
XV. évfolyam 6. szám

2003. október 21. 

1956 - forradalom egy szebb, boldogabb, 
nyugodtabb jövőért 

Az ember mindig egy nyugodtabb, szebb, boldo- Ekkor látta elérkezettnek az időt a magyarság, 
gabb jövőben bízik. Így történt ez a második világhá- hogy tegyen is azért, hogy nyugodtabb, szebb, boldo
ború befejezése után is. Hazánk ismét a vesztes olda- gélbb jövője legyen. Tüntetés szerveződött, követelé
lon várta a rendezést. A rendezést, amelytől jót nem sek fogalmazódtak meg. Egy ideig úgy túnt, hogy él 
várhattunk. Az ezt követő időszakban azonbéln bízott kérések meghallgatásra találnak. A rendfenntartók 
él magyarság. nem verték le a „felkelést" azonnal. A másik nagyha-

A Szovjetunió által irányított rendszer azonban léllom, az Amerikai Egyesült Államok támogatásáról 
nem sokáig adotl okot bizalomra. Aki nem értcll biztosította hazánkat. A tüntetés, a „felkelés" forra
egyct a „Rendszerrel", annak nem sok lehetőség ada- d,1lommá nőtt, az egész ország lázban égett. Több he-
t·ott: megszoksz vagy megszöksz, esetleg meghalsz. lycn fegyverrel válaszoltak a változtRlé'ist követelő, 

Az ember mindig egy ...,,..,...,,..""""" __ ,_ .. ....-..,.....,,... fegyvertelen emberek-
nyugodtabb, szebb, bol- .l• ·, 

���:;��y„
nek és a rendszerhű 

dogabb jövőben bízik. A rendfenntartók. 
szovjet rendszerben a ..... ..,'"---�-• Keleten viszont csend 
szebb, nyugodtabb, bol- volt, gyanús csend. S 
dogabb jövő elképzelhe- fUT.,.,,,,,..Q amikor mindenki más-
tetlen volt. A szabad vé- sal - a szuezi válsággal -
leménynyilvánítás joga volt elfoglalva, hirtelen 
nélkül nincs lehetőség a sztálini eszközökkel: 
jobbá tenni a rendszert. ,_..cc-...... if -1' katonai fölénnyel elfoj-
Az nem jó, ha mások 

d-"OAl!r1-
\t:'1 tották a magyar szabad-

döntik el, mi a jó ne- ''"�'"- :�- ságharcot. Az akkori 
künk. ')\\.1 

magyarok joggcil éréz-
Az ígéretek be nent �f.r� hették úgy, nem jutottak

tartása, a gátlástalanság j' n előbbre. Utólag már tud-
reménytelenséget és el- ..., • ; . juk, hogy nem így van. '"""" 
keseredett dühöt okoz. 
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Az 1956. október 23. és

Átállt szovjet tank a Parlament előtt ·· 
A szovjet-osztrák béke L_ _____________________ _, november 4. közötti ese-
megkötéséig maradnak mények nagyban hozzá
Magyarországon a szovjet csapatok - szólt az ígéret. járultak egy működésképtelen rendszer bomlásához. 
A békét aláírták, a csapatok viszont maradtak. Sztálin A jelenlegi köztársaságunk kikiáltásának 14. évfordu
halála és az őt követő Hruscsc;w politikája változást lóját is október 23-án ünnepeljük. 
sejtetett. Rajk László ügye szintén új megvilágításba Az 1956-oshoz képest most egy nyugodtabb, 
helyezte a jövőt. A korábban a rendszer elkötelezett szebb, boldogabb jelenben élünk. A cél azonban nem 
híveként számon tartott valamikori belügyminisztert változik meg: azon kell lennünk, hogy a jövő még 
kivégezték, majd 1956-ban ünnepélyes keretek között nyugodtabb, még szebb és még boldogabb legyen. 
újratemették. BÁBICS NORBERT 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Meghívók 2003. szeptember-október 

,, ... minden rendü, népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mi végre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: »Elég volt.« 

Nem é1ii ezt a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. .. " 

MÁRAI SÁNDOR 

A naptárra nézve könyörtelen az idő múlása. A 
falevelek puha szőnyeget formálnak lábunk nyo
mán. Festő ecsetje alá kívánkozó szÍ11eket formáz 
az ŐSZ. Csípős, hideg reggeleket, lágy, meleg nap
sugarakat, melyeket már csak a déli órákban, illet
ve üvegen keresztül érzünk melegnek. Tovatűnik a 
nap ... Lassan visszakapjuk a tavasszal „elvett" 1 
órát is. Az élet körforgását, a természet nyugovóra 
térését tapasztaljuk meg ilyenkor, hiszen az ősz az 
elmúlás szimbóluma. 

November első napjaiban halottainkra gondo
lunk, temetőket járunk, megállunk szeretteink sír
jánál, gyertyát gyújtunk és emlékezünk. .. 

A sistergő gyertya fényénél arra gondolu_nk, el
telt megint egy esztendő, s az emlékezés fájó perce
iben a költő szavai jutnak eszembe: ,,Visszatérek 
megnyugodni, emlékeken felvigadni, s ha sodor
nak bajok-vészek, megnyugodni visszatérek." 

Igen, térjünk vissza, mint rui.Nden évben ilyen
kor, s emlékezzünk, hajtsunk fejet elődeink, szent
jeink, hőseink, apáink süjánál. 

SZALAI SÁNDOR 

Tisztelettel meghívjuk 
Önt és kedves családját 

az 
1956-os forradalom 

és szabadságharc 
tiszteletére, és 

Köztársaságunk kikiáltásának 
14. évfordulójára

rendezett ünnep él yünkre 

2003. október 22-én 18 órakor, 

a Kultúrotthonba. 

Hősök Napja 
Az I. és a II. világháborúban elesett 

kunszigeti hősökre emlékezve 
szentmisére, 
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ünnepi műsorra és 
koszorúzásra 

hívjuk 
Kunsziget Lakosságát 

2003. november 2-án, vasárnap 
17 órára 

a ten1plomba, 
illetve a hősök ernléktábláihoz. 

Emlékezzünk együtt! 
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,,A"?, EU házhoz jön" 
Meghívó 

Európai Uniós szeminárium-sorozat mikro-, kis- és középvállalkozók részére 

Győr-;\Ioson-Sopron megye 5 kistérségébe ér
kezett a Gazdasági és Közlekedési ,\ Iinisztérium 
kistérségi programja, melynek célja a mikro-, kis
és középvállalkozások országos szintű, összesen 
mintegy 150 kistérségre összpontosuló Európai 
Uniós, szakmaspecifikus felkészítése. A. Győr
Moson-Sopron i'vlegyei Kereskedelmi és Iparkama
ra együttműködve a Gazdasági és Közlekedési Mi
nisztériummal, az Agrárkamarával, önkormány
zatokkal és érdekképviseleti szervezetekkel, tiszte
lettel meghívja Önt félnapos szemináriumaira. 

A kistérségi központokban szervezett 
szeminárium programja 

Az Európai Unióról általában 
Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról, 
a Nenz::eti Fejlesztési Ten1ről és pályázati lehetősé

gekről, valamint 

gyei .-\grárbmara, 
ITDH Észak-Dun,1nhdi Regionális Kt>p,·iselete, 

G:·t1r-.\Ioson-Sopron \legyei Európai Információs 
Pont 

Mosonmagvaróvár, 2003. október 27., 13 óra, 

Irodaház, Engels u. 10. - tilel111is:eripar (hús, barom
fi, zöldség, malomipari termékek, tejtermék), gép
já rnuiiircítás

Csorna, 2003. október 28., 11 óra, Polgármesteri 
Hi,·atal, Szent Ist Yán tér 22. - építőipar, oktatás
(képzés, szakképzés, felnóttképzés), gn:dasági tez•é
kenységet segítő s:olgiilt,1tás (köny,·elés, adótanács
adás) 

Kapuvár, 2003. október 28., 13 óra, Polgármes
teri Hivatal, Fő tér 1. - textilipar, kö:s:olgnltntás/
te111etke:és, iHgatlanligyll'tek 

Tét, 2003. október 29., 13 óra, Kultúrház, Fő út 
11 Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programról 80. - sertéste11yés::.tés, uö,'liuytennes::.tés, s:őlőtennes::.

Kávészünet 
tés, fodrns::, kozmetikus, kő11uh 1es, tetőfedő, _ti1lusi hiri:

Szekcióülések (a meghirdetett tevékenységek sze- mus 
rint) 

Gvőr, 2003. október 30., 11 óra, Kamarai szék-
EU-s előírások, minőségi követelményrendszerek, ház, Szent I�tván út 10 / .-\ - kiskereskedelem, turiz-

szakmni elvárások ( ,11, h 1 i • 1- , · lb I k) 'll' -5 .. nllls sza as e y, venL eg atas, 1ta o to, , szn Ltns,
zunet 

, firu11rozns, lwlladékon::dálkodns 
Konzultáció a szakelőadókkal, válaszok a feltett 

____ 
0 

kérdésekre 

A rendezvényen való részvétel ingyenes! 

Visszajelzése esetén a szeminárium részletes. 
programját (a helyszín megjelölésével), valamint! 
az alábbi GKM kiadványokat juttatjuk el Önnek: 1 

- ,,Iránytű" - az Európai Unió címszavakban;
kis- és középvállalkozóknak 1 

- Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program - tá- l
jékoztató a Kormány komplex vállalkozásfejleszté-: 
si programjáról, új támogatási lehetőségekről 

- Vállalkozói tükör, üzleti stratégia - gyakorlati
segédlet a vállalkozás önértékeléséhez és személy-' 
re szabott üzleti stratégia kialakításához 

T ársszervezőink: 

Helyi Polgármesteri Hivatalok, Ipartestület: 
Győr, KISOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-' 
kedők Érdekképviselete, Győr-Moson-Sopron Me-j 
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Október 3-án avatta fel legújabb üzemét a 
Federal Mogul SS Bt. Képünkön Kalmár Balázs 

üzemvezető vágja fel az új csarnok marcipánból 
készült mását. 

1 
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Tájékoztató Virágos Magyarországért j 
a SZJA 1 %-áról 

,-\ .-\m Besten Bau Kunsziget Sportegyesület ez
úton köszöni meg, !1L1gy személyi jövedelemadójuk 
1 °�-éixal támogatt,1k c1z egyesületet. 

A Kunszigetért KözalapítYány ezúton köszöni 
meg, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával tá
mogatták az alapítványt. 

A Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány ezúton kö
szöni meg, hogy személyi jövedelemadójuk 1 °&
ával támogatták az alapítványt. 

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület ezúton köszö
ni meg, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával 
támogatták az egyesületet. 

�·�-·..-�- � .... -........ ���·r-----,......,....... .-- -..-�-, 

i�!fl?�����_t_ � ·yJr.�_g-49 .�ért J 
A falu lakossága nevében köszönjük meg 

Tilai Endrénének, hogy egész nyáron friss vi
rággal látta el a templomot. 

A Kormány 152/2003. (IX. 23.) Korm. rendelete 
értelmében aki a 2000. január l-je és 2002. március 
7-e közötti időszakban gyermekgondozási segély
ben részesült, a gyes tényleges folyósításának idő-
tartamára jövedelempótlékra jogosult, amennyiben
részére jövedelempótlék-folyósítás még nem tör- i
tént. A jövedelempótlék havi összege töredékhó- �
nap esetén is a gyermeklétszámtól függetlenül
6700 Ft.

A jövedelempótlék kifizetésére 2003. december 
31-ig kerül sor. Azok a jogosultak, akik a fenti ha
táridőig nem kapják meg a jövedelempótlékot, .
2004. március 31-ig nyújtha�ák be igényeiket.· Az '.
igényléshez szükséges adatlap beszerezhető a ;
Teleházban, részletes információért forduljanak a ;
Polgármesteri Hivatalhoz.
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Ismét elismeréssel díjazták falunkat a 
,, Virágos Magyarországért" versenyben. 

Az országos díjátadó ünnepély 2003. október 
17-én Kaposváron volt. A versenyben -1:28 vá
ros-község vett részt. A Magyar Turizmus Rt.
által szervezett verseny országos győztesei Ka
posvár város és Balatonszárszó község.

Falunk, Kunsziget kiváló eredményt ért el, 
Tokaj várossal a Földművelési és Vidékfejleszté
si Minisztérium díját kapta. 

A díj odaítélésének indoklásaként elmond
ták, hogy a település fejlődése példaértékű, a 
közterületek gondozottsága, a falu belső terének 
kialakítása, az esztétikus falukép megjelenítése, 
az épített örökség védelme, a falu lakosságának, 
egyesületeinek munkája kimagasló. 

. Lakóházak udvarai, ablakai, a házak előtti 
közterületek gondozottak. 

A természeti értékek (a védett növény- és ál
latvilág) állandó kiállításon is láthatók. 

Ezúton tisztelttel köszönöm mindazok mun
káját, akiknek része van, volt abban, hogy fa
lunk e magas szintű elismerést megkapja. 

Kérem segítségüket, hogy az elkövetkezendő 
é\·ekben a virágosnál is virágzóbb, a virágzónál 
is \·irágzóbb lehessen településünk. 

LENDVAI Iv ÁNNÉ 

POLGÁR\-IESTER 

r 



2003. szeptember-október Történet KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

A leánykörről 

Részlet Végh Ferenc: Kunsziget Története című művéből 

Falunk létét és megtartó erejét, az itt élő ha
gyományok kialakulását és őrzését évtizedeken 
át különböző egyesületek, egyletek biztosítot
ták. 

Az emberek ősidők óta érezték a társas kap
csolatok szükségességét, tehát munkájukhoz, 
de főleg szabadidejük eltöltéséhez szívesen ke
resték egymás társaságát. 

Az 1904-es évek elején, de még a második vi
lágháború közelítése előtt alakult meg falunk
ban a leánykör. Ennek tagságát az elemi iskolá
ból kimaradt - tehát 14 évesnél idősebb lá
nyok - képezték. Bárkit szívesen befogadtak az 
egylet tagjai közé, csak jelentkezni kellett. A le
ánykört a falu akkori esperese, Visi Péter vezet
te. 

Győr megyében több leánykör is működött 
ekkoriban. Megyei szinten Németh Pál atya 
fogta össze ezeket a szervezeteket. Ő szinte 
minden alkalommal eljött a falunkba, Mária né
nivel együtt, Győrből. 

Hogyan működött a Kunszigeti Leánykör? 
Vasárnap délutánonként, litánia után, harminc
negyven leány sietett az iskolába, hogy meg
hallgassa Visi Péter esperes úr felolvasását. Vi
dáman énekeltek, verseltek, színdarabokat ta
nultak, majd a foglalkozások mindig a leánykö
rös indulóval zárultak. Az induló szövege: 

Szemünk az égre bízva néz, 
Testvérkezet szorít a kéz, 
A múlt sugall szent ősi erőt, 
Építünk rajta szebb jövőt. 
Mesélik az egykori leánykör tagjai: - Emléke

zetes számunkra a „Legnagyobb hatalom" című 
színdarab, amelyet kilencszer adtunk elő. Szí
vesen játszottuk a „Nyolc parancsolat" és az „ 
Édesanyám, hol vagy?" című darabokat is. 
Színdarabjaink belépődíjaiból zászlót készítet
tünk. Még manapság is díszíti templomunkat, 
és a „Jótanács Anyja, könyörögj érettünk!" fel
iratával hirdeti zászlónk a létünket. 
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E zászlót vittük magunkkal zarándokútjaink
ra, találkozóinkra. Sőt, a belépőjegyek árából 
még egyenruhát is csináltattunk magunknak. A 
bőszoknyás ruha rózsaszín kartonból készült, 
amelyet sok virág díszített. Magunk elé fehér 
kötényt kötöttünk, lábunkra harisnyát és fekete 
félcipőt húztunk. Így, ilyen öltözetben vettünk 
részt a Mosonszolnokon rendezett Leánykörök 
Találkozóján. 

Kunszigetből hintóval mentünk át a találko
zóra. Az ott lévő emberek megcsodálták 
kocsijainkat, és megkérdezték: - Hol tudtuk 
mindezt megőrizni így a háborús időkben? 

Más alkalmakkor a templom előtt táncol
tunk, énekeltünk, majd orn1an mentünk 
Lébénybe, később Máriakálnokra. Útközben 
gy21kran felhangzott az „Angyaloknak királyné
ja" kezdetű ének. 

Több alkalommal vettünk részt Győrött lelki
gyakorlaton, miközben az új imádságok mellé 
még sok új ismeretet is szereztünk. 

Farsang idején a kocsmában rendezett bál 
nagy élmény volt számunkra. Előtte az iskolá
ban gyülekeztünk, de nem csak mi, leányok, 
hanem a legények is. Ugyanis működött ekkor 
már a Kunszigeti Legénykör is. Mi egyenruhá
ban, a legények tagjaival párosával, Visi Péter 
esperes úr vezetésével vonultunk át a kocsmá
bé\. Ott félkörben állva elénekeltük a leánykörös 
indulót. Ezután a legény½ör tagjai táncra kértek 
bennünket, és eltáncoltuk a bál nyitótáncát. A 
nyitózene mindig csárdás volt, a „Kunszigeten 
nincs több kislány, csak kettő" kezdetű nótát 
húzták a cigányok. Ezalatt más nem is táncol
hatott, csak mi. 

Szép emlékként maradnak meg bern1ünk a 
leánykör tagjainak esküvői. A menyasszony 
minden társnője jelen volt, és tőlünk ajándék
ként egy keresztet kapott. 

(Folytatás a 6. oldalon) 



KL'NSZIGETI HÍR.illONDÓ 

A keresztet elöbb c1z esperes úr felszen
telte, megcí.ldott,1, m,1jd erre esküdött öröl,. 
hüséget az ifjü p,í.r. Legutoljára r.[észáros 
Ilona és Csapó .--\ntal, \·alamint Holczer 
1\lári,1 és Pintér .-\ntal kapott keresztet, és 
a paptól erre áldást. 

19-10-től 19-16-ig müködött c1 Kunszigeti 
Leánykör. Aztán - politik,1i okokból -
megszüntették. 

Mi, egykori leányköri _tagok azonban 
szép emlékként megőriztünk mindent ab
ból, ami hajdanán történt velünk. A mi 
kultúrált szórakozásunkat, példás magavi
seletünket, tevékenységünk minden rez
dülését példaként fogadhatnák a mai fia
talok. 

Tulajdonképpen itt kellene megemlé
kezni a K,--\LOT-ról, vagyis a Katolikus Le
gényegyletről is. A kunszigeti katolikus 
legények szervezettségéről olyan összeál
lítás azonban nem került elő, mint a leány
körről. 

Hirdetés 2003. szeptember-október 

J-Jten hozott benneteket/ 
- -· 

- --- ·---· - -·---

Kunszigeten házasságot kötöttek
(lo,ul,r ___/<1c.lrienn éJ 11a9'1 _J(ornél 

au9uJzfuJ 23-áll 

Si,·,>Lmt Cl/a éj Júnc::0.1 (/tibor 

J::epfember 20-á.n 

C] - �./J. - (? . ()
t 

-Ja11ia.1 ...__J::dllta ej fl.:>ara,u;ai JJ llall 

október 4-én 

Sok boldogságot kívánunk nekik! 
-----�--·-· -

- .... --

Nemcsak nyáron, télen is szeretettel várjuk 
kedves vendégeinket a
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2003. szeptember-október YÉSZHELYZET 

VÉSZH EL YZE •-v�
1 

r�_:_ --
Ku nszigetent-�·:· · �-"' 
A Biztonságos Magyarországért Köz- t · ,;

alapítvány Kunsziget Község Önkor
mányzatának pályázatát támogatta, így 
valósulhatott meg 2003. október 11-én a 
több éves hagyományra visszatekintő 
VÉSZHELYZET című rendezvény. 

Célja a megkülönböztetett alakulatok 
munkájának bemutatása, a lakosság tá
jékoztatása bűnmegelőzés, katasztrófa
és tűzvédelem ellen. 

Az elméleti és gyakorlati bemutató
val összekötött rendezvényen közel 
kétszázan vettek részt. 

Az Országos Mentőszolgálat szak
emberei Csapó Gábor vezetésével élet
helyzeteket, mentési gyakorlatokat mu
tattak be. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ka
tasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Hi
vatalából Csepi László főhadnagy elő
adásán, bemutatóján és vetélkedőjén 
aktívan vettek részt a jelentkezők - ap
ró tárgyjutalom nélkül senki sem tért 
haza. 

Izgatottan várta mindenki Győr Me
gyei Jogú Város Tűzoltóságát, akik mű
szaki mentést mutattak be, tűzoltással 
egybekötve. 

A látottakat a gyerekek rajzverse
nyen örökítették meg. 

A kellemes hangú bemutatók után 
szívesen fogyasztottuk a Nyugdíjas 
Klub tagjai által főzött finom ebédet. 

Köszönet mindazok munkájáért, akik 
hozzájárultak, hogy sikeres, emlékeze
tes délelőttöt tölthessünk együtt. 

LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGARMESTER 

(A képek a VÉSZHELYZET e. rendez
vényen készültek.) 
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KUNSZIGETI HÍR.l\IONDÓ Szüreti Nap, Köszönctn�ih-ánítás 2003. szeptember-október 

2003. október 11-én 
után Szüreti Nap volt Kun
szigeten. Színvonalas műso
rok, remek hangulat és jó 
idő - minden adott volt a kel
lemes kikapcsolódáshoz. 

Köszönet illet minden 
szervezőt, résztvevőt és fel
készítőt. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet min
den kedves rokonnak, barátnak, volt mun
katársnak, munkatársnőnek, ismerősnek, is
merősnek és mindazoknak, akik szeretet fér
jem, édesapánk 

Luka András 

temetésén részt vetek, utolsó útjára elkísér
ték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és 
mély gyászunkban osztoztak. Külön köszö
netet mondunk Érsek Sándor Kanonok Úr
nak, Polgármester Asszonynak, a Sportegye
sületnek, a Nyugdíjas Klub tagjainak és 
énekkarának. 
Köszönjük Jursicsné Áginak ás Jursicsné An
dinak a sok szép koszorú és csokor elkészíté
sét. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 
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A. Szüreti >lapon avattuk
fel a falu sznpadját, mely a 
;vfiniszterelnöki Hivatal pá
lyázati támogatásával ké
szült. 

Reméljük, hogy sokáig, 
sokaknak ad majd lehetősé
get a szerepléshez. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett Édesapá.Qk, Apósunk, Nagypapánk, 

özv. Nagy Lajos 

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhe
lyezték, és bánatunkban osztoztak. Külön köszönetet 
mondunk Kanonok Úrnak, Háziorvosunknak, a virág
üzletek dolgozóinak, és a Nyugdíjas Klub énekkará
nak, hogy énekükkel kísérték utolsó útjára 
szerettünket. 

GYÁSZOLÓ CSAL\D 

Ezúton mondunk köszönetet a Kunszigeti .Általános 
Iskola 1953-ban végzett tanulónak, akik 

Tamás Ferenc 

sírjára az 50 éves osztálytalálkozó alkalmából az emléke
zés virágait helyezték. 

TESTVÉRE: TAMÁS ISTVÁN ÉS CSALÁDJA 
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2003. szeptember-október 

Teke, megyei 1. o.: 

Sport KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

, 
, ,, 

Ertekes gyozelmek 

Az első meccset Szany csapatával játszottuk 
hazai pályán. Edzés és felkészülés nélkül 7:1-
re kikaptunk (2189-2315). Legjobb dobónk 
Rebe11ek Bnlrízs, 405 fával. 

A Győri Ringához mentünk, 6:2-re kika
punk (2376-2514). Legjobb dobónk Né111eth lst
·urín, 425 /ríval, pontfogó Sznlni Bnlrízs 407 fával.
A Ringa pályacsúcsot dobott. Csapatunk jól
játszott, ezzel a dobott fával mindenki mást
megvertünk volna ebben a fordulóban.

A Győrújfalu A csapata jött hozzánk, 6:2-re 
nyertünk (2197-2085). Legjobb dobónk: 
Rebenek Bnlrízs 380 fríval, pontfogók: Gutléber Z. 
375 fn, Nél/letli 1. 371 fn, Sznlni B. 371 fn. Jtt már 
mindenki tudta, hogy edzés nélkül nincs ered
mény. 

A következő meccset szintén hazai pályán 
játszottuk, 6:2-re nyertünk a Károlyháza ellen 
(2294-2175). Legjobb dobónk: Rebenek B., 426 
fríval, egyéni csúccsal. Pontfogók: Né111et/1 1. 410 
fn, Sznlni B. 374 fn. 

A Tekencenter csapatától 6:2-re kikaptunk 
(2324-2234). Legjobb dobó: Gutléber Z., 395 frí
val. Pontfogó Sznlni B. 385 fríval. 

A Tét csapata ellen hazai pályán 6:2-re 
nyertünk (2260-2205). Legjobb dobó: Néllletl, 1. 
394 fríval. Pontfogók: Sznlni Bnlrízs 399 fn, 
Rebe11ek B. 383 fn, Gutléber Z. 380 fn. Ezzel az 
eredménnyel a tabella 5. helyére értünk. Kö-
szönet a szurkolóknak. 

Szalai Balázs a Nemzetközi Ifjúsági Talál
kozón (Győr-Bécs) június 14-én ezüstérmet 
nyert. 120 vegyes dobásából ·-511 fát ért el, ez
zel a találkozó legjobb magyar versenyzője 
volt. 

A Városi Ifjúsági Bajnokságon a továbbju
tók között van. 

GUTLÉBER ZOLTÁN 

Az ifjúsági és serdülő 
csapat eredményei 

Ifjúsági csapat 
Keret: Fnzekns Miklós, Sághy József Strob/ Bnlrízs, 

Strobl Gergely, Mol11rír A ttiln, Molnár Bnlázs, Molnár Zol
tán, Kmusz Csnbn, Fnrkns Attiln, Fnrkns Tn111ás, Fi11cziczki 
Árln111, Nngy Krisztián, Sznlny Bnlázs, Tnktícs Ákos, Sznlni 
Sn11rlor, Erdélyi Alajos, Bíró Csnbn 

Eredmények: 
Kunsziget - Győri Dózsa 1:3 
Öttevény - Kunsziget 0:0 
Kunsziget - Bakonyszentlászló 1:7 
Kunsziget - Veszprémvarsány 2:2 
Petőháza - Kunsziget 3:1 
Kunsziget - Mosonszentmiklós 5:1 
Bajcs - Kunsziget 9:1 
Kunsziget - Nagyszentjános 5:1 
Pannonhalma - Kunsziget 5:1 
Kunsziget - Abda 3:5 

Csopal1.mk 10 mérkőzés után 8 ponttal áll, 20:36-os 
gól a rcí nnyal. 
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Gólöröm Molnár Attila találata után a 
Veszprémvarsány elleni mérkőzésen. A mérkőzés 

döntetlennel fejeződött be. 

Gólszerzőink: Molnár Attiln 11 gól, Krausz Csnbn, 
Tnkács Ákos és Fincziczki Ádá111 2 gól, Mol11ár Bnlázs, 
Molnár Zoltrín és Sznlny Bnlnzs 1 gól. 
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Sport 2003. szeptember-október 

Férfi labdarúgás, megyei 1. o.: 

Kilencedik helyen 

Eredmények: 

Öttevény - Kunsziget 2:8 

Kunsziget - Bakonyszentlászló 1:3 

Kunsziget - Veszprémvarsány 3:1 

Petőháza - Kunsziget 3:2 

Kunsziget - Mosonszentmiklós 2:1 

Bajcs - Kunsziget 2:0 
Kéring A.: Pályán volrunk, de nem játszothmk. 

Kunsziget - Nagyszentjános 3:1 
Gsz.: Tóth A., Szári, Csáki 
Kéring A.: Az első 15 perc kivételével az volt a 

pályán, amit mi akartunk, jó játék mellett megérde
melt győzelem, grahtlálok a fiúknak. 

Pannonhalma - Kunsziget 1:1 
Gsz.: Szári 
Kéri11g A.: Egy-egy tizenegyes, egy-egy pont. 

Nem ezért jöttünk, de ma ennyire futotta. 

Kunsziget - Abda 1:1 
Gsz.: Németh R 
Kéri11g A.: Küzdelmes mérkőzésen igazságos 

döntetlen. 

Tabella 10 forduló után: 

1. Abda
2. Fertőszentmiklós
3. Lébény
4. Bajcs
5. Pannonhalma
6. Mosonszentmiklós
7. Petőháza
8. Koroncó
9. Kunsziget

10. Gy. Dózsa
11. V_eszprémvarsány
12. Bakonyszentlászló
13. Nagyszentjános
14. Öttevény
15. Tét
16. Kimle

22-8 23
20-10 19
18-12 19
17-11 18
23-20 16
23-10 16
12-11 15
23-14 14
22-17 14
13-19 14
16-21 13
13-19 13
23-17 12
18-23 11
13-29 8
14-41 1

Sporthírek vegyesen 

Venesz Zoltrín újabb érmekkel tért haza csel
gáncsversenyeiről. Szolnokon a II. Wadokai
kupán első helyezést ért el. Az oroszlányi Bá
nyász-kupán ezüst énnet szerzett, Esztergomban, 
a Suzuki-kupán pedig bronzot. 

Serdülő csapatunk is túl van már 7 mérkőzé
sen. Sok kis, tehetséges játékossal büszkélkedhe
tünk, akik óriási lelkesedéssel lépnek pályára min
den mérkőzésen. Bár az első győzelem még vé'irat 
rnngára, bíztéltó, hogy a legutóbbi három mérkőzé
sen nem maradt érintetlen az ellenfelek hálója. 

Gólszerzőink: Km11sz Cs. 5, Vol1Ler Grí/Jor 1 gól. 

Krausz Csaba a hegyeshalmi védők gyűrűjé
ben. 5 góljával és ötletes játékával a csapat 

egyik legjobbja. 

Női labdarúgás, NB 1: 

Kunsziget-Terán - Debrecen 1:0 
Gsz.: Rácz 
Csnpó Srílldor: Nagy öröm az egyesület életében, 

hogy megszereztük első NB I-es győzelmünket. 
Ráadásul mindezt jó játékkal sikerült elérnünk. 
Külön meg kell említenem a 15 éves Rácz Zsófiát, 
aki bombagólt rúgott. Remélem, a siker további 
lendületet ad fiatnl csapatunknak. 

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVTCS ANTAL 

Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önl;orrn;ill\ zatának lapja. Ingyenes l;iadvány. 
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget. József . .\ ,, 2. Tel..96/485-388: 96/-185-0-10; 96/552-003 

Fe lelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/216,97-30 Felelős szerkesztő Szalai Sándor Tel.: 96/485-736 
Készült a Kunszigeti Teleházban. 9184 Kunsziget. Kossuth tér 9 Tcl./fa�-96/552-010 c-ma1l. kunsziget'.ij;relehaz hu 

Technikai szerkesztés és képel; 13áb1cs Norbert 
Technikai munkatársak: Roll Máté, Stoller Ernőné. Stoller Go bor Strobl Gergei\. Szalai �late. 11) Szalai S:\ndor 
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