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Kunsziget Község Önkormányzatának lapja 

XI. évfolyam 9. szám MEGJELENIK HA VONT A 1999. szeptember 30. 

.. , 

AZ ONKORMANYZAT 

HIREI 

Ülésezett a képviselötestület 

1999. szeptember 17-én több fontos napirendet 
tárgyalt Kunsziget község képviselőtestülete. 

Beszámolót fogadott el az önkonnányzat I. fél
éves gazdálkodásáról. Megállapította. hogy át
gondolt, takarékos gazdálkodással sikerült egyen
súlyban tartani a kiadási és bevételi oldalt, bizto
sított volt az intézmények működése. a település 
üzemeltetése és fenntartása. 

Az \ 999. évre tervezett beruhá7ások. felújítások 
elvégzésére az év második felében került sor. 

Befejeződött a földgázhálózat kiépítése. ami után 
lehetőség nyílt az intézmények fűtésrendszerének 
átalakítására. 
Földgáz felhasználással üzemel az óvoda, az is
kola, a polgármesteri hivatal, a tornacsarnok fű
tésrendszere. 

A2 iskolában 2 db 16 m SCHIDEL kémény került 
megépítésre. A kazánok megvásárlása, a meglévő 
központi fűtés rendszer átalakítása, a villanysze
relési munkálatok elvégzése - a szabványoknak 
megfelelően - jelentős anyagi kiadást jelentett az 
önkormányzat 1999. évi költségvetéséből. 

. .\z 1999. szeptember ! -én induló önálló vegyes 
orvosi körzet kialakításának. működésének. az 
orvos állandó jelenlétének feltétele volt a szolgá

lati lakás kialakítása, amely az orvosi rendelő 
építésének II. ütemeként közel egy hónap alatt 
,·alósult meg. Ezzel az egészségügyi komplexum 
megépítése befejeződött. a teljes megvalósítás 
másfél évet vett igénybe. 

Foglalkozott a képviselőtestület a fiatalok hely
zetével. a gyennekjóléti szolgálat működésével. 
az iskola helyzetével, a sportolás lehetőségeivel, a 
Nagy-földi bánya rekuluvációjával. 

· Tisztelt Lakosság!

A bányatavon befejeződött a kav1cskotrás. A2 
önkormányzat a kertészet telepére szállíttatta a 
kitermelt kavicsot, hogy a lakosság számára biz
tosítsa 300.- Ft/m3 önköltségi áron. 
A kavics felrakásáról, elszállításáról mindenki 
maga gondoskodik. a polgármesteri hivatalban 
történő előzetes bejelentés és befizetés után. 

Lendvai Ivánné 
polgármester 
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• ÖNÁLLÓ VEGYES ORVOSI KÖRZET KUNSZIGETEN

A kunszigeti emberek évszázadok óta áhították az 
egészségükön javító változást, melyet Érsek Sán
dor kanonok-plébános a Szent Balázs-áldáshoz 
hasonlított, utalva ezzel az először létrejött önálló 
orvosi körzet jelentőségére és az újonnan érkezett 
doktor - Varga-Balázs Gábor - nevére, aki a falu 
betegeit szeptember elsejétől, mint helyben lakó 
családorvos látja el. A kultúrotthon nagyterme 
zsúfolásig megtelt a falu lakóival az első kunszi
geti orvos bemutatkozása alkalmából. 
Lendvai Ivánné polgármester a múltat idézte, 
amikor még lovast és szekeret kellett küldeni 
Öttevényre orvosért, később csézán, biciklin, 
majd autón jött át a gyógyító, most pedig elértük, 
hogy letelepedett nálunk. 
Természetesen nem ment mindez máról-holnapra. 
Szükség volt a képviselőtestület és a lakosság 
összefogására, az infrastruktúra fejlesztésére, 
munkahelyteremtésre és ezeken keresztül az itt 
élők számának növekedésére. 
Még tavaly felújításra és kibővítésre került a ren
delő épülete, de ezután még sok idő kellett az 
önálló vegyes orvosi körzet kialakításához és 
engedélyezéséhez. 

Dr. Varga-Balázs Gábor 33 éves, Győrben ne
velkedett és úgy fogalmazott, hogy hazajött me
gyénkbe, hiszen itt tanult a győri Kazinczy Gim
náziumban, majd a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem elvégzése után a veszprémi kórházban, 
majd Beszterecen dolgozott, ahol megfelelő gya
korlatot szerzett és nemrégiben háziorvostanból 
jelesre szakvizsgázott. 

Hat hónap alatt mindenkit név szerint meg 

szeretnék ismerni, mert érdekel a falu és a 

benne élők sorsa. A::: idősek gondozásán kívül 

a gyermekorvosi teendőket is ellátom. - hang

zott a tapssal kísért kijelentés. 

A bemutatkozást követően hamarosan elkészült a 
rendelő fölött kialakított lakás, ahová már be is 
költözött az orvos családja. A feleség, Erika asz
szony matematika-fizika szakos tanár és okleve
les könyvvizsgáló, az ötéves Vanda és a négyéves 
Gábor óvodába jár. 
A család szívesen költözött Kunszigetre, a falu 
szívélyesen fogadta őket. 

Sok sikert kívánunk a Doktor Úrnak! 

Rába László 

Dr. Varga-Balázs Gábor és/elesége a rendelő előtt 
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TAJ"EKOZTATO 
A RENDELÉSEK IDEJÉRŐL 

A GYÓGYSZERTÁR NYITVATARTÁSA 
� 

' ,,., 

/�}:�, 
.____::_.: YJ.,.L; 

Telefon: 495-029 

Mobiltelefon: 06-60-350-644 

Orvosi rendelés 

hétfötöl - péntekig délelott 8,00 - 11,00 óráig 

délután 16,00 - 17,00 óráig 

Tanácsadás 

Orvosi 

Védönöi 

kedden délelott 11,00 - 12,00 óráig 
kedden délelott 8 ,00 - 9 ,00 óráig 

" délután 12,00 - 13,00 óráig

Hétfo 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 

1 NYUGDÍJAS-KLUB PROGRAMJA 1 

Október 1 - 2 . (péntek-szombat) 

16,00 - 17,00 óra 

9 ,00 - 11,00 óra 

16,00 - 17,00 óra 

9 ,00 - 11, 00 óra 

14,00 - 15,00 óra 

Idosek Világnapja - Nemzetközi Nyugdíjas találkozó - Sopron 

Október 4. (hétfö) 18 óra 

Bemutatkozik dr. Varga-Balázs Gábor, Kunsziget új családorvosa 

Október 16-17. (szombat-vasárnap) 

Szüreti napok 

Október 18. (hétf o) 18 óra 

dr. Küllos Imola néprajzkutató eloadása 

Október 23. (szombat) 18 óra 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékünnepe 

KÖSZÖNJ"ÜKI 

Keller Andrásnak és feleségének, mint vállalkozóknak köszönjük, hogy falunk közterüle
teinek rendben tartásához kézi fűnyíró gépet (szegélynyírót) ajándékoztak. Ezzel 

hozzájárultak ahhoz, hogy környezetünk szebb, a munka könnyebben elvégezheto legyen. 
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OVODAI HIREK 

Megkezdődött az óvodai tanév. Az 1999-2000-es 
tanévben 26 nagycsoportos korú, 10 középsős és 
28 kiscsoportos korú gye1mek jár intézményünk
be. 
A nyári szünetben elkészült a gázfűtés, ezzel le
hetővé vált, hogy a sok problémát okozó szenes 
kazánokat kiváltsuk. A fertőtlenítő meszelések és 
a nyílászárók külső mázolása, a parketta csiszolá
sa, lakkozása, mind-mind szebbé, esztétikusabbá 
varázsolták óvodánkat. Az idei tanévtől riasztóbe
rendezés védi intézményünk biztonságát. 
Sok mesterember dolgozott a szünet ideje alatt, 
köszönjük, hogy gyorsan, pontosan végezték 
munkájukat. Külön szeretnénk megköszönni 
Virág Ferenc asztalosmester lelkiismeretes mun
káját, mellyel segítette a felújítási munkálatokat. 
Ezek a fejlesztések a Kunszigeti Önkormányzat 
komoly anyagi támogatásával valósulhattak meg. 
Köszönjük! 

A nyári pihenő után, augusztus 23-tól a megszé
pült óvodában fogadhattuk óvodásainkat. 

Néhány elképzelés, melyeket szeretnénk megva
lósítani az idei tanévben: szeptember 30-án és 
október 1-én kirándulást szerveztünk a győri 
Tűzoltó Parancsnokságra. illetve az Állatkertbe. 
Az idei tanévben is elvisszük óvodásainkat a győ
ri Csörgősipka Gyermekszínház előadásaira, a 
bérleteket a Szülői Munkaközösség pénzéből 
vásároljuk. 
Óvodánkban Horváth Zoltánné, Klárika logopé

dus foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel. 
Munkáját még hatékonyabbá teszi, hogy két 
szakképzett nyelv- és beszédfejlesztő óvodapeda
gógus, Frank Gyuláné és Németh Attiláné minden 
nap - a logopédus útmutatása alapján - foglalko
zik a rászoruló gyermekekkel. 
Az óvodai élet hagyományos ünnepeit megszer
vezzük: nagycsoportosainkkal idősek-napi kö
szöntőre készülünk. Közösen várjuk a Mikulást és 
készülünk a karácsonyi ünnepekre. 

Reméljük, hogy továbbra is a családokkal, szü
lőkkel együttműködve, szeretetteljes, derűs lég
körben nevelhetjük a ránk bízott gyermekeket. 

Kunszigeti Tündérvár Óvoda 
Nevelőtestülete 

, , , ~ 

ISKOLANK ELETEBOL 

Az általános iskola létszámhelyzete 

Az iskola tanulólétszáma a jelen tanévben 99 fö (59 alsós, 40 
felsős), ami mintegy S %-os emelkedést mutat az előző tan
évihez képest. 
Különösen örvendetes tény az alsó tagozat létszámemelkedé
se. Itt a növekedés aránya meghaladja a 10 %-ot. 
Ez a tendencia látszik folytatódni, illetve fokozódni az elkö
vetkező 2-3 évben is: 2000. és 2001. szeptemberében össze
sen több mint 40 fö első osztályos kisdiákot várunk, miköz
ben ugyanezen időszakban 22 tanuló távozik majd középis
kolákba. 

Tanórán kívüli tevékenységeink 
Az iskolában működő évfolyamok száma és az egyes tanuló
csoportok létszáma alapján • a módosított közoktatási tör
vényben előírtak szerint • meghatározott. nem kötelező 
tanórai tevékenységekre rendelkezésre álló időkeret iskolai 
szinten heti 22 óra. 
Ezen időkeret felhasználása ( óra/hét) az alábbi: 

Önkormánvzati finanszírozásban - 15 óra 
⇒ német szakkör 2 óra 
⇒ német felzárkóztatás I óra 
⇒ magyar nyelv és irodalom,

kommunikáció I óra 
⇒ magyar felzárkóztatás I óra 
⇒ számítástechnika 2 óra 
⇒ énekkar 2 óra 
⇒ könyvtár I óra 
⇒ kosárfonás I óra 
⇒ diáksportkör 4 óra 

Külső finanszírozásban • 7 óra 

⇒ néptánc 6 óra 
⇒ képzőművészkör I óra 

A felsorolt délutáni elfoglaltságok szeptember 20-tól várják 
az érdeklődő tanulókat. 

Napközi otthonos ellátás, tanulószoba 

· Szeptembertől 17 tanuló szülője igényelt napi háromszori
étkezést gyermeke számára. További 8 diák menzai ellátás
ban részesü 1.
Összesen 20 iskolás veszi igénybe a délutáni foglalkozások
adta lehetőségeket (tanulás személyre szóló segítéssel, korre
petálás, játék stb.).
A délutáni foglakozásokat. a játékra szánt időt tovább színe
sítik az újonnan vásárolt s az egyes életkori szakaszokhoz
igazodó logikai és memóriajátékok, társasjátékok, kirakók,
ütők stb. 
Magam is az iskolában étkezem. így naponta tapasztalom,
hogy az ebédek változatosak és bőségesek, maximálisan
nyújtják a közétkeztetésben elvárható minőséget, tápanyag
összetételt.
Köszönet érte az étrendet összeállítóknak és a Vendéglőnek,
valamint az Önkormányzatnak.

Balogh Ferenc 
iskolaigazgató 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Rendori ellenorzés 
Értúk, nem e//enúkl 

Községünk kül- és beteruletén az elmúlt időszakban 
egyre több motorozó fiatallal és kerékpárossal talál
kozhatunk. Vannak közöttük olyanok, akik nem a 
közlekedési szabályoknak megfelelően vezetik jármű
veiket. A túlzott sebesség, a világítás nélküli kerékpár 
végzetes balesetet okozhat. 

⇒ A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület a személyi
jövedelemadó felajánlott 1 %-ából befolyt összeget,
65.000 Ft-ot a „Kunszigetért" Közalapítvány alap
tőkéjének emelésére, a „Virágos Kunszigetért"
Mozgalom díjazására, a borverseny rendezésére, a
park gyermekjátékainak felújítására fordította. Fel
ajánlásaikat ezúton is megköszönjük és várjuk to
vábbi támogatásaikat.

Csiszár Imre 
az Egyesület elnöke 

A figyelmeztetés időszaka lezárult. A szabálytalanko
dók ellen fokozott rendőri ellenőrzés indul, melyet 
szabálytalanság esetén pénzbírság követ. 

Tisztelt Szülők! A szabálytalankodók nagy része 
gyermek, fiatalkorú. Nem ellenük, értük, épségükért 
történik az ellenőrzés. 

⇒ Az Am-Besten-Bau Kunsziget Sportegyesület a
személyi jövedelemadó felajánlott 1 %-ából befolyt
összeget, 47 855 Ft-ot sporteszközök vásárlására
fordította.
Felajánlásaikat ezúton is megköszönjük és kérjük
további támogatásaikat.

Kuller Imre 
az Egyesület elnöke 

HOGY OLCSÓBB LEGYEN! 

Értesítjük falunk lakosságát, mint az autópálya mellett lévő település lakóit, hogy az autópálya használatában kedvez
mény illeti meg. A kedvezmény igénybe vételéhez - az önkormányzatunk által kiállított - igazolás szükséges arról, 
hogy Kunszigeten laknak. 
Kérem az érintetteket, hogy az igazolás beszerzésre céljából szíveskedjenek önkormányzatunkat felkeresni. 

moto1i.:e:rCL:pár, szcmcly�épkucsi. sz�k. 111i111fu1ú,·�I 

Lendvai Ivánné 
polgármester 

AZ M J/1\115 AIITl.ll'Ál.l',\K JJi.JS7.AllÁSA 
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HIRDETESEKI 

KEDVEZMÉNYES HITELKONSTRUKCIÓ 
LAKOSSÁGIFÖLDGÁZBERUHÁZÁSOKHOZ 

s,.crctnC ón a jo,· ... ihcn h3ttarti.,;;a cncrgia�.lűk�!:jlctét a korszcrü. 
J,!azda.ságos és körn�·czctbar.ít földJ.::Í.l fclh;;1:,.zn;.ílá'-.Ív:1I k1clégitc11i? 
1999, december JJ.ig igénybe veheti az OTP Bank ked,·ez. 
ményes hilelkonstrukciój:H. amclyhcl a1. ÉG,\Z R1. még kamat
lámo�::u:i.st 1l- nyt.ijt! 

Fontusahh [l'lh:tL'kk 

• Fúl<lgáz.."iiZOlg;lha1.:í!rlba bckapcwlt Gy,lr-Mo!--On-Sorron mcg)·ci 
IJkóhely. 

♦ A g.izszolg:illat.i.� igénybcvé1clc a hi1clfcl,..é1d napj;itól �7.ámíton 
3 hón,pon belül. 

♦ A hitel 1c:J:ir:ua maximum 5 év. 
• 1\ h;i1.tan.i:.onlé111 fclvdtclő hi1clü:,.11,1.cg 111111rn1u111 100 000,-

maxunum 400 OOO forint. 
♦ Hi1clbír.íla11 díj nem kerul felsz:ímná�ra. 
• A fu1ami<ló alatt a kam;m.imoga� m:uunális ös:-1.cgc JO<XX>.- Ft. 
♦ A hi1cldíj Jelenleg é,1 i 19 + 1 %, amely tovabb csókl..en az 

ÉGÁZ Rt. ha..,j kamatl�mogattis:inak mcg(clclöcn. 

� �00 OOO íorin1 2 é,• lejáratra történ,) fcl..,é1clc c:-.ctén 
a hiteldíj jelenleg évi 6 + l % . 

100 OOO forint S év lejáratra tónénó fcl'-'�lcle csc1én 
a hi1eldi_i Jelenleg évi l-l+ l %. 

Részletes t:iJékoztatással 
várjuk az OTP bankfiókokban! 

-- - - . 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A Kereskedelmi és llitelbunk RL 

ci;y L.or-Lcni. J...ómyc1ctb:mi1 1!S �,u:J:iságo, cncri;i:ihorJoLó íclh:is1.n:il.is.in;iL. 
t:1&c,i16érc:. 

a lakossági fóldgázb_cruh:iz:ísok linanszíroz:ísára 

1999. december 31-ig kedvezményes kamatozású kölcsönt nyújt 
a föltJgáJ_,1.Qlg�ilta1ásba bck.Jpc�olt. Györ-Moson-Sopmn megyei 

1clepülésckcn élők si.imtira. 
E hitcllom,1rukc1(ll igó1ylx: vcv1».:i.:1 a:t. 
Ész:.ak-Dunantúli Gázszoli::ilt.ató Rl. 

kamat1:im0t?a1a.,ban rcszesí1i. A t:lmogatá.lö ménékc :l li7.ctcndó kam;n 
50'"k-a. ma;imu1n )O ezer Ft. a vi:,.:,.1..1íilch!s u.kJc alatt. 

,\ hitel: 
111aitim:1li, ,i,�1.1.;gc 5fKl c,cr f't. ,,1J,il crli h11u,-.itá,a nC:U,.ul 
futJmtdc;c I :!� hú 
�amata a futamtdótül .Ss .i folyó�ilutt th�icg1ó1 íügg6cn akár 
10.Rrk 1, h:hct 
a hír.ilatt díjon (0.2%) \!s a íolyó,11.i,1 JUtalCJ..on (0.8%) kívUI 
kc1.cl6.1 és egyéb küll�gc1 nem �1,;imítunk: lel 

G\tif. S1cn1 lc.1v�n u U 
�11rr••n. Óf�l'ol,n� té, II. 
Mo�onni;,.j)o1to\at. S1.cn1 b111.in l1r. u z:, 
C�lf"'iL �lu.6tl. 
Sóinar. !bnhyiny u .. '7 
Ccllll,i�mnlk. K1,c,.c.u1h t_ u. IX. 
s,,wnhmhcly. Kthl.C!=I II. 10. 
P;ip... )(1,.,,u1h L u. 21. 

--- --------./- ·-

%1)14-2"7 
•�1339.1120 
W:i/111-8::?U 
'JW261·29Y 
9S/l20--010 
9�/420-0111 
•M/l?l-.\lS 
:i9IJ24-4.S.S 

Lébény-Kunszige f'\karékszö·,etkezet kedvező hitelfelvételi lehetőséget kínál a lakosság 
részére. 

A kölcsön igénybevchetö: 
gázbckótéssel kapcsolatos összes munkálatok elvégzésére, beleértve a lc3Zánvásárlást is 
te!efon. vízvezeték. szeanyvizcsatoma bekötésere, 
lakás felújil.1Sára, helyreállítására, 
lakóház bővitésérc, stb. 

A kölcsön összege a kölc.sönkérclem szerinti összeg, i1llleMyiben a kérelmezó hiteiképcssége 
ozt lehetővé teszi. 
A kdlcscn fa�amideje ! . S ,ív lehet. 

� \,:l\lcsón igénvbevétel feitételei: 
igazolt rendszeres havi jövedelem, vállalkozók esetében plussz vállalkozói igazolvány, 
�.:11uégvetés. 
}0 napon belül kiállított tulajdoni lap. 

Jeizalogul csak tehermentes. vagy terhelhető ingatlan vehető figyelembe. 
A hitel változó kamatoz:isú. melynek aktuális kamata és kezelési költsége a 
(.O..l(J.:'ékszóvetkezet Uzleth:iz.iban elhelyezett hirdetményen megtekinthetö. 

Je!e:tlegi feltételek mellett felvett kólcsön törlesztő részlete például 200- 500 ezer Ft-ig a 
következó: 
A� adatQk tájék2mt2 jeljegliek: 

200.000,•Ft 300.000,-Ft 4oo.ooo.-Ft 
kólcsón felvétel kölcsön felvétei kölcsön felvétel 
eseteben a havi esetében a havi esetében a havi 

törlesztés Ft törlesztés Ft törlesztés Ft 

12 hónapra 13.900.- 28.400,- )7.300.-

24 hónapra 10.600,- 15.900,· 21.200,-

36 hóri�;:,..1 7.900,- 11.S00.- 15.800.-

48 hónapra 6.600.- 9.800.- 13.100.-

60 hónapra S.800-. 8.700.- 11.500.-

Bővebb felvil.ígosnásért forduljon a helyi egy;cg dolgozóihoz. 

Lébény-Kwuziget fakazékszövetkezct 
Igazi ltósága 

500.000,-Ft 
kölcsön felvétel 
esetében a havi 

törlesztés Ft 

47.200,-

26.500,· 

19.700,-

16.400,-

14.400.-
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f SPORT 
LABDARÚGÁS, MEGYEI II. OSZTÁLY 

VÁLTOZÁSOK A VEZETÉSBEN 

Az előző számunkból kimaradt, hogy július folyamán 
vezetőségválasztás volt az AM BESTEN BAU -
KUNSZIGET csapatánál. Ennek során Dömötöri Ist
ván lemondon a labdarúgó szakosztály vezetéséről, 
helyére Varga Józsefet választották meg. Az egyesület 
elnöke továbbra is if}. Kuller Imre maradt. Főrendező 
Tilai Imre; technikai vezető Horváth Gyula; gazdasági 
vezető Lendvai Ivánné; sajtófelelős Varga Ernő. 

Dömötöri István főszponzor helyenese Szalai Zoltán 

len. 
Közvetlen s::akmai irányítók: 

• Re::i Lajos vezetőedző 

• Dömötöri István pályaed::ő 

• Kopp ,lndrás az if}úsági csapat edzője

Az új-régi vezetésnek eredményes munkát és sikeres 
évadot kívánunk. 

LÉPÉSEK A BAJNOKSÁG FELÉ 
8 forduló, 8 gyozelem 

Augusztus 22-én a harmadik fordulóra került sor a 
megyei II. osztályban. Ezúnal Önevény volt a vendé
günk, akiknek bizony megtömték a hálóját a szigeti 
csatárok. Kolonits Tamás 5, Vadász Pál 4. Vadász 
Zoltán 2, Németh Péter 1 góllal terhelte meg az öttevé
nyiek hálóját. Ezzel az eredménnyel csapatunk a ta
bella élére került! 
Az ifik is remekeltek: 6-0 arányban győztek. 
Rezi Lajos csak gratulálni tudott a csapamak a gólerős 
játékhoz. 

A negvedik fordulóban Börcsön vendégszerepeltünk, 
ahol Vadász Zoltán és Rezi Lajos góljaival 2-0 arány
ban győztünk. 
Rezi Lajos: Az első félidei eredményre túlzottan ráül
tünk. a második félidőben azért nem lett nagyobb ará
nyú a győzelmünk. 
Az ificsapat 2-1 arányú vereséget szenvedett. 

Az ötödik fordulóban Bácsa csapatát fogadtuk. A mér
kőzés meglepetéssel indult, hiszen az első gólt a ven
dégek lőtték. A szigetiek azonban hamarosan kiegyen
lítenek Kolonits Tamás góljával. majd még Vadász 
Zoltán. Kolonits Tamás (kétszer) és Pram volt eredmé-

nyes. A bácsaiak a második félidő elején szoronganak 
és a mérkőzés végéig lelkesen küzdöttek a jobb ered
ményért, de végül is maradt javunkra az 5-1. 
Rezi Lajos: idei legjobb mérkőzésünkön egy jó csapat 
ellen. szép gólokkal sikerült megörvendeztemi szép 
számú közönségünket. 
.-u ifik idehaza kaptak ki 3-0 arányban. 

...\ hatodik fordulóban Győrött játszott a csapat az 
Elektromos ellen. A táblázat második felében tanyázó, 
hajdan szebb napokat lárott csapat ellen könnyedén 
győztünk 5-0 arányban. A gólok közül Kolonits Tamás 
kettőt. Vadász Pál kettőt. míg Kolonics István egyet 
rúgott. 
A.z ifik 9-0 arányú vereséget szenvedtek.

A. hetedik fordulóban NagyszentJánost fogadtuk. A
\·endégek nagy elánnal támadtak. mégis mi szereztünk
gólt az első félidőben 11-esből. Kolonits Tamás révén.
.-\ második félidő jobb játékot hozott, több jó lövés is
ment kapura, de a szentjánosi kapus - Vadász Pál gólját
kivéve - mindent védett. Így 2-0-ra győztünk.
Jó mit: Ambrus Szabolcs. ; ·agy Péter és Farkas Zol
tán.
...\z ifiknek is kijött a lépés: 3-2 arányban győztek.

. ..\ nvolcadik fordulóban Győrladamérra látogatott a 
csapat. A mérkőzést 5-2 arányban megnyertük. Vadász 

. Pál 3, Vadász Zoltán és Kolonits Tamás 1-1 góllal 
járult hozzá a győzelemhez. 
Végig mezőnyfölényben játszottunk. de a játékban elég 
sok hiba csúszott. A rengeteg helyzet közül ötöt sike
rült értékesítenünk. Győzelmünk teljesen megérdemelt, 
a gólarány a hazaiakra nézve hízelgő. 
Szemtanuk szerint jól játszott a két Vadász, Nagy Péter 
és Kolonits Tamás, de a többiek is igyekeztek. 
A.z ifik is győztek 4-0 arányban. A gólokat Szalai Jó
zsef (3) és Mészáros Ferenc lőtték.

...\z első 8 forduló után Kunsziget vezeti 24 ponttal a 
tabellát, 36-6-os gólaránnyal. Reméljük jövő tavaszig 
megtartják ezt az előnyt. 

Rába László 
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NB II. NOI LABDARUGO BAJNOKSAG 

Szeptember 11-én megkezdődött a női NB II-ben is 
a pontvadászat. Mintegy 100 néző előtt az újonc 
Verőce csapatát fogadtuk és Tóth 6, Szeiman 4, 
Erőssné 4, Dombi 1 góljával 15-0 arányban győz
tünk. 
Az Am-Besten-Bau-Ter:ín összeállítása a következő 
volt: Kovács, Stróbli, Szabó (Mészáros), Takács 
(Hujber), Szalai, Farkas, Erőssné, Dombi, Tóth, 
Szeiman, Balogh (Pádli). Edző: Csapó Sándor. 

Csapó Sándor: - Örülök a sok rúgott gólnak, de eb
ben nagy szerepe volt újonc ellenfalunk rntintalan
ságának. 

Szeptember 18-án az első osztályban játszó 
RENOVA csapata volt ellenfelünk a Magyar Kupá
ban. A nagyobb játéktudású vendégek 8-2 arányban 
győztek és ezzel be is fejeződött ez évi kupaszerep
lésünk. 

Rába László 

TEKE, MEGYEI I. OSZTÁLY 

Lejátszotta a megyei I. osztályban első mérkőzését a 
kunszigeti csapat. Amint Lukács József elmondta: 
sajnos 8-0 arányban, 2266 - 2019 faarány mellett kika
pott csaparunk. Az ellenfél. a mosonszenttnik-lósi 
csapat sportszerű játt:kkal. megérdemelten nyert a 
túlzott akarással küzdő, rutintalanabb együttesünk 
ellen. 
Legtöbbet dobtak: 

Rebenek Balázs 

Virág Péter 

Nagy Ferenc 

356 fa 
347 fa 
338 fa 

Virág Pétert kérdeztem tekés múltjáról: 
- Gyerekkorom óta üzörn ezt a sportot. de versenysze
rűen csak ez év januárjától. Szeretem a tekézést, már
csak azért is, mert eddig több sportágat kipróbáltam, de
most úgy érzem itt sikerül igazán bizonyítanom. Mióta
Karcsi bá' az edzőnk, azóta észrevehető javulást érzek
játékomon, elsősorban technikai vonalon.

A második forduló meghozta az első győzelmet. Hazai 
pályán 5-3 arányban nyert csapatunk Bogyoszló ellen, 
a faarány 2272-2214 volt. 

Legtöbbet dobtak: 

Rebenek Balázs 
Virág Péter 

Gutléber Zoltán 

-W8 fa - ÚJ CSÚCS!
392 fa
385 fa

A harmadik fordulóban Károlyházára (Kimle) látogat
tunk, ahol 8-0 arányban alulmaradtunk. A faarány 
2226-1878 volt. 
Legtöbbet dobtak: 

Némeih lsIVán 343 fa 
Virág Péter 340 fa 

Dogossy Károly edző: Az eddigi két idegenben elszen
vedet súlyos vereség nem szegi kedvét a csapatnak. 
mert tudják azt, hogy az augusztusban elkezdett tuda
tos munka a későbbiekben meghozza azt eredményt. A 
csapat szeretettel várja a kunszigeti szurkolókat minden 
mérkőzésére. 
Örömmel újságolhatom, hogy szeptember 22-én két 
ifjúsági és egy serdülő játékosunk Győr Város egyéni 
bajnokságán vesz részt. továbbjutási esélyekkel: 
Rebenek Balázs. Virág Péter és Kiss Zoltán. 

Rába László 

------♦----
Kwtszigen Hinnondó 

A Kunszigeti Önkonnányzat lapja 
Ingyenes Kiadvány 

Felelös szerkesztö: Rába L:iszló. Tel.: 961485-309 
Kiadja: A Kunszigeti Polgám1esteri Hivatal 9184 Kunsziget. József Attila út 2, 
Felelös kiadó: Lendvai Ivánné. Tel.: 96/485-35� Rádiótelefon: 06130/2269-730 

Technikai szerkesztő: Gondár lstv:inné 
Készúlt a Kw1szigeti Polg:innesteri Hivatal sokszorosító gépén 
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