-én) 

Isten hozott benneteket! 
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A Kunszigeti Hírmondó előző számában meghirde-
tett felhívásunkra sokan jelentkeztek és hoztak csokor-
ba szedett parlagfüvet. Közel 6000 szál gyommal ke-
vesebb van ennek köszönhetően a környezetünkben. 
Képünkön a jutalomfagyit veszi át az egyik lelkes par-

lagfű-gyűjtő. 

A Magyar Televízió lehetőséget ad iskolák, ifjúsági cso-
portok részére, hogy megtekintsék a televízióban zajló 
munkát. Az iskola tanulóival már a tanév ideje alatt ter-
veztük, hogy élünk a lehetőséggel és elmegyünk Buda-
pestre, azonban időpontot csak nyárra kaptunk. Sajnos 
csak hatan éltek a lehetőséggel, de azt hiszem, hogy 

élmény volt mindannyiunk számára ez a kis séta a televí-
zió épületében. Képeink a Híradó stúdiójában készültek. 

2 gombóc fagyira  
1 gombóc ajándék fagyit kap  

a sportpályán. 
 

2000 Ft feletti vásárlás esetén 
 (ebbe nem számít bele a ciga-

rettavásárlás)  
egy tégely fagyit adunk aján-

dékba! 
 
 

AZ AKCIÓK AUGUSZTUS VÉ-
GÉIG TARTANAK! 
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Remek nyitány 

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

Mindkét csapatunk győzelemmel kezdte a 2006/07-es 
idényt. 

 
Kunsziget - Máriakálnok (tart.) 5:3 (4:3) 
Gsz.: Kovalovszki Dávid, Hécz Attila (3), Volner Gábor 
Nem kezdődött jól számunkra a mérkőzés, mert a vendé-

gek szerezték meg a vezetést. Szerencsére a válasz nem vára-
tott sokáig magára, de védelmi megingásainkat a kálnokiak 
kíméletlenül kihasználták, így az első félidő felénél 3:1-es hát-
rányban voltunk. Aztán a jó csapatmunka és a pontos játék 
meghozta az eredményét és még az első félidőben sikerült 
fordítani Hécz Attila két góljával és Volner Gábor találatával. A 
második félidőben alig jutottak el a vendégek a kapunkig, kö-
szönhetően a jó védekezésnek. Strobl Gergely bátran próbálko-
zott messziről is, az egyik lövését a kapus csak a kapufára 
tudta tolni, ami onnan a gólvonal mögé pattant, de a játékve-
zető érhetetlen módón nem ítélt gólt. A kálnokiak hálója 
többször is veszélyben forgott, végül Volner Gábor remek elfu-
tása után Hécz lőtt a hálóba kialakítva ezzel az 5:3-as végered-
ményt. 

 
Kunsziget - Máriakálnok (m. II. o.) 5:0 (3:0) 
Gsz.: Lendvai, Leithmeiszter, Strobli, Németh P., dr. Kovács K. 
A  c s a p a t 

azonnal fejesgól-
lal fejezte be az 
első támadást 
( k é p ü n k ö n —
Lendvai Balázs), 
és ez megadta a 
mérkőzés alap-
hangulatát. Az-
tán Leithmeiszter 
István futott el a 
szélen, becselez-
te magát az ötö-
sig, ahonnan a labdát a kapuba küldte. Ezután találtak csak 
magukra a vendégek, de ez is csak arra volt elég, hogy újabb 
gólt ne kapjanak egy ideig. A harmadik gólunkat  Strobli Zol-
tán szerezte nagyon pontosan helyezett lövésből, így három 
gólos előnnyel fordulhattunk. A második játékrész kunszigeti 
fölényt hozott, a kálnokiak alig jutottak el a kapunkig. A má-
sodik játékrész kunszigeti góllal kezdődött (Németh Péter) és 
dr. Kovács Kornél nagyszerű bombagóljával ért véget.  

 
Labdarúgás 
 
2006.08.20.  
15.00 Kunsziget-Dunasziget (tart.) 
17.00 Kunsziget-Dunasziget (m. II. o.) 
 
2006.08.27. 
15.00 Kunsziget-Mosonszolnok (tart.) 
17.00 Kunsziget-Mosonszolnok (m. II. o.) 
 
2006.09.03. 
15.00 Győrújfalu-Kunsziget (tart) 
17.00 Győrújfalu-Kunsziget (m. II. o.) 
 
2006.09.10.  
14.00 Kunsziget-Dunaszeg Atlantis (tart.) 
16.00 Kunsziget-Dunaszeg Atlantis (m. II. o.) 
 
2006.09.17. 
14.00 Győrladamér-Kunsziget (tart.) 
16.00 Győrladamér-Kunsziget (m. II. o.) 
 
2006.09.24. 
14.00 Kunsziget-Enese (tart.) 
16.00 Kunsziget-Enese (m. II. o.) 
 
 
A serdülő és a női labdarúgó csapat, 
valamint a tekecsapat mérkőzéseink 
időpontját lapzártánkig nem kaptuk 
meg. Természetesen következő szá-
munktól kezdve közölni fogjuk azo-
kat is. 
 
Képeket, tudósításokat és a részletes 
sportműsort és az eredményeket is 
megtalálják a www.kunsziget.hu ol-
dalon. 

Sportműsor 


