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,, ... a magyar név megint szép lesz ... " 

156 éve hazánk egy másik ország része volt. 
A másik ország részeként sem az érdekeinek ér
vényesítésére, sem a fejlődésre nem láttak re
ményt a kor vezető gondolkodói. 

Éppen 156 éve még csak kevesen tudták, 
hogy történelmi napoknak néz elébe Pest. Néhá
nyan azonban voltak - közöttük egy köl temé
nyeivel, és főleg dalaival szélesebb körben is is
mert költő -, akik már nagyon régóta készültek 
arra, hogy tegyenek az ország helyzetének jobbá 
tétele érdekében. 1848. március 15-én aztán vilá-

zatot!" Valóban, a magyarok az évezred első fe
lében meghatározói voltak Közép-Európának, ,, 
Oszmán vad népének" támadását is hazánk csil
lapította. De a XVI. századtól kudarcok és vere
ségek jutottak csak osztályrészül. S mi egyre tá
volabb kerültünk az egykori központi szereptől. 

Magyarország szabadságáért sokan próbáltak 
n1eg tenni valamit, Petőfiék azonban minden 
addigi próbálkozásnál messzebbre jutottak: újra 
egyenrangú félként kezdtek ránk tekinteni. Ez 
sok minden mellett köszönhető a széles körű 

gossá vált számukra, társadalmi összefo-
hogy „itt az idő, most gásnak és felelősen 
vagy soha", akár gondolkodó, érett ve-
fegyvert is fognak, zetőknek - és ide ért-
hogy „rabok tovább" heljük a reformkor 
ne legyenek. nagyjait is. 

Prágában, Bécsben , A történelem úgy 
is forradalom volt, hozta, hogy rövide-
így a lehetőség is · � sen ismét történelmi
adottnak tűnt arra, napoknak néz elébe 
hogy az uralf1:1át féltő hazánk. A két világ-
osztrák császár elfo- �-=������-----=::___::=::����������� háborúból vesztes-
gadjon bármit - kiút I Tömeg a Nemzeti Múzeum előtt I ként jöttünk ki, ennek
mutatkozott a re- is köszönhető, hogy 
ménytelen helyzetből. A cél egyértelmű volt: a évtizedekig megint más országban mondták 
tizenkét pont mindent elmondott. A lelkesedés- meg, hogy mit akarunk. Ennek lassan 15 éve vé
nek is köszönhette a magyarság, hogy - ha kis ge. S Európa újra egyenrangú félként kezd ránk 
időre is - sikerült elérni az áhított célokat: elfo- tekinteni. 
gadta a császár a követeléseket, megalakulhatott Bízom benne, hogy soha többé nem kell visz
az első felelős magyar kormány; az addig sötét szaküzdenünk magunkat, s végre egyszer s 
és borús jövő egyszerre örömteli és biztató lett. mindenkorra „a magyar név megint szép lesz." 
Európa más országai is felfigyeltek a Magyaror
szágon zajló eseményekre. 

,,Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalá-
BÁBICS NORBERT 
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Költségvetés 2004. 

Kunsziget Község Képviselőtestülete három for
dulós egyeztetés után 2004. február 16-i ülésén fo
gadta el a település költségvetését. 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat 
költségvetési szerveire, melyek a Polgármesteri Hi
vatal, az Kunszigeti Általános Iskola, a Tündérvár 
Óvoda és egyéb intézmények. 

A Képviselőtestület legfontosabb feladata, hogy 
a 2004. évi költségvetésből biztosítsa azon szolgál
tatásokat, melyek meghatározzák a település életé
ben a lakosság életminőségét és az biztosítják esély
egyenlőséget. 

Ezek közül a legfontosabbak: 
o- Óvodai oktatás és nevelés, személyiségfonná

lás
o- Iskolai oktatás és nevelés

• Magas szintű. esélyegyenlőséget biztosító
oktatás

• A h1dásalapú társadalom elvárásainak
való megfeleltség

• Napköziotthonos és tanulószobai ellátás
o- Egészségügyi alapellátás

• Családorvos, védőnői és tanácsadói szol
gálat mű.ködtetése

• Gyógyszertár mű.ködtetése
a Házi szociális gondozás biztosítása 

o- Szociális juttatások biztosítása
o- Településfenntartás- üzemeltetés, intézmény

hálózat működtetése 
o- A település fejlődését biztosító beruházások

megvalósítása

A fenti feladatok megvalósítása több, mint 100 
millió forintot igényel. 

A költségvetés bevételi és kiadási oldala egyen
súlyban van. 

Azonban a költségvetés legnagyobb problémája, 
mely évek óta jellemzi az ország összes települését, 
hogy a 

o- központi költségvetési támogatás csökken
o- energiaárak emelkednek
o- a bérek törvényi rendelkezés alapján nőnek,

de fedezetük nem bizto�ított
1 

A működési kiadások biztosítására, az inté_zmé-
I nyek működtetésére fel kell használnunk a feJlesz

tési bevételek nagy részét. 
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Ebből következik, hogy a beruházások, jelentős 
fejlesztések csak pályázati támogatásból vagy eset
leg hitelfelvétellel valósulhatnak meg. Megoldást 
jelentene az iparű.zési adó és egyéb adók összegé
nek emelése, azonban ez ellenkezik a képviselőtes
tület átgondolt döntéseivel. 

A falui hosszú távú fejlesztése a cél, melyet az itt 
lévő ipari üzemek további bővítése, a lakosság adó
terheinek jövedelmükhöz való igazítása, teherbírá
suk figyelembe vétele kell, hogy jellemezzen. 

Így 2004-ben nem változik az iparű.zési adó, 
ahogyan a magánszemélyek kommunális adójának 
mértéke sem. 

A Képviselőtestület a 2004. évi költségvetési 
rendelet bevételi és kiadási oldalát 158 millió fo
rintban állapítja meg. 

A 2004. évi költségvetés elemzése 

Bevételek jogcímei: 
Központi költségvetési támogatás (állami támoga-

tás, átengedett SZJA) 40% 
Ipariízési adó, egyéb adóbevételek 30 % 
Pályázatokon elnyert támogatás, egyéb forrás 

(részben hitel) 30% 
Kiadások alakulása: 

Önkormányzati tevékenység, egészségügyi ellátás, 
településfenntartás-üzemeltetés 

Általános iskolai oktatás 
Óvodai nevelés 
Beruházások, fejlesztések 

29% (45,0m Ft) 
28% (44,Sm Ft) 
12 % (20,0m Ft) 
31 % (49,0m Ft) 

Tisztelt Lakosság! 
A beruházások, fejlesztések 2004-ben kitűzött 

céljai: 
• 

• 

• 

Építése telkek kialakítása (önrész, hitel, 
pályázati tám., állami tám.) 
Útjavítás (ömész, pályázati tám.) 
Sportcsarnok és könyvtár felújítása 
(pályázati tám., állai tám.) 

Feladatainkat átgondolt, takarékos gazdálkodás
sal, közös tevékenységgel oldhatjuk meg. 

Ké1jük segítő támogatásukat. 
Tisztelettel: 

LENDV A! IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 
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Felhívás 

Kérjük, tá1nogassa falunkat a sze1nélyi jövedelen1adója 1 %-ával! 

Tisztelt Lakosság! 

Az alábbi egyesületek falunk léte és fejlődése 
érdekében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, 
hogy segítsenek azzal, hogy felajánlják 2002. évi 
keresetük személyi jövedelemadójának 1 %-át a 
működés könnyítésére. 

Támogathatók: 

AM BESTEN BAU SPORTEGYESÜLET 
KUNSZIGET 

Ariószrínrn: 19881409-1-08 
Cí1J1e: Kunsziget, Ariy 11. 24.

A Kunszigeti Sportegyesület kéri a község dol
gozóit és adózó polgárait, hogy 2001. évi jövede
lemadójuk 1 %-ával támogassák az egyesületet. 

KUN sz I G ETI IFJÚ s ÁGI s PORT A LAPÍT- ''**********'k******************************************** 

VÁNY 
Arlószrí111: 18536357-1-08 
Cí111e: Kuusziget, Fő 11. 17. 

Fiatal, tehetséges sportolók, Tilai Lajos Emlék
verseny támogatása kérjük felajánlásaikat. 

******************************************************** 

"KUNSZIGETÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY 
Arlószrí111n: 18535174-1-08 
Bnukszrí111lnszrí111n: 59000033-10230734 
Cíllle: Kullsziget, József A. u. 2.

A támogatás összege az alapító okiratban megha
tározott célkitüzések szerint használható fel: 

" helyi egyesületek támogatása 
i. oktatási intézmények felszereléssel való

támogatása
liííi tehetséggondozás, felzárkóztatás 
" sport és szabadidős tevékenység támoga-

tása 
liíí épített és természeti örökség védelme 
'9 közművelődés támogatása 
A közalapítvány anyagi lehetőségétől függően 

kész támogatni minden olyan kezdeményezést, 
ami a falu életével, közösségi érdekeivel össze
függ. Köszönjük támogatásukat. 

******************************************************** 

KUNSZIGETI TEKE SE 
Arlószrí1J1n: 18971703-1-08 
Cí111e: Kunsziget, Kossut!, tér 9.

******************************************************** 

KUNSZIGETI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 
Arlószríuin: 18533268-1-08 
Cí111e: Kunsziget, Kossut/, tér 9. 
Köszönettel. 

******************************************************** 

KUNSZIGET KÖZSÉG POLGÁRŐRSÉGE 
Ariószrí111: 18536508-1-28 
Cí111: Kunsziget, �f.Jrísríg u. 21. 

A település biztonsága, közrendje, élet- és va
gyonvédelme érdekében kérjük támogatásukat 

******************************************************** 

Az egyesületek önzetlenül a lakosság érdekei
ért tevékenykedn�k. 

Köszönjük támogatásukat. 

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORl'vIANYZAT A 

Az EGYESÜLETEK VEZETÖSÉGE ÉS T AGSAGA 

-·-----------�
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2004. 1. szám Hírek, köszönetnyilvánítás 

Közlemény 

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét arra, hogy dr. Péterfalvi At
tila adatvédelmi biztos közleménye értelmében a lakó- vagy tartóz
kodási helyük szerint illetékes jegyzőhöz címzett nyilatkozattal 
(ajánlott levélben vagy személyesen) megtilthatják vagy korlátoz
hatják, hogy a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, valamint a 
közúti közlekedési nyilvántartásban nyilvántartott adataikat közvet
len üzletszerzés ( direkt marketing), tudományos kutatás közvéle
mény-kutatás és piackutatás céljára bárki felhasználja. A fentiek ér
vényesek minden polgár, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet esetében is. Ezen nyilatkozatok nem érintik a 
törvényben előírt adatok nyilvántartását és az adatszolgáltatások 
teljesítését sem. Mivel a közlekedési és a személyi nyilvántartások 
nem kapcsolhatók össze, a két nyilvántartásban szereplő adatokra 
nézve külön-külön kell kérni a letiltást illetve korlátozást. 

DR. BUSÁNÉ DR. FEJÉRVÁRI ANDREA, JEGYZŐ 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lomtalanítás 2004. 
április 13-án, kedden, délután 14 órától lesz. Kérjük, hogy er
re az időpontra a lakásban, ház körül felgyűlt lim-lon1ot az 
utcára kitenni szíveskedjenek. 

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

Köszönetnyilvánítás 

Köszöntjük Kunszigeti Barátaink
nak, osztálytársaimnak és a ro
konságnak, hogy szeretett felesé
gem, édesanyánk 

Kovács Józsefné 
sz. Bognár Mária 

elhunyta alkalmával nyilvánított 
részvétükkel mély fájdalmunkban 
osztoztak, sírjára a szeretet virá
gait elhelyezték. 

KOVÁCS JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 

.. Megá/1011 o szf re111, 
mely csak értetek dobogoll. 

Nem tehetek róla. 
de már Istennél kopogok. .. 

Hálás szívvel mondunk "öszöne
tet minden ked, cs rokonnak jó 
barátnak ismerősnek, akik felejt
hetetlen, szeretett férjem 

Id. Tóth Imre 

temetésén megjelentek, si1jára a 
szeretet virágait elhelyezték, és 
mély gyászomba osztoztak. Kü
lön köszönetet mondunk a nyug
díjas klub énekkarának és házior·
vosunknak, dr. Varga-Balázs Gá
bornak. 

GYASZOI.Ó CS!\Li\D. 

,,Csnk nz /,ni 111eg kit elfelerf11ek, 
örökké él, kit 11ngyo11 szeretnek" 

Hálás szível mondunk köszönetet 
mindazoknak akik Édesapánk: 

Farkas József 
temetésén részt ,·ettek. a kegyelet 
\'irágait sírjára helyezték. Gyá
szunkat bármely módon enyhíteni 
igyekezték. 
Külön köszönjük: polgármester 
asszonynak, Lendvai I vánnénak, 
odaadó segédségét, szeretetét; dr. 
Varga-Balázs Gábor doktor úr
nak, fáradhatatlan munkáját sze
retetét; a Kunszigeti Nyugdíjas 
Klub Énekkórusának asszonyai
nak szép éneklésüket. 

GYÁSZOLÓ CSALÁDJA. 

.

\ 
' 
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Óvoda, meghívó 
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Ovodai h1rek 

2004. 1. szám 

Az óvodai beíratások a kunszigeti Tündérvár 
Óvodában 2004. március 25-én, csütörtökön 13-16 
óráig és 26-án, pénteken 8-12 óráig lesznek. Azo
kat a gyermekeket kell beíratni a fent megjelölt 
időpontban, akik a 2004/05-ös tanév folyamán 
harmadik életévüket betöltik, azaz 2001. szep
tember 1-je és 2002. augusztus 31-e között szület
tek. 

Az Alsó-Szigetközi Közoktatási Társulás 
óvodás gyermekek részére rajzversenyt hirde
tett Győrújfalun. 2004. március 4-én öt óvodás: 

2004. február 27-én, 
pénteken tartottuk ha
gyományos óvodai far
sangi bálunkat. Az óvo
dások ötletes jelmezek
be bújtak erre a napra, 
tánccal, vetélkedőkkel, 
jó hangulatban telt a 

délelőtt. 
A kép a 2003-as óvodai 

farsangi bálból való. 

1 

Szalai Szilvia, Kráz Kata, Lély Patrícia, Szalai 
Viola és Nátz Kornél képviselte óvodánkat a 
rendezvényen. Andi néni és Erika néni vitte és 
kísérte el a gyermekeket, akik nagyon jól szere
peltek, Szalai Viola különdíjat kapott a zsűritől. 

Zágoni Sza6ó <Bence 
Január 31-én 

, 

es 

J{á tz 1(arina 
9vlárcius 4-én 

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 
ez évben is megrendezi hagyományos Y:Jlen hozott benneteket/ 

BORVERSENYÉT 
2004. március 28-án, vasárnap. 

A minták begyíijtése 13-14 óráig lesz a Kultúrházban; egy-egy 111i11ta két azonos méretii címke nélkiili iiuegben 
legyen. 

Felhívjuk figyeln:iiket, hogy kizárólag saját ter111elésíi szőlőből, a termelő által készített bor bírálntát ,,állnljuk, 
mástól szánnnzó szőlővel, musttnl, borral n rendewényt és n bíráló bizottságot is ne,,etségessé tesszük. 

Természetesw most is szívesen látjuk versenyünkön. n környékbeli termelőket. 

Az eseményt szeretnénk idén is 

POGÁCSASÜTŐ VERSENNYEL 
egybekötni; erre is várjuk a jelentkezéseket. 

Eredményhirdetés 16 órakor. 

Számítunk szíves közreműködésükre, részvételükre, segítségükre. 
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CSISZÁR IMRE 

ELNÖK, KUNSZIGETI F ALUSZÉPÍTÖ EGYESÜLET 
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Iskolai' hírek 

A tanulmányi munka értékelése félévkor 

A 2003/2004. tanév első félévében összesen 120 tanulót értékeltünk, osztályoztunk iskolánkban. 
Osztálylétszámok évfolyamonként: 

1. osztály2. osztály
alsó tagozat:

5. osztály6. osztály
felső tagozat

12 tanuló 
16 

17 19 
59 tanuló 

61 tanuló 

3. 4. 

7. 

8. 

osztály osztály 

osztály osztály 
A 120 diák 1626 órát mulasztott az iskolából. 

14 17 

11 

14 

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

2004. február 14-én rendezte iskolánk 
! hagyományos farsangi bálját nyolcadik1 osztályos?k által feldíszített tornacsar-
1 nokban. Otletes jelmezes produkciókból
1 idé_n sem volt hiány, Sh·óbli Norbert ésMAZLI, no meg Csányi Patrik pedig a remek zenéről gondoskodtak, így hát a táncra is adott volt a lehetőség a nyolca-

A z iskola magatartási átlaga: 4, 14 (alsó tagozat: 4, 1; felső tagozat: dik osztályosok nyitókeringője után, me-
4, 18). A szorgalom átlaga iskolai szinten: 4, 11 (alsó tagozat: 4,26; fel- lyet Szűcsné Venesz Irén segítségével ta-ső tagozat: 3,95). t nultak be. 

Tanulmányi teljesítmények Első osztályosaink szöveges értékelést kaptak. Jól megfelelt: 7 fő, megfelelt: 8 fö. A számjegyekkel értékelt 108 tanuló tanulmányi átlaga: 4, 15. A 47 osztályozott alsó tagozatos kisdiák számszerűsített átlaga: 4,28. A felső tagozaton tanuló 61 fő tanulmányi átlagteljesítménye: 4,02.

A kitűnő tanulóink száma: 8 fő. Név szerint: Gondár Viola 2. osztály Szalai Ildikó 2. osztály Szalai Soma 2. osztály Dubi András 3. osztály Stróbli Kitti 4. osztály Szabó Virág 4. osztály Molnár Zsuzsanna 5. osztály Tóth Andrea 8. Osztály 1 Az időarányos követelményeket egy tárgyból nem teljesítette 4 fő, I két tárgyból 2 fő. 1 Kistérségi, illetve megyei vagy országos szintig felmenő tanulmányi versenyeken több tantárgyból is jelen vagyunk. Mivel ezen meg- 1 

A Szülői Munkaközösség és az iskola tanulói nevében is szeretnénk megköszöm1i mindenkinek, aki belépővel, tombolával vagy bármilyen más módon támogatta iskolánkat-A képek az iskolai farsangi bálon készültek. 

mérettetések zöme még tavasszal is javában tart, összesített végered-1 Ezúton szeretném megköszönni mindményekről a tanév végi értékelés kapcsán fogok tudni szólni. azok segítségét - Szülői Munkaközösség, Stankovics Antal, Dubi Árpád, Stróbli Norltt hívom fel az olvasók figyelmét arra, hogy a leendő első osztá- bert, Mátrai Elemér, a MÁZLI együttes, lyosok beíratása április l-jén 8-16 óráig, és 2-án 8-12 óráig lesz az is- 1 Varga Béla és munkatársai és különösenkolában. ' 1 Rebenek Árpád -, akik hozzájárultak a farsangi bál megszervezéséhez és sikeres leboBALOGH FERENC nyolításához. IGAZGATÓ DUBINÉ MOLNÁR Év A
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2004. március 20-án, szombaton 1 •-9@�� 
A SPORTCSARNO/íB�ífl 

kerül megrendezésre hjl 
az utcabajnokságot lezáró 

és az ünnepélyes eredményhirdetést is 
kereteibe foglaló hagyományőrző bál. 
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amely tartalmazza a 
svédasztalos (hidegtálas) vacsorát. 

A belépőket csak elővételben 
lehet megvásárolni a sportpályán. 

A csoportos helyfoglalást, 
kérjük, időben jelezzék. 

zínen tombola is kaphat 

A zenét a MAZLI szolgáltatja. 
A rendezvény bevételével a szervezők az utánpótlás csapatot támogalják. ---- -------
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2004. 1. szám Sport: teke KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

Sz1Jr1Jt1Jtt1JI váriuk 
klJdVIJS VIJRUIÍdCiRklJt 

a TIJklÍZőbcn, 
a Kultúrotthon udvarán. 

Kétsávos 
automata tekepálya Hétf ötöl csütörtö�i� 

10 f ö feletti cso orto� reszére Csocsó

Darts 

t renegép

�átékautomatá 

Teke, Megyei 1. 

Széles italválaszték 

Itthon nem sikerült a győzelem 
Február elején városi bajnokságot rendeztek 

Győrben, ahol 422 fával továbbjutott Gutléber Zoltán 
a terüleh bajnokságra, A székesfehérvári versenyre 
sajnos sérülése miatt már nem_ sikerült a továbbjutás. 

Bajnoki eredménvek 

Kunsziget - Tekecenter 2:6 
2163-274 
Ld.: Gutléber Z., 392 fa 
Pontszerző: Rebe11ek Bnlrízs., 373 fa 

Győrújfalu - Kunsziget 3:5 
2287-2327 
Ld.: Gutléber Z. 435 fa 
Pontfogók: Sznlni Bnlrízs 394, Rebenek B. 387 
Együtt volt a csapat, a győzelemhez sokat segítet-

tek a szurkolók. 

Kunsziget - Ringa 1 :7 
2222-2329 
Ld.: Fincziczki T. 400 fa 
Jó hír, hogy visszajött hozzánk Fincziczki Tn111rís 
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ifjúsági versenyző. A Ringa ellen remek eredmény
nyel be. A mérkőzésre sokan voltak kíváncsiak, 
szurkoltak nekünk, ez sokat jelent nekünk. 

Szany - Kunsziget 6:2 
2366- 2194 
Ld: Né111etli lst,1rín, 406 fa 
Pontfogó: Rebenek B., 386 fa 
A s_zanyiak kihasználták pályaelőnyüket és 

nyerni tudtak. 

Püski - Kunsziget 5:3 
2375-2366 
Lrl.: Sznlni B. 418 fn 
Poiitfogók: Fincziczki T. 407, Virríg P. 407 
Rendkívül szoros mérkőzésen csupán 9 ponttal 

maradhmk alul. 

Továbbra is szeretettel várjuk szurkolóinkat, so
kat számít csapatunknak a biztatás! 

GUTLÉBER ZOLTÁN 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Sport: labdarúgás 2004. 1. szám 

Iskolai sport 

Február 22-én került sor Kun
szigeten a II. korcsoportos fiúk 
(1991. január 1. után születettek) 
részére egy felkészülési teremlab
darúgó tornára, melyen iskolánk 
csapata az erős mezőnyben szé
pen helytállt. 

1 sen hullámzó teljesítményt nyúj-
1 tott, szerencsére azonban az első 

fordulóban megszerzett előny 
elégnek bizonyult az összesített 
győzelemhez. 

delmeiből veretlenül kerültünk ki 
győztesen. A torna legjobb kapu
sa Köböl ]rillos lett. 

1. Kunsziget
2. Abda

1. Kunsziget 3. Öttevény
2. Öttevény 4. Lébény I.
3. Enese 5. Lébény II.
4. Ikrény 6. Mosonszentmiklós
5. Mosonszentmiklós

Végeredmény: 
1. Üstökös FC, Győr
2. Győri Dózsa
3. Integrál DAC, Győr

A 11. korcsoportos csapat nem
bízott semmit a szerencsére. 

, Mindkét fordulóban minden el
, lenfelét legyőzte, így pontveszte-

A csapatok tagjai voltak: 
Jl. korcsoport: Köböl Jrinos, 

Nngy Zsolt, Si111igln Mnrtin, Nngy 
Kristóf Horurith Csnbn, Sznlni Mrité, 
Roll Mrité, Szererfi Anrfrris, 011bi 
A11rfrtis, Sznlni Csnbn, Hon1rit/1 Kris
tóf 

4. Kunsziget
ség nélkül végzett az első helyen. 

5. Öttevény
1. Kunsziget
2. Öttevény

6. Győri Elektromos - Induk
ció 

3. Mosonszentmiklós II. korcsoport: Köböl Jti110s,
Nngy Péter, Bíró Gábor, Csá11yi Pnt
rik, Roll DriI1irf, Venesz Zoltá11, Ti/ni 
Ákos, Volner Gábor, Stn11koc1ics Tn
/Jl(ÍS, Mészáros Árfri111 

4. Enese
5. Ikrény
6. MecsérFebruár 25-én és 26-án szintén 

mi rendeztük meg a Góliát 
McDonalds-kupa 2. teremfordu
lójál. Az első napon a 11. korcso
portos fiúk (1993. jan. 1. után 
szül.) szerepeltek. A csapat erő-

Február 28-án Lébényben vet
tiink részt a Labdarúgó Palánták 
Kupán, a II. korcsoportos fiúkkal. 
A hat csapat körmérkőzéses küz-

Minden játékosnak gratulá
lunk, a szabadtéri mérkőzéseken 
is hasonló sikereket kíVéínunk. 

Női labdarúgás 

Téli sikerek 

A Kunsziget.Nagykutas-Terán női NB I-es labdarúgó 
csapat a téli felkészülés során több teremtornán vett részt 
nagy sikerrel. Egerváron a Filinger-kupán az egyesület két 
csapata fölényesen végzett az első két helyen, megnyerve 
a 80 OOO Ft-is díjat is. A gólkirálynő Pusztai Katalin 
(Terán), a legjobb játékos Fehér Nikolett (Terán). 

A Dunafém-kupánis pontveszteség nélkül lett bajnok a 
fiatal csapat. A torna legjobb játékosa Szeiman Éva 
(Terán), gólkirálynője fehér Nikolett. 

Győrújbaráton rendezték az ETO-kupát U19-es capatok 
részvételével. Az élen a Kunsziget-Nagykutas-Terán vég
zett, megelőzve az ETO és a Szombathely együttesét is. 
Legjobb játékos Fehér Nikolett, gólkirálynő Rácz Zsófia 
(Terán). 

Dombóváron kilenc csapat részvételével rendeztek tor
nát, ahol két csapattal vett részt a Terán, a csapatok az első 
és második helyezést szerezték meg. Gólkirálynő Fehér 
Nikolett. 

Gratulálunk a nagyszerű eredmé)(\yekhez és reméljük, a 
erembéli sikereket szabadtéren is folytatják a lányok. 
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Férfi labdarúgás 

Késik a nyitány 

A kedvezőtlen időjárás miatt halasztásra került 
az első és a második forduló is. 

A téli szezonban távozott a csapattól Kolonits Ta
más (Abdára) és Németh Ottó (Boka Juniors FC

hez), érkezett Baracskai Olivér Lébényből. 
Nehéz, küzdelmes tavasz elé néz együttesünk, 

hiszen a nézzük a táblá
zatot, a negyedik és a ti
zennegyedik helyezett 
között 6 pont a különb
ség. Két rosszul sikerült 
mérkőzés, és máris a feje 
tetejére áll minden. Re
méljük, erre nem kerül 
sor, az alapozáskor el
végzett munka megmu
tatkozik az eredményben 
is. 

SPORTSZERKESZTŐ: 

STANKOVICS ANTAL 



2004. 1. szám Sorsolások 

---·-----

Tavaszi sorsolások, mérkőzések 

Női labdarúgó NB I., 

A Kunsziget-Nagykutas
Terán 

mérkőzései 

2004. márc. 21. 12.00 vas. 

' 

Megyei serdülő bajnokság 
12. forduló 2004. 03.20. 10.00Győrladamér- Mosonszen hniklós MTE-Kimle Dunakiliti-Lébény Hegyeshalom-Kunsziget BezenyeHalászi Dunaszeg-Öttevény 

K u ns z i g e t-Na g yk u t a s - 13. forduló 2004. 03.27. W.00Terán - Miskolc Kunsziget-Bezenye 
2004. márc. 27. 15.00 szombat MTK - Kunsziget 
2004. ápr. 3. 14.00 szombat Kunsziget - Femina 
2004. ápr. 11. 13.30 vasárnap 

Öttevény-Hegyeshalom Lébény-Dunaszeg Kimle-Dunakiliti Mosonszenh11iklós-MTE Halászi-Győrladamér MTE-Dunakili ti 
Debrecen - Kunsziget 14. forrf11/ó 200-1. 04. 03. 10.00

2004. ápr. 14. 16.00 szerda Kunsziget - Viktória Szom-bathely 
2004. máj. 16. 16.00 vasárnap László Kórház - Kunsziget 
2004. máj. 23. 13.00 vasárnap Miskolc - Kunsziget 
2004. máj. 31. 14.30 hétfő Kunsziget - MTK 
2004. jún. 5. 15.00 szombat Femina - Kunsziget 
2004. jún. 12. 15.00 szombat Kunsziget - Debrecen 
2004. jún. 19. 16.00 szombat Viktória Sz.hely - Kunsziget 
A Kunsziget - László Kórház mérkőzés ismeretlen időpontra halasztva 

Dunakiliti-Mosonszentmiklós Dunaszeg-Kimle Hcgyesha lom-Lébény Bezenye-Öttevény Halászi-Kunsziget MTE-Győrladamér 
15. forr/11/ó 2004. 04.10. 10.00Győrladamér-Kunsziget Öttevény-Halászi Lébény-Bezenye 
Kimle-Hegyeshalom Mosonszen hniklós-Dunaszeg MTE-Dunakiliti 
16. forduló 200-1. 04. -17. 10.00Hegyeshalom-Mosonszen hniklós Bezenye-Kimle Halászi-Lébény , Kunsziget-Öttevény 15.00 Dunaszeg-MTE Dunakiliti-Győrladamér 
17. ford11ló 2004. 04.24. 10.00Győrladamér-Öttevény 1 Lébény-Kunsziget
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Mosonszentmiklós-Bezenye MTE-Hegyeshalom Dunakiliti-Dunaszeg 
18. forrf 11/ó 2004. 05. 01. 10.00Halászi-Mosonszentmiklós Kunsziget-Kimle 13.00 Öttevény-Lébény Hegyeshalom-Dunakiliti Bezenye-MTE Dunaszeg-Győrladamér 
19. &1rd11ló ?004. OS.15 10.00Győrladamér-Lébény 
Kimle-Öttevény Mosonszentmiklós-Kunsziget MTE-Halászi Dunakiliti-Bezenye Dunaszeg-Hegyeshalom 
20. (orrf11/ó 2004. 05.22. 10.00Öttev ény-M osonszen tmiklós Lébény-Kimle Bezenye-Du na szeg Halászi-Dunakiliti Kunsziget-MTE 15.00 Hegyeshalom-Győrladamér 
21. (ard11ló 2004. 05.29. 10.00Győrladamér-Kimle Mosonszentmiklós-Lébény MTE-Öttevény Dunakiliti-Kunsziget Dunaszeg-Halászi Hegyeshalom-Bezenye 
22. ford11/ó 2004. 06.05. 10.00Kimle-l\ fosonszen tm iklós Halászi-Hegyeshalom Kunsziget-DunaszegÖttevény-Dunakiliti Lébény-t-.11TE Bezenye-Győr la da mér 

---------
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

Tavaszi sorsolás 

18. (ord11ló
1 

2004. 03. 21, 14.00
Bakonyszentm. - Kunsziget 
F ertőszen tm. -Abda 
Lébény-Pannonhalma 
Kim.le-Nagyszentj. 
Koroncó-Baj cs 
Gy. Dózsa-Mosonszentm. 
Öttevény-Petőháza 
Tét-Veszprénw. 

19. (ord11ló
1 

2004. 03. 28, 15.00
Veszprémvarsány - Kunsziget 
Tét-Fertőszentm. 
Abda-Lébény 
Na gyszcntj. -Koroncó 
Pannonhalma-Kimle 
Mosonszen tm. -Öl tcvény 
Petőháza-Bakonyszll. 
Baj cs-Gy. Dózsa 

20. (orrf11/ó, 2004. 04. 04, 15.00 
Kunsziget - Petőháza 
Kimle-Abda 
Koroncó-Pannon.ha Ima 
Gy. Dózsa-Nagyszentj. 
Öttevény-Bajcs 
Bakonysztl.-Mosonszcnhn. 
Lébény-Tét 
Fertőszentm.-Veszprémv. 

21. (ord11/ó, 2004. 04. 11, 16.00
Mosonszentmiklós - Kunsziget 
Paimonhalma-Gy. Dózsa 
Fertőszcn hn.-Lébény 
Tét-Kim.le 
Abda-Koroncó 
Nagyszentj.-Öttevény 
Bajcs-Bakonysztl. 
Veszprémv.-Petőháza 

22. forduló, 2004. 04. 18, 16.00
Kunsziget - Bajcs 

Sorsolás 

!
Koroncó-Tét 
Lébény-Veszprémv. 

1
23. ford11ló, 2004. 04. 25, 16.00
Nagyszentjános - Kunsziget 
I Lébény-Kimle 
Fertőszentm.-Koroncó 
Tét-Gy. Dózsa 

1 Abda-Öttevény 
1 Pannonhalma-Bakonysztl.
Bajcs-Petőháza 

IVeszprémv.-Mosonszenh11. 

1

124. (orrl11ló, 2004. 05.02, 17.00
Kunsziget - Pannonhalma 
Bakonysztl.-Abda
Petőháza-N agyszen tj. 

1 Mosonszentm.-Bajcs 
Koroncó-Lébény 
Gy. Dózsa-Fertőszenlm. 
Öttevény-Tét 
Kim.le-Veszprémv. 

25. (orrf11ló, 2004. 05.09, 17.00
Abda - Kunsziget 
Tét-Bakonysztl. 
Kim.le-Koroncó 
Lébény-Gy. Dózsa 
Fertőszentm.-Öltevény 
Pam1onhalma-Petőháza 
Nagyszentj.-Mosonszenhn. 

'Veszprémv.-Bajcs 

26. (ord11ló
1 

2004. 05. 16, 17.00
Kunsziget - Tét 

1 Petőháza-Abda 
1 Mosonszentm.-Pannonhalma 
1 Bajcs-Nagyszentj. 
1Gy. Dózsa-Kimle
1 Öttevény-Lébény 
Bakonysztl.-Fertőszen tm. 
Koroncó-Veszprémv. 

1
27. forduló, 2004. 05. 23, 17.00
Fertőszentmiklós - Kunsziget 
Lébény-Bakonysztl. 
KimJe-Öttevény 
Koroncó-Gy. Dózsa 
Abda-Mosonszenhn. 
Pannonhalma-Bajcs 
Veszprémv.-Nagyszentj. 

Gy. Dózsa-Abda 
Öttevény-Pannonhalma 
Bakonysztl.-Nagyszentj. 
Petőháza-Mosonszenhn. 
KimJe-Fertőszentm. ' Tét-Petőháza 

-------- - -
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! 28. forduló, 2004.05.30, 17.00

1 Kunsziget - Lébény
Bajcs-Abda 
Nagyszentj.-Pannonhalma
Öttevény-Koroncó.
Bakonysztl.-Kimle
Pe tőháza-F ertőszen tm.

1 Mosonszentm.-Tét
Gy. Dózsa-Veszprémv.

29. forduló, 2004. 06.06, 17.00
Kimle - Kunsziget 
Gy. Dózsa-Öttevény 
Lébény-Petőháza 
Koroncó-Bakonysztl. 
Tét-Bajcs 
Fertőszentm.-Mosonszenh11. 
Abda-Nagyszentj. 
Veszprémv.-Pannonhalma 

30. (orrf11/á, 2004. 06.13, 17.00
Kunsziget - Koroncó 
Pam1onhalma-Abda 
Bakonysztl.-Gy. Dózsa 
Petőháza-Kimle 
Mosonszcntm.-Lébény 
Ba jcs-F erlőszcn hn. 
Nagyszentj.-Tét 
Öttevény-Veszprénw. 

16. (orrl11ló, 2004. 06. 20, 17.00
Gy. Dózsa - Kunsziget 
Tét-Pannonhalma 
Fertőszentm.-Nagyszenlj. 
Lébény-Bajcs 
Kimlc-Mosonszenhn. 
Koroncó-Petőháza 
Öttevény-Bakonysztl. 
Veszprémv.-Abda 

17. (ord11ló, is111eretlen időpon tm hnlnsztm
Kunsziget - Öttevény 
Nagyszentjános-Lébény 
Bakonysztl.-Veszprémv. 

1 Abdada-Tét 
Pam1onhalma-Fertőszenhniklós 
Bajcs-Kimle 
Mosonszentmiklós-Koroncó 
Petőháza-Győri Dózsa 

Az ifjúsági mérkőzések a felnőttek 

mérkőzése előtt két órával kezdődnek. 

Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Kozség ón kormányzatának lapja. Ing� enes kiad, án�. 
KiadJa a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2. Tel.: 96/485-388. 96/-185-040: 96/552-003 

Felelös kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-35-1 mobil· 30/226-97-30 Felelös szcrkesztö Szalai Sándor Tel · 96/485-736 
Készült a Kunszigeti Teleházban. 918-1 Kunsziget. Kossuth tér 9. Tel./fax: 96/552-010 e-mail: kunsz1get@telehaz.hu 

Technikai szerkesztés és képek: Bábics Norbert, Venesz Norbert 
Technikai munkatársak: Kiss Dániel, Kovács Zsolt, Venesz Norbert 
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