
A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA ÁPRILIS 28-ÁN JELENIK MEG. 

Ha egy nem kunszigetinek Kun-Ha egy nem kunszigetinek Kun-
szigetről beszélünk, hamar szóba szigetről beszélünk, hamar szóba 
kerül a Jézuskeresés. A Jézuskere-kerül a Jézuskeresés. A Jézuskere-
sésről viszont nem egyszerű beszél-sésről viszont nem egyszerű beszél-
ni: ezt át kell élni. Idén sem marad ni: ezt át kell élni. Idén sem marad 
el ez a százak által évről évre meg-el ez a százak által évről évre meg-
élt csoda élt csoda -- április 8 április 8--án, húsvét va-án, húsvét va-
sárnapjának hajnalán 5 órakor sárnapjának hajnalán 5 órakor 
gyülekezünk, hogy menetünkkel a gyülekezünk, hogy menetünkkel a 
feltámadás hírét elvigyük a teme-feltámadás hírét elvigyük a teme-
tőbe.tőbe.  

Az utóbbi hónapok egyik legfon-Az utóbbi hónapok egyik legfon-
tosabb híre, hogy a Kunszigeti Álta-tosabb híre, hogy a Kunszigeti Álta-
lános Iskola megkapta a további lános Iskola megkapta a további 
működéséhez szükséges enge-működéséhez szükséges enge-
délyt az OKÉVdélyt az OKÉV--től. Az értesítés pont től. Az értesítés pont 
azon a napon érkezett meg, ami-azon a napon érkezett meg, ami-
kor tanulóink Tilai Lajos egykori kor tanulóink Tilai Lajos egykori 
polgármester emlékére rendezett polgármester emlékére rendezett 
labdarúgó tornán vettek részt. A labdarúgó tornán vettek részt. A 
lányok másodikak, a fiúk harmadi-lányok másodikak, a fiúk harmadi-
kak lettek. De nemcsak sportban, kak lettek. De nemcsak sportban, 
hanem tanulmányi versenyeken is hanem tanulmányi versenyeken is 
részt vettek a gyerekek az elmúlt részt vettek a gyerekek az elmúlt 
napokban napokban -- szép eredményeket  szép eredményeket 
elérve.elérve.  

Sportban egyébként is van mi-Sportban egyébként is van mi-
nek örülni, hiszen a tekések briliáns nek örülni, hiszen a tekések briliáns 
játékkal döntöttek újra pályacsú-játékkal döntöttek újra pályacsú-
csokat, háromból kétszer nyerni csokat, háromból kétszer nyerni 
tudtak a rájátszásban és az első tudtak a rájátszásban és az első 
helyért hajtanak. Fociban két utób-helyért hajtanak. Fociban két utób-
bi mérkőzésünkön nyerni tudtunk, bi mérkőzésünkön nyerni tudtunk, 
az ifisták pedig már zsinórban ne-az ifisták pedig már zsinórban ne-
gyedik meccsüket nyerték meg.gyedik meccsüket nyerték meg.  

Szovjet hadifogságban III. 5. oldal 
1% Kunszigetért 6. oldal 
Labdarúgás: Győzelmi sorozat az ifiknél 7. oldal 
Teke: Rájátszásban 8. oldal 
Nyugdíjas tekések diadala 8. oldal 

XIX. évfolyam 3. szám 

2007. április 6. 

 

„...az ő sebei szereztek nekünk 
gyógyulást.” 

A gyógyulás éjszakája, és dicsőséges hajnala köszönt reánk! 
Hiszen Jézus Krisztust „a mi bűneinkért szúrták át. A mi go-
noszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a 
büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.” Templo-
munkban újra, meg újra felhangzik Húsvét öröméneke, a hús-
véti gyertya örömfénye pedig ismét boldogan adja tudtul a vi-
lágnak: „Jézus Krisztus tegnap és ma, Ő a kezdet, és a vég, Ő az 
Alfa, és az Omega. Övé az idő, és övé az örökkévalóság. Övé a 
dicsőség és a hatalom mindörökkön-örökké.” 

Igen, dicsőséggel és hatalommal teljes ez az éj mely szá-
munkra adott. Hisz megtöretett a halál hatalma. Megtöretett, 
hogy mi emberek ismét az Örök Életnek részesei lehessünk, an-
nak az örök életnek, melynek már itt a földön megérezhetjük 
előízét Húsvét éjszakáján, és tündöklő hajnalán. Krisztus feltá-
madása a mi zálogunk arra, hogy egykor mi is az Örök Húsvét 
hajnalába juthatunk! (folytatás a 2. oldalon) 

„...az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.” 1-2. oldal 
OKÉV engedély az iskolának 2. oldal 
Iskolai hírek 3. oldal 
Áprilisi programok 4. oldal 
Hírek képekben 4. oldal 
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Jöjjünk és éljük át mindezt a „Szentháromnapon” 
és Húsvétkor templomunkban, hívő közösségünk-
ben:  

 
Nagypéntek, április 6. 15.00 óra: Keresztutat imád-

kozunk, abban az órában, amikor Krisztus járta azt. 
Nagypéntek, április 6. 19.00 óra: Urunk szenvedésé-

nek ünneplése: A mai napon az egyház ősi hagyo-
mánya alapján ezen a napon nem mutatunk be 
szentmiseáldozatot. A szertartásnak három része 
van: Igeliturgia, amelyben elhangzik a Passió-Jézus 
szenvedéstörténete, Hódolat a szent kereszt előtt, 
Szentáldozás. 

Nagyszombat, április 7.: Templomunk nyitva lesz, 
hiszen az Egyház Urunk sírjánál időzik, az Ő szen-
vedéséről és haláláról elmélkedik. Ezen a napon lá-
togatjuk meg a Szentsírt, a halott Jézus szobrát, de 
nem gyásszal, lemondással, hanem ünnepélyes vá-
rakozással. 

Nagyszombat, április 7. 21.00 óra: Húsvét vigília, a 
feltámadt Krisztus ünneplése. A szertartás négy ré-
sze: Fényünnepség a tűzszenteléssel, húsvéti gyer-

tya megáldásával, húsvéti öröménekkel. Igeliturgia 
emlékezve a Szentírási olvasmányokon keresztül az 
Ószövetségi ígéretek beteljesedésére. A keresztség 
liturgiája a víz megáldásával és keresztségi fogadá-
sunk megújításával. Az Eukarisztia liturgiája feltá-
madási körmenettel. 

Húsvétvasárnap, április 8. 5.00 óra: Megtartjuk a 
hagyományos Jézus-keresést, örvendezve a har-
madnapra, húsvét hajnalára feltámadott Üdvözítő-
nek, illetve megvisszük az örömhírt elhunytjaink-
nak is. 

Húsvétvasárnap, április 8. és Húsvéthétfő, április 9. 
8.00 óra: Húsvéti ünnepi szentmisét tartunk. 

 
Kívánom, hogy mindannyian családjainkban, 

hívő, templomi közösségünkben együtt ünnepel-
hessük és élhessük át Húsvét allelujás örömét! 

WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS 
 

Az Egyházközség Képviselőtestülete és a magam nevé-
ben is köszönöm, hogy 2007-es évi egyházközségi hozzá-

járulásukkal támogatták egyházközségünket! 

OKÉV engedély az iskolának 
Tisztelt Lakosság, Tisztelt Szülők! 
Április 2-án döntött az Országos 

Közoktatási Értékelési és Vizsgaköz-
pont (OKÉV) azon általános iskolák 
működésének engedélyezéséről, ahol 
az évfolyamokon a tanulói létszám 
nem éri el a törvényi meghatározás 
minimumot, a 15 főt. Mint Önök előtt 
is ismert, a Kunszigeti Általános Isko-
la osztálylétszámai nem minden eset-
ben érik el a törvényben meghatáro-
zott 15 főt, ezért az önálló 1-8. osztá-
lyos iskola működését csak külön en-
gedéllyel lehet folytatni. Kunsziget 
Község Képviselőtestülete kérelmet 
adott be az önálló működés folytatá-
sára, az iskola 1-8. osztályos önálló, 
helyben történő működtetését kérve. 
Indoklásunkban szerepelt a település 
dinamikus fejlődése, a kialakított épí-

tési telkek száma, a különböző szolgáltatá-
sok (egészségügyi ellátás, szabadidős és 
sporttevékenységek stb.) megteremtése, a 
zöldmezős beruházással létrejött ipari üze-
mek és az általuk biztosított munkahelyek. 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az 
iskola továbbműködtetéséhez szükséges 
engedélyt megkaptuk, így oktatási intéz-
ményünk önálló intézményként 1-8. osz-
tállyal működhet a 2008/2009-es tanévtől. 
Az engedély határozatlan időre szól. 

Tisztelt Lakosság! 
A fenti engedély lehetőséget teremt az 

iskola helyben tartására, azonban az enge-
délyhez anyagi forrás nem társul. Az isko-
la működése hosszú távon csak a tanuló-
létszám emelésével, az iskolaszerkezet át-
alakításával, átgondolt és takarékos gaz-
dálkodással biztosítható. 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 

Felhívás 
 
Kunsziget Község Pol-

gármesteri Hivatala pá-
lyázatot hirdet  

• általános előadói 
és  

• adóügyi előadói  
állás betöltésére.  

 
Mindkét pályázat ese-

tén a jelentkezési határidő 
2007. április 25.  

 
A részletekért keressék 

a www.kunsziget.hu hon-
lapot! 

 
VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ 
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Iskolai hírek 
Tanulóink az elmúlt néhány napban több versenyen 

is részt vettek, ahol szép eredményeket értek el. Szögle-
tes zárójelben a felkészítő tanárok nevei olvashatók. 

 
Március 29-én és 30-án a Rákóczi-napok keretében 

Koroncón tanulmányi versenyen vettek részt diákjaink. 
Szépírás versenyen a második osztályos Hermann Diá-
na 2. helyezett lett [felk.: Kovács Ottóné], helyesírási 
versenyen Novits Zsófia (4. o.) második [felk.: Rákosi 
Péterné], Szalai Ildikó (5. o.) első , Gondár Viola (5. o.) 
harmadik, Dubi András (6. o.) harmadik [mindhármuk 
felk. t.: Dubiné Molnár Éva], Szabó Virág (7. o.) máso-
dik helyezést ért el [felk. Rákosi Péterné].  

Matematikából a 6. osztályos Horváth Franciska har-
madik lett [felk. Nagyné Békefi Gabriella].  

A német tantárgyban megrendezett csapatversenyt a 
Gondár Flóra-Molnár Zsuzsanna-Tilinger Edina össze-
állítású nyolcadik osztályos csapat első helyezett lett 
[felk. Horváthné Molnár Ildikó]. 

 
Iskolánk idén is megrendezte hagyományainknak 

megfelelően a Kiskörzeti Tanulmányi versenyt—ezúttal 
április 3-án. A kunszigeti tanulók közül értő olvasásból 
a negyedik osztályos Novits Zsófia első [felk. Rákosi 
Péterné], a hatodikos Dubi András első [felk. Dubiné 
Molnár Éva] és a hetedik Szabó Virág [felk. Rákosi 
Péterné] szintén első helyen végzett.  

Matematikából Novits Zsófia és Dubi Anna (4. o.) 
azonos pontszámmal lettek másodikak [felk. 
Stankovicsné Szabó Zsuzsanna]; a hatodik osztályosok 
versenyét Dubi András [felk. Nagyné Békefi Gabriella], 
a nyolcadikosokét Molnár Zsuzsanna [felk. Dubi Ár-
pád] nyerte.  

Németből az ötödik osztályosok között Szalai Ildikó 
második, Gondár Viola harmadik, a hatodik osztályban 
Dubi András első, Horváth Franciska második, a hete-

dik osztályosok versenyében Szabó Virág első, Horváth 
Csaba második, a nyolcadikosok között Gondár Flóra 
első helyezett lett [mindannyiuk felk. tanárja Horváthné 
Molnár Ildikó] 

A részletes eredményeket a www.kunsziget.hu olda-
lon olvashatják. 

Gratulálunk az elért szép eredményekhez és további 
jó tanulást és eredményes versenyzést kívánunk min-
denkinek! 

 
Április 4-én rendeztük a Tilai Lajos Emléktornát, ahol 

hat településről érkeztek csapatok: közel száz lelkes lab-
darúgó vágott neki a körmérkőzéseknek. 

A lányok versenyében harmadik Győrladamér csapa-
ta, a második Kunsziget, első pedig Győrszemere lett. A 
lányok legjobb kapusa Sajtos Szabina, gólkirálya Szűcs 
Vivien lett, a legjobb hazai játékosnak Szalai Ildikót vá-
lasztották. 

A fiúk között Kunsziget lett a harmadik, Dunaszeg a 
második, Mosonszentmiklós pedig az első. A legjobb 
kapus Bordás József, a gólkirály Baranyai Máté lett. A 
legjobb hazai játékos címet Szeredi András nyerte el. 
[Mindkét csapatot Stankovics Antal készítette fel a torná-
ra.] 

A torna megrendezésében nyújtott segítségéért köszö-
netet mondunk a Zöld Mező Mezőgazdasági Szövetke-
zetnek. A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezetnek kö-
szönjük az ajándékokat, amelyeket minden résztvevő 
diák megkapott. 

A torna színvonalas lebonyolításáért a Kunsziget 
Sportegyesület kupát adott át a Kunszigeti Általános Is-
kolának. 

A tornáról rövidesen videoanyagot láthatnak a faluté-
vén és az interneten is. 

BÁBICS NORBERT 
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Áprilisi rendezvények 
Jézuskeresés Kunszigeten 
Április 8-án, húsvét vasárnapján 5.00-kor kezdődik a 

hagyományos Jézuskeresés. A templom elől indul el a 
menet a Dunaszeg felé vezető út menti kereszthez, majd 
onnan a temetőbe.  

 

Bayer Zsolt előadása 
Március 30. helyett április 13-án, pénteken 18 órától lesz 

a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület vendége Bayer Zsolt újságíró. 

 

60 éves a Kunsziget Sportegyesület 
2007. április 14-én, szombaton 13 órakor kiállítás nyí-

lik a Kunsziget SE elmúlt 60 évének emlékeiből. Az ün-
nepélyes megnyitó után 15 órától kezdődik a megyei 
serdülő bajnokság tavaszi szezonja, a Kunsziget vendé-
ge a Tét lesz. 

 

Klubtalálkozó a Nyugdíjas Klubban 
Április 16-án, hétfőn klubtalálkozót szervez a Sziget 

Gyöngye Nyugdíjas Klub, amelyen vendégül látja a 
lébényi nyugdíjas klub tagjait. A közös műsor után a 
Kis-Duna Vendéglőben folytatják az ismerkedést. Kér-
jük klubunk tagjait, hogy minél hamarabb jelezzék rész-
vételi szándékukat,  a vendéglátás díja 110 Ft/fő. 

 

Majális 2007 
Az idei majális színes programjai már április 30-án, 

hétfőn délután elkezdődnek. Kulturális programok, elő-
adások, bemutatók, sok zene és sportversenyek várnak 
a sportpályán mindenkit április 30-án és május 1-jén. A 
részletes programról később tájékoztatjuk Önöket. 

Családi sportnapot szervezett iskolánk - 
Stankovics Antal testnevelő vezetésével - a sport-
csarnokban március 24-én. A játékos sorversenye-

ken az egész család együtt mozoghatott. 

Négy tavaszi mérkőzéséből négyet nyert meg az 
U19-es csapat. Mutatott játékuk alapján teljesen 

megérdemelt a sorozatuk. Vajon képesek lesznek-
e folytatni ezt az eddig remeklő Dunaszeg ellen? 
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1947. március 5-én a doroginai lágert feloszlatták és 
Kurszkba vittek bennünket. Helyünkre olyan orosz ka-
tonák kerültek, akik a háború folyamán megadták ma-
gukat a németeknek. Kurszk egy nagy gyűjtő és elosztó-
tábor volt. Körülbelül húszezren lehettünk a táborban. 
Többségben német, magyar, román, de voltak olasz ha-
difoglyok is. Ez a láger hatalmas területen feküdt, és 
több száz barakképületből állt. Természetes ez is kétso-
ros tüskés dróttal volt kerítve és őrtornyokkal ellátva, 
benne golyószórós őrök vigyáztak ránk. Mivel nagyon 
sokan voltunk, a koszt is kevés és szinte ehetetlen volt, 
ezért a tábori kórház (lazarett) tele volt legyengült, leso-
ványodott foglyokkal. Ők már nem tudtak dolgozni.  

Közben a gyenge ellátás miatt kitört a lágerben a vér-
has és a hastífusz, meg a flektífusz. A hullaszállító autó 
naponta többször is fordult a halottakkal. Hogy hová 
vitték az elhunytakat, máig is rejtély maradt számomra. 
Gondolom, valahová tömegsírokba hantolták el őket. 
Úgy tudták valahogyan 2-3 hónap alatt megfékezni a 
járványt, hogy fertőtlenítették az egész láger területét, a 
betegeket és legyengülteket teljesen elkülönítették a 
még egészségesektől és tífusz elleni védőoltást kaptunk. 
Az oltás elég fájdalmas volt, mert a vastag tű hegye ha-
mar csontot ért. Hogy hányan estek áldozatául a jár-
ványnak, nem tudom. Az biztos, hogy több százan. A 
foglyok között sokan voltak olyanok, akik fizikai mun-
kára már nem voltak alkalmasak, ezek tavasszal és nyá-
rom csalánt szedtek a levesbe.  

Hogy mi, az aránylag még egészségesek mit is dol-
goztunk Kurszkban? Romeltakarítást végeztünk. 
Kurszk a háború előtt 150-160 ezer lakosú város volt. A 
második világháború legszörnyűbb és legnagyobb pán-
célos csatája a város körül zajlott le. Teljesen szétlőtték a 
várost. Nem maradt egy ép ház sem. Még 1947 tavaszán 
is rengeteg kiégett és szétlőtt orosz és német harckocsi 
és ideiglenes katonasír borította a csaták színhelyét. Ci-
vil lakosság alig volt a romvárosban. A vonat már közle-
kedett az ideiglenesen lerakott síneken. Az állomás épü-
lete egy fabódé volt, fa padokkal és azon üldögéltek 

Szovjet hadifogságban III. 
sokszor napokig a vonatra várakozók. Kurszkban már 
kaptunk fényképes fogolyigazolványt. Öltözetünk el-
használt orosz katonaruha (pufajka) volt, a kabát karján 
ott volt felírva cirill betűkkel: vojna pleni (hadifogoly). 
Májusban már beszélgették az orosz őreink, hogy olvas-
ták az újságban, hogy a magyar foglyok egy része, akik 
jól dolgoztak, haza mehetnek. De mikor? Kérdeztük az 
őröktől. Vengerszki pasli damoj—mondogatták. De nem 
hittünk nekik, mert már annyiszor mondták, hogy pasli 
damoj. Már annyiszor becsaptak bennünket a hazame-
netelünkről. Tovább dolgoztunk és reménykedtünk. Ha-
zulról is írták, hogy az a hír járja itthon is, hogy a ma-
gyar hadifoglyok egy része hamarosan hazajöhet.  

Június utolsó napjaiban gyanús lett nekünk, hogy 
kicsit jobb lett az ellátás és a bánásmód is humánusabb 
lett. Itt járt a Vöröskereszt küldöttsége is. Fertőtlenítet-
tek bennünket és kaptunk új, kék munkásruhát a pufaj-
ka helyett.  

Az egyik nap reggelén sorakoztatták a foglyok egy 
részét a láger udvarán és a lágerparancsnok felolvasta 
azoknak a nevét, akik a szovjet kormány és a párt jóin-
dulatából hazamehetnek, mert jól dolgoztak. Akiknek a 
nevét olvasta, azokat különállította. Képzelje el az olva-
só, hogy mit éreztünk, amikor sorra egymás után olvas-
ta a neveket. A torkunkban dobogott a szívünk, szinte 
remegtünk. Mikor az Sz betűhöz ért és a nevemet olvas-
ta, úgy éreztem, mintha nem is lenne igaz, hogy szabad 
leszek és hazamehetek a falumba, a szüleimhez és a ba-
rátaimhoz. Szememben könnyek volt, sírtam, de ezek az 
öröm könnyei voltak. De sajnáltam azokat a bajtársai-
mat, akiknek a nevét nem olvasták. Ők még maradtak, 
ki tudja meddig. Körülbelül 55-an lehettünk, akiknek a 
nevét olvasták.  

1947. július 25-én őrök kíséretében a vasútállomásra 
mentünk és a már ott álló tehervagonokba szálltunk, 
mindegyik vagonba 40 fő. A vagonok ajtaját már nem 
zárták be, ez jó jel volt a számunkra. Fél napi várakozás 
után elindult velünk a vonat, de még akkor sem hittük 
el, hogy hazamegyünk. Lehet, hogy egy másik lágerba? 
De elhessegettük ezt a gondolatot, hogy nem lehet igaz, 
hogy hazamegyünk. Annyiszor már nem csaphatnak be 
bennünket.  

Amikor pár nap után Kijevbe értünk, akkor már biz-
tos voltam benne, hogy hazamegyünk. Végül a románi-
ai Focsaniba érkeztünk. Itt három napot töltöttünk, újra 
fertőtlenítettek bennünket és a ruhánkat is, és védőoltást 
kaptunk. A táborból már látni lehetett a Kárpátokat. 
Még egyszer névsorolvasás következett, újra bevagoní-
roztak bennünket és elindult velünk a vonat az ezeréves 
határ és a szabadság felé.  

Következik: Újra magyar földön.  
SZALAI PÁL, VOLT HADIFOGOLY 

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik  
Tilai Béláné 

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virá-
gait elhelyezték és mély gyászunkban  osztoz-
tak. Köszönjük a Nyugdíjas Klub énekkarának 
a szép éneklését. GYÁSZOLÓ CSALÁD  
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Az alábbi egyesületek azzal a kéréssel fordulnak Önökhöz, hogy 
segítsék munkájuk a 2006. évi keresetük személyi jövedelemadójá-
nak 1%-ával. 

 
Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány 
Adószám: 18536357-1-08 
Cím: Kunsziget, Fő u. 17. 
Fiatal, tehetséges sportolók támogatásához és az évente meg-

rendezendő Tilai Lajos Emlékverseny támogatásához kérjük felaján-
lásaikat. 

 
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 
Adószám: 18533268-1-08 
Cím: Kunsziget, Kossuth tér 9. 
Az egyesület Kunsziget épített és természeti környezetének ápo-

lásához kéri felajánlásukat. 
 
Kunsziget Község Polgárőrsége 
Adószám: 18536508-1-08 
Cím: Kunsziget, Ifjúság u. 21. 
A település biztonsága, közrendje, élet– és vagyonvédelme ér-

dekében kérjük támogatásukat. 
 
Kunszigeti Teke Egyesület 
Adószám: 18971703-1-08  
Cím: Kunsziget, Kossuth tér 9. 
Célunk a teke népszerűsítse, a tekecsapat bajnokságban való 

szereplésének biztosítása, fiatal versenyzők toborzása. Ehhez kér-
jük támogatásukat. 

1% - Kunszigetért 
„KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány 
Adószám: 185352174-1-08 
Cím: Kunsziget, József A. u. 2. 
Számlaszám: 59000033-10230734-00000000 
A „KUNSZIGETÉRT” Közalapítvány közhasznú szervezetként 

együttműködik az egyházzal, a gazdálkodó és társadalmi szerveze-
tekkel, a vállalkozókkal, a lakossággal, elfogadja azok erkölcsi és 
anyagi támogatását. Kérjük felajánlásukat 

 a településfejlesztéshez, településrendezéshez, az épített és 
természetes környezet védelmével kapcsolatos feladatok ellátá-
sához, a község környezeti, természeti és építészeti értékeinek 
megőrzéséhez, fejlesztéséhez, kiépítéséhez, a templom, a ká-
polna állagmegóvásának segítéséhez 

 az időskorúak gondozásának elősegítéséhez, a képességfej-
lesztéshez és az ismeretterjesztés feladatainak ellátásához 

 a község hagyományainak ápolásához, a lakosság identitásá-
nak erősítéséhez 

 a település közművelődési tevékenységének erősítéséhez 
 a településen szerveződött egyesületek és azok működésének 

támogatásához 
 a tehetséggondozás, a gyermek-, ifjúsági-, szabadidős és sport-

tevékenységek támogatásához, a sportlétesítmények fejleszté-
séhez, Kunsziget helytörténeti kiadványainak, a helyi kábeltele-
vízió-rendszernek és a helyi újságnak támogatásához. 

Kérjük támogatásukat és egyben köszönjük azok felajánlásait, 
akik 2006. évi SZJA-juk 1%-ával bennünket támogattak. 

KUNSZIGET CIVIL SZERVEZETEI 

A KUNSZIGETI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉRT 
Egy százalékkal az iskola, az óvoda és a serdülőcsapat 
sportszerfejlesztéséért—Most Ön is segíthet úgy, hogy 

mindez Önnek semmibe sem kerül. 
 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 
Ismét eltelt egy év. Az előző évekhez hasonlóan idén is 
lehetőség van arra, hogy a fizetendő személyi jövedelem-
adónk 1%-át felajánljuk valamely társadalmi szervezet vagy 
alapítvány javára. Amennyiben a lehetőség ellenére Ön 
nem rendelkezik ezen összegről, akkor az adójának ez a 
bizonyos egy százaléka is az „állami nagy kalapba” kerül! 
Miért ne maradna ez a pénz Kunszigeten ha már egyszer 
lehetőség van rá? 
 

A Sportegyesület úgy döntött, hogy az egyesület részé-
re felajánlott 2006-os évi SZJA 1%-ából befolyt összeget 
teljes egészében a kunszigeti fiatalok sportra való neve-

lésének elősegítésére fordítja. 
Hogyan? Programunk szerint az Önök által a Kunsziget SE 
részére felajánlott SZJA 1%-át teljes egészében a kunszige-
ti iskola, az óvoda és serdülőcsapat sporteszközeinek, 
sportszereinek fejlesztésére, megújítására ajánljuk fel. Ter-
mészetesen ennek részleteiről a projekt megvalósulásáról a 
későbbiekben beszámolunk a Hírmondó hasábjain is.  
Amennyiben Ön is azt szeretné, ha az adója 1%-a Kunszi-
geten maradjon és ne a nagy állami kalapba kerüljön és 

szeretné ha ez az összeg egy igazán hasznos célra – a helyi fiatalok sportolá-
si lehetőségeinek javítására - kerüljön felhasználásra, akkor ajánlja fel adója 
1%-át a Kunsziget Sportegyesület javára, és a „Rendelkező nyilatkozatot” az 
alábbiak sze-
rint töltse ki: 
 

Ha Ön saját 
maga készíti 
el adóbeval-
lását, a kitöl-
tött 
„Rendelkező 
nyilatkozatot” 
egy lezárt 
borítékban 
adóbevallásá-
val együtt 
juttassa el az 
adóhatóságnak! (Fontos: a borítékra írja rá nevét, címét és adóazonosító 
jelét,és ne felejtse el jelölni az SZJA-bevallás „C” mezőjében a borítékba tett 
rendelkező nyilatkozat tényét sem) 
 

A Sportegyesület javára kitöltött „Rendelkező nyilatkozat” beszerezhető 
nyitva tartási idő alatt a Sport Büfében, a sportpályán is!! 

 

Köszönjük megtisztelő figyelmét, tisztelettel: 
KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET—ADÓSZÁMUNK: 19881409-1-08  
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Győzelmi sorozat az ifiknél 
U-19-es bajnokság 

Dunasziget - Kunsziget 2:3 (0:2) 
Gsz.: Fazekas P. (2), Horváth L. 
Hamar átvette a bátortalan hazaiaktól 

az irányítást a Kunsziget. Szinte az első 
komolyabb helyzetünk góllal fejeződött be: 
a 10. percben Fazekas Péter fordult le a 
védőjéről és egy csel után a kapus mellett a 
hosszú sarokba gurított. A 37. percben ko-
molyabb előzmény nélkül újabb vendéggól 
született: Fazekas Péter 22 méterre a kapu-
tól a rövid sarokra erős lövést adott le, amit 
a hazaiak kapusa nem tudott rendesen 
hárítani, a hóna alatt csúszott a labda a 
kapuba. A második félidő 4. percében egy 
védelmi megingást használtak ki a 
dunaszigetiek, így 1:2-re alakult az állás. 
Ezután a hazaiak vérszemet kaptak és több 
komoly helyzetet is kidolgoztak, azonban a 
döntő pillanatban hibáztak vagy Fazekas 
Miklós mentett. A félidő második felére újra 
mi irányítottuk a játékot és dolgoztunk ki 
helyzeteket. A 41. percben Tolnai Balázs 
remek szólót mutatott be, kapura emelését 
közelről Horváth László fejelte a hálóba. A 
lefújás előtt egy perccel 11-esből újabb gólt 
szereztek a dunszigetiek.  

Mosonszolnok -- Kunsziget 0:6 (0:3) 
Gsz.: Tolnai B. (2), Fazekas P. (3), 

Krausz Cs. 
Végig a mi akaratunk érvényesült, a 

hazaiak a második félidő elején tudtak csak 
kikerülni a nyomás alól, de ez is csak arra 
volt elegendő, hogy a középpályán többet 
legyen náluk a labda.  A 12. percben Tolnai 
Balázs szerzett labdát a hazaiak térfelén, 
lövését a kapus nem tudta hárítani. Négy 
perc múlva újra Tolnai Balázs szerzett lab-
dát, Fazekas Pétert ugratta ki, aki a kapus 
szeme közé lőtt, védhetetlen bombájába 
csak belekapni tudott a kapus, védeni nem. 
A 36. percben a teljesen leállt hazai véde-
lem hagyta Fazekas Pétert, hogy a labdát a 
hosszúba gurítsa. A 76. percben Volner 
Gábor szerzett labdát, Kiss Gergőhöz pasz-
szolt, aki jól vette észre az üresen maradt 
Krausz Csabát, aki 12 méterről kilőtte a 
hosszú sarkot. Három perc múlva Fazekas 
Péter tört kapura a védők mögé ívelt labdá-
val, lövése a kapufáról gurult a hálóba. A 
80. percben a hazaiak veszélyeztettek, 
Fazekas Miklós a kapufára tudta csak ütni a 
lövésüket. Egy perccel a lefújás előtt Strobl 
Gergely remekül fordult le a védőjéről, kö-
zépre passzolt, ahonnan az érkező Tolnai 
Balázs szép gólt lőtt. 

Kunsziget -- Győrújfalu 4:1 (4:0) 
Gsz.: Tolnai B., Krausz Cs. (2), Strobl G. 
Remekül kezdett a csapat, hiszen 10 perc 

alatt két gólt is szerzett a meccs elején. Elő-
ször Tolnai Balázs szerzett labdát az ellenfél 
térfelén, majd a kapussal szemben állva nem 
hibázott. Néhány perccel később Fazekas 
Péter készült neki egy szabadrúgáshoz, amit 
váratlanul a védők nélkül maradt Krausz Csa-
bához passzol, aki a labdát továbbpasszolta a 
hálóba. A 41. percben újabb gólt szereztünk, 
Strobl Gergely szerzett labdát a félpályán, 
passzát Krausz jól tartotta meg, majd vissza-
passzolt Stroblhoz, aki egy lövőcsel után a 
hosszú sarokba lőtt. Kicsit később Fazekas 
Péter indított remekül, labdájával Krausz ira-
modott meg, majd a kimozduló kapus mellett a 
hosszúba talált. A második félidőben a 14. 
perc hozta meg a vendégek számára szépí-
tést, szöglet után fejjel találtak a kapuba.  

 
Megyei II. o. 

Dunasziget -- Kunsziget 1:1 (0:1) 
Gsz.: öngól 
Mindkét csapat elszántan kezdett, de a 

vendégek nyugodtak meg hamarabb. Pontrú-
gásokból és távolról voltunk a legveszélyeseb-
bek, míg a hazaiak kontrákkal próbálkoztak 
inkább - kevés sikerrel. Hol az egyik, hol a 
másik csapat irányította a játékot pár percig, a 
helyzeteket azonban nem sikerült gólra válta-
ni. A 37. percben Németh Péter bal felső sa-
rokba tartó lövését épphogy szögletre tudta 
tolni a Dunasziget kapusa. A szöglet után az 
egyik hazai védő szerencsénkre szerencsétle-
nül ért a labdába, amely róla a saját kapujába 
pattant. A kunszigeti vezetés után dunaszigeti 
rohamokat láthattunk a második félidő elején. 
Néhány percen belül két játékosunk is megsé-
rült. A 18. percben a jobb oldalról szabadrú-
gáshoz jutott a Dunasziget, Béli István meg-
próbálta kiütni a beadást, azonban fejjel 
egyenlíteni tudott a második hullámban érkező 
hazai játékos. A hazaiak támadtak innentől 
többet, majd a meccs utolsó tíz percében újra 
előttünk adódtak lehetőségek, azonban újabb 
gól nem született.  

Mosonszolnok -- Kunsziget 0:2 (0:1) 
Gsz.: Strobli Z., Kolonics I. 
Már a második percben mi veszélyeztet-

tünk, Leimeiszter István tört a kapura, lövése 
azonban a kapu mellett suhant el. Egy perccel 
később Lendvai Balázst térdelték le a kaputól 
kb. 20 méterre, a szabadrúgást Horváth Zoltán 
a kapufára küldte, az érkező Strobli Zoltán 
viszont már a kapuba talált. Továbbra is mi 

Labdarúgás, 
megyei II. o.: 

veszélyeztettünk, főként felívelésekből és 
pontrúgásokból - újabb gól nem esett. A 
félidő utolsó tíz percére a hazaiaknak is 
adódott komoly helyzete, szép összjáték 
után tisztán fejelhetett kapura az egyik szol-
noki játékos, azonban a fejesét fogta Béli 
István. A második félidőre rendezték sorai-
kat a hazaiak, majd' negyed óráig ők játszot-
tak fölényben, újabb komoly helyzetig azon-
ban nem jutottak. Mi kontrákkal próbálkoz-
tunk. A 67. percben aztán remekül játszottak 
össze a Takács-testvérek, aztán Takács 
Sándor Kolonicshoz passzolt, aki a labdaát-
vétellel azonnal helyzetbe is került és nem 
hibázott. Innentől a hazaiak újra a védel-
münket tették próbára, mi pedig próbáltuk 
kihasználni az adódó kontrákat. A 87. perc-
ben Kolonics kis híján visszaadta a gól-
passzt Takács Sándornak, aki azonban nem 
találta el a kaput.  

Kunsziget -- Győrújfalu 1:0 (0:0) 
Gsz.: Horváth Z. 
Bár nagyobb helyzete előbb volt a ven-

dégeknek - Németh Péter tisztázott végül -, 
előttünk több lehetőség is adódott. A 24. 
percben Horváth Zoltán próbálkozott sza-
badrúgásból, lövését a kapus a jobb felsőből 
tornászta ki. A 32. percben újabb szabadrú-
gáshoz jutottunk a szélről, amit Horváth Zol-
tán laposan középre lőtt, Gondár átlépte a 
labdát, ami zavartalanul ment a hálóba. A 
játékvezető azonban úgy értékelte, hogy 
Gondár lesen állt és ugyan labdába nem ért, 
zavarta a kapust, így a gólt nem adta meg. 
Az esetnél egyébként a vendégek kapusa 
megsérült, az ápolás miatt sokáig állt a já-
ték. A 49. percben Strobli Zoltán tört be a 
vendégek tizenhatosán belülre, a védő elso-
dorta, azonban nem büntető, hanem kirúgás 
következett ezután. A második játékrész is 
vendéghelyzettel kezdődött, egy kontra vé-
gén lőtték az oldalhálóba a labdát. Utána 
megint mi utaltuk a játékot, Strobli Zoltán 
lövése alig ment mellé röviddel ezután. Pró-
bálkoztunk távolról is, Takács Richárd 40 
méteres szabadrúgását alig tudta hárítani a 
cserekapus. 15 perccel a vége előtt újra a 
mi perceink következtek, nagy nyomás alatt 
volt a győrújfalui kapu. A 82. percben szép 
összjáték után Lendvai Balázs lőtt, lövése 
az egyik vendég védő kezére pattant, a já-
tékvezető nem fújt, a labda viszont Horváth 
Zoltán elé került, aki igazított egyet, majd 
mérnöki pontosságú lövést eresztett meg 
hálóba, pontosan a bal kapufa mellé. A 92. 
percben Leimeiszter István mutatott be re-
mek szólót, azonban lövését a kapus védte. 

A TUDÓSÍTÁSOK A WWW.KUNSZIGET.HU 
OLDALRÓL SZÁRMAZNAK - BÁBICS NORBERT 
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SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

2007. 04. 08. vasárnap 
14.00 Dunaszeg Atlantis — Kunsziget 

(megyei II. osztályú U19-es bajnoki 
labdarúgó mérkőzés)  

16.00 Dunaszeg Atlantis — Kunsziget 
(megyei II. osztályú bajnoki labdarúgó 
mérkőzés)  

 
 
2007. 04. 13. péntek 
14.00 Kunsziget — Jobb Dáma (megyei I. 

osztályú teke bajnoki mérkőzés, ráját-
szás) 

 

2007. 04. 14. szombat 
15.00 Kunsziget — Tét (megyei serdülő 

bajnoki mérkőzés, győri B csoport) 
 

2007. 04. 15. vasárnap 
14.00 Kunsziget—Győrladamér (U19) 
16.00 Kunsziget—Győrladamér (m. II. o.) 
 
 
2007. 04. 21. szombat 
10.00 Ménfőcsanak — Kunsziget (serd.) 
 

2007. 04. 22. vasárnap 
14.00 Enese — Kunsziget (U19)  
16.00 Enese — Kunsziget (m. II. o.) 
 
 
2007. 04. 28. szombat 
15.00 Kunsziget — Győrújbarát (serd.) 
 

2007. 04. 29. vasárnap 
14.00 Kunsziget — Rajka (U19) 
16.00 Kunsziget — Rajka (m. II. o.) 
 

Minden szurkolót szeretettel várunk! 

Sportműsor 
Első meccsünket az éllovasoknál, a Jobb Dámánál játszottuk 

március 18-án. Most kamatozott az 1 fás vereségünk, mert 52 
fával megvertük a hazaiakat. 

Jobb Dáma-Kunsziget 3:5 (2343-2395 fa) 
Ld.: Farkas A. 430 fa, Németh I. 409 fa, Rebenek B. 406 fa. 
Mindenki győzni akart, s győzött a csapat. Megszereztük 

először az első helyet a Megyei I.-ben.  „Csak így tovább!” - ez 
a jelszó. Köszönet a szurkolóknak! 

 
A második meccsünket hazai pályán egy héttel később ját-

szottuk a miklósiakkal. Ők is győzni jöttek, s nagyon jól játszot-
tak Olyannyira, hogy 410 fával nem voltak pontfogók. Belesza-
ladtak az egyéni, 447 fa és csapat, 2528 fás pályacsúcsunkba. 
Mi is jártunk már így, tudjuk hogy milyen érzés! 

Kunsziget-Mosonszentmiklós 6:2 (2528-2395 fa) 
Ld.: Gutléber Z. 447 fa, Virág P. 433 fa 

Németh I. 426 fa, Rebenek B. 422 fa 
Gratulálok a csapatnak, a csapat összes tagjának, mert 

együtt értük el ezt a nagyszerű eredményt! Gratulálok a nagy-
szerű, s nagyszámú és feledhetetlen közönségnek. Csak azok 
tudják hogy mit hallottunk,akik jelen voltak. Köszönet érte. 

 
A harmadik rájátszást is hazai pályán játszottuk április 1-

jén. Bábolnáról győzni jöttek, felkészültek, s győztek. Magya-
rul: lemeszeltek bennünket. 

Kunsziget-Bábolna 2:6 (2387-2435 fa) 
Ld.: Farkas A. 428 fa, Rebenek B. 408 fa 
Csupán 48 fával, de kikaptunk. Eggyel is elég, s oda a há-

rom pont. Most már nem hibázhatunk, mindenütt nyerni kell! 
Tanulság: soha sem szabad az ellenfelet lebecsülni, jobb lett 
volna, ha mi készülünk. Készüljünk, mert április 13-án lesz a 
Jobb Dámával a visszavágó!  

Megkérek minden szurkolót, hogy segítsen, s megköszönöm 
csapattársaim nevében a szép órákat!  

GUTLÉBER ZOLTÁN  

A rájátszásban Teke, megyei I. o.: 

Mosonszolnokon rendezték meg az Életet az Éveknek 
Nyugdíjas Tekeversenyt, ahol a megye számos településéről 
érkeztek csapatok, így Kunszigetről is. 

A Farkas Ferenc-Nagy Ferenc-Peitli András-Vitéz Péter össze-
állítású kunszigeti csapat megnyerte a versenyt. 

Egyéniben Vitéz Péter első, Nagy Ferenc harmadik, Farkas 
Ferenc negyedik lett. 

Gratulálunk a szép sikerekhez! 
BÁBICS NORBERT 

Nyugdíjas tekéseink diadala 


