
A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA MÁJUS 26-ÁN JELENIK MEG. 

A mögöttünk álló áprilisban szá-A mögöttünk álló áprilisban szá-
mos rendezvényen vehettünk részt mos rendezvényen vehettünk részt 
Kunszigeten.Kunszigeten.  

Kiemelkedik a rendezvények Kiemelkedik a rendezvények 
közül a Jézuskeresés, húsvétkor a közül a Jézuskeresés, húsvétkor a 
megszépült kereszthez mentek megszépült kereszthez mentek 
énekelve a hívek a feltámadás hí-énekelve a hívek a feltámadás hí-
rével. A Kunszigeti Polgári Hagyo-rével. A Kunszigeti Polgári Hagyo-
mányőrző és Kulturális Egyesület mányőrző és Kulturális Egyesület 
ezúton is köszöni a kereszt felújítá-ezúton is köszöni a kereszt felújítá-
sában végzett munkáját Varga Ló-sában végzett munkáját Varga Ló-
rántnak és Dubi Árpádnak, vala-rántnak és Dubi Árpádnak, vala-
mint segítségét a Zöld Mező Mező-mint segítségét a Zöld Mező Mező-
gazdasági Szövetkezetnek.gazdasági Szövetkezetnek.  

Iskolásaink számos versenyen Iskolásaink számos versenyen 
vettek részt és vitték jó hírét falunk-vettek részt és vitték jó hírét falunk-
nak és iskolánknak azzal, hogy re-nak és iskolánknak azzal, hogy re-
mekül szerepeltek.mekül szerepeltek.  

Beszámolunk az elmúlt időszak Beszámolunk az elmúlt időszak 
eseményeiről képekben, lesz szo-eseményeiről képekben, lesz szo-
kás szerint programajánló és a kás szerint programajánló és a 
sportoldalakon a utóbbi három for-sportoldalakon a utóbbi három for-
duló eredményeiről olvashatnak.duló eredményeiről olvashatnak.  

Az előttünk álló néhány napból Az előttünk álló néhány napból 
kiemelkedik május 1kiemelkedik május 1--je, e nap ere-je, e nap ere-
detével is foglalkozunk, valamint detével is foglalkozunk, valamint 
az ilyenkor szokásos kunszigeti ma-az ilyenkor szokásos kunszigeti ma-
jális részletes programját is megta-jális részletes programját is megta-
lálják újságunkban. Hírt adunk egy lálják újságunkban. Hírt adunk egy 
most kiírt fotópályázatról is.most kiírt fotópályázatról is.  

Anyák napja alkalmából pedig Anyák napja alkalmából pedig 
felköszöntjük a magunk szerény felköszöntjük a magunk szerény 
módján két verssel és egy kis vi-módján két verssel és egy kis vi-
rággal az édesanyákat.rággal az édesanyákat.  

Anyák napi köszöntő 5. oldal 
Hírek képekben 6. oldal 
Labdarúgás: Jön a neheze 7. oldal 
Sportműsor 8. oldal 
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Egyes források május 1-jét Beltane ünnepére vezetik vissza, 
amelyet az ősi kelták tartottak Bel kelta fényisten tiszteletére - 
Bel tüze a pontos fordítása a Beltane szónak. A „Bel tüze” min-
denképpen többértelmű, hiszen a tűz több kultúrkörben is meg-
jelenik a maga valóságában, ugyanakkor az ünnepet a kelták az 
ifjú isten férfivé serdülésének is tekintették, amikor beleszeret 
az istennőbe, szerelmük az erdők és rétek virágba borulásával 
teljesedik ki. Májusfát a kelta kultúrkörben is állítottak, ahol ez 
termékenységi szimbólumnak számított. Legények a kiszemelt 
lány udvarában állították fel, egy leányzó akár több fát is kap-
hatott. Van, ahol színes kendőkkel, szalagokkal díszítették a fát 
(amelyek női szimbólumok) és van, ahol italokat, ételeket tettek 
a fára, amely a termékenység és a termés jelentését hordozta. A 
zöld ág és zöld levél napja, a tavaszi virágzás, beporzás, a zsen-
dülés, az ég által megáldott, megtermékenyített Föld örömün-
nepe. A Mindenség szentséges nászának ősi ünnepe ez.  

Magyarországra a kereszténység által került be, ahol Szent 
Jakabhoz és Szent Fülöphöz kötődik az ünnep. Az esztendő kö-
rének szokásrendszerét bemutató munkájában Molnár V. József 
május elsejét Fülöp és Jakab apostolok napjaként említi, akiknek 
zománcképe fellelhető a Szent Korona felső pántkeresztjén. 

A májusfáról azt írják, hogy „sz. Jakab és sz. Fülöp, midőn 
térítgetni jártak, utitársuk lett Valburga nevű szűz hajadon; ezt 
ebbeli cselekvényéért a pogányok tisztátalan személynek nyil-
vánították, s rágalmazták. A leány azonban, hogy elűzze a gú-
nyolódókat, elővette vándorbotját, letűzte a földbe, előtte letér-
depelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra, midőn a po-
gányok szeme láttára leszúrt bot kizöldült. Ez volt sz. Jakab 
apostol napja virradójára (május 1-én).  (Folytatás a 2. oldalon) 

Mit ünneplünk május 1-jén? 1-2. oldal 
Majális 2007—részletes program 3. oldal 
Májusi programok 4. oldal 
Fotópályázat 4. oldal 
  

Mit ünneplünk május 1-jén? 
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Nőtlen ifjak ez időtől ez okon szoktak magas 
zöldfát jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt fel-
állítani, még pedig ha lehet észrevétlenül.” 

 A májusi-pünkösdi ünnepkör ünnepe évne-
gyedkezdő nap, május elseje. Ünnepi szokásai ke-
veredtek a pünkösdi szokásokkal, századunkra 
azonban, a két szinte azonos tartalmú és régi euró-
pai hagyományokra visszatekintő tavaszünnep 
közül a május elseje tartósan magához kötötte a 
májusfaállítás szokását és a majálist.  

A májusfát vagy májusi gallyat világosig őrizni 
kellett. A két háború között divatba jött a szere-
nád, az éjjelizene május elsején.  Leggyakrabban 
nyárfa volt, más helyeken fenyő, de állítottak vad-
körtét, orgonát is. A fákra színes papírszalagokat 
akasztottak. Ezután szerenádot adtak, amit a lány-
nak fogadni illett egy szál gyufa meggyújtásával. 
A szerenádot követően a lány kiment és borral kí-
nálta a legényeket. 

A májusfák kidöntése járt együtt általában na-
gyobb ünnepélyességgel, táncmulatsággal. A má-
jusfa ledöntésének szertartásos mozzanata volt a 
fa körültáncolása, a májusfára mászás. Különösen 
nehéz volt a lehúzott kérgű, magas fát megmász-
ni, amit helyenként még szappanos vízzel is le-
kentek előtte a tréfa kedvéért. Azé lett a tetejére 
erősített ital, akinek ez sikerült. Gyakran megtré-
fálták egymást azzal is, hogy az üvegbe paprikás 
vizet tettek.  

A nap a májusfa, más nevén májfa, hajnalfa, 
jakabfa, jakabág állításának ünnepe. A májusfa-
állításának ünnepe a május elsején kívül több he-
lyen a pünkösdhöz kötődött. Gyakori volt, hogy a 
május elsején állított fát pünkösdkor bontották 
le—"táncoltatták ki", azaz újabb vidám, táncos for-
gatag keretében bontották le a májusfát. Egy hely-
re általában csak egyetlen fa kerülhetett.  

Napjainkig élő szokás Erdély egyes vidékein, 
hogy május elsején, s még inkább pünkösdkor a 
marhákat zöld gallyakból, virágokból font koszo-
rúkkal ékesítik fel.  

Május elsején a legények zeneszóval, tánccal 
köszöntötték a tekintélyes gazdákat, az egyházi és 
világi elöljárókat, mulatságot rendeztek. 

Így vált már régóta közös kirándulások, ünnepi 
lakomák szokásává a nap, amelyen a vidám nép-
mulatságot rendszerint valamelyik közeli erdőben 
tartották, a majálisozók, akik a hosszú tél utáni 

bezártságot követően a magukkal vitt ételt, italt 
végre kint a szabadban fogyasztották. Ki ne is-
merné Szinyei Merse Pál Majális című képét, 
amely egy ilyen eseményt ragad meg? 

Ez a nap még egy szent, Munkás Szent József, 
Jézus nevelőatyjának ünnepe is és máris elérkez-
tünk május 1-je másik ünnepéhez, a munka ünne-
péhez. Ezt a Szovjetunió és a szocialista-
kommunista keleti blokk országai egyik legfőbb 
ünnepükké tették fesztiválokkal és felvonulások-
kal és az ő hatásukra egyre több országban lett a 
munka ünnepe nemzeti ünnep. A munka ünnepe 
nem más, mint a nemzetközi munkásmozgalmak 
által kiharcolt, minden év május 1-jén tartandó 
ünnepség, hivatalos állami szabadnap, mely a 
munkások által elért gazdasági és szociális vív-
mányokat hivatott megünnepelni. 

Kunszigeten is ünnep ez a nap, amelyet a falu 
egyik legjelentősebb rendezvénye tesz ünneppé 
már évtizedek óta. Kunszigeten a majális egyben 
falunap is, a sportpályán számtalan program vár-
ja kicsiket és nagyokat egyaránt. Idén kétnapos 
lesz a rendezvények sora, ahogy tavaly és három 
évvel ezelőtt, hazánk Európai Unióhoz való csat-
lakozásának napján és előestéjén is. 

A részletes programot a harmadik oldalon ol-
vashatják. 

BÁBICS NORBERT 
 

(FORRÁSOK: WIKIPEDIA, ESZEMISZOM.HU, 
CYBERPRESS.SOPRON.HU,  

WEB.TVNETWORK.HU/~VIDAA/WIC/BELTANE/) 
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Program: 
 
Április 30., hétfő 
15.00-18.00 Ugrálóvár a kicsiknek, Sumo a nagyoknak 
15.00 Bábszínház - Szabados Zoltán mókagyáros és a kecskeméti 

Ciráka Bábszínház műsora 
16.00 Operettválogatás - A Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub Énekka-

rának műsora 
16.30 Nóti Károly: Nagybácsi; Lepsénynél még megvolt - A Kunszi-

geti Amatőr Színjátszó Társulat (KASZT) előadásai 
17.30 Horváth István citeraművész műsora - Közreműködik 

Meszlényi Szandra 
18.00 A Llyod Egylet koncertje 
19.00 Otelló - A kajárpéci Vizirevü Társulat előadása 
Utána tábortűz - zenél: Csányi Patrik 

Fél hattól a helyszínen babgulyás és lángos vásárolható 
 
Május 1., kedd 
9.00 Lövészverseny a lőtéren 
9.30-12.00 Aszfaltrajzverseny, kerékpáros-, roller– és görkorcsolya 

ügyességi verseny 
11.00 Ökölvívók bemutatkozása 
11.30 A Győri Szabadidő és Vívó Sportegyesület vívóbemutatója 
14.00 Családi sportverseny (jelentkezés Stankovics Antalnál 12.00-ig 

a helyszínen) 
15.00 Labdarúgó mérkőzés 
17.00 11-es rúgó verseny 
Utána Csányi Patrik zenél 
Ebédre (12.30-tól) a helyszínen vásárolható kemencében sült malac 

párolt káposztával és burgonyával 
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Köszönetnyilvánítás 
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik  
Nagy Béla 

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virá-
gait elhelyezték és mély gyászunkban osztoz-
tak. Köszönjük a Nyugdíjas Klub énekkarának 
a szép éneklését. Külön köszönetet mondunk 
emberbaráti segítségéért Lendvai Ivánné Pol-
gármester Asszonynak, Szalay Győzőnek, Völ-
gyi Jánosnak és Katának, valamint Paksi Atti-
lának és családjának. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD  

Májusi rendezvények 
Majális a sportpályán 
Április 30-án és május 1-jén kétnapos majális várja 

Önöket a sportpályán. A részletes programot újságunk 
3. oldalán olvashatják. 

 

Bérmálás 
Május 13-án, vasárnap 15 órától részesülnek a bérmá-

lás szentségében a Kunszigeten a bérmálkozók. 
 

Területi tűzoltóverseny 
Idén Győrzámoly ad otthont a területi tűzoltó ver-

senynek, amelyen évről évre hagyományosan részt 
vesznek a Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület rajai 
is. A verseny május 19-én, szombaton délelőtt lesz. 

 

Virágok vetélkedése a Nyugdíjas Klubban 
Május 14-én játékos program lesz a Nyugdíjas Klub 

soron következő klubnapján, melynek a témái mi mások 
is lehetnének május közepén, mint a virágok. 

Ti vagytok a házi áldás  
Fehérre meszelt kis falon. 
Szegett kenyér az asztalon 
Ti, a kútvíz harmatos pohárban. 
Ti vagytok az olajmécs,  
Mely álmatag lobog, 
S imádkozik, míg mások alszanak. 
A hervadtan is illatos csokor 
A feszület alatt. 

SÍK SÁNDOR 

Az én anyámnak nincs selyem ruhája, 
Az én anyámnak nem is állna jól, 
Sötét fejkendő az ékesség nála, 
Filléres boltban vette valahol. 
Az én anyámnak nincsen semmi éke, 
A könny – a gyémánt, mely szemén ragyog. 
Mert ő is tudja, hogy én nagyon régen 
Oly igen boldog gyermeke vagyok. 
Az én anyám egy oly egyszerű asszony 
Sohasem tudja mi az új divat. 
Az éjszakákat sorban átvirrasztja 
És közben engem csendesen sirat. 
Az én anyámnak, hogyha szárnya volna, 
Lehozna nekem minden csillagot. 
Az én anyám egy megtestesült jóság 
S én néha hozzá mégis rossz vagyok. 

KENÉZ H. ETELKA 

Ezzel a két idézettel és virággal köszöntjük a közel-
gő anyák napja alkalmából a legdrágábbakat, az 
Édesanyákat. SZERK. 

Fotópályázat 
A Magyar Turizmus Zrt. és a Virágos Magyaror-

szágért Országos Környezetszépítő Verseny Szer-
vező Bizottsága országos fotópályázatot hirdet „Az 
én virágos városom” „Az én virágos falum” cím-
mel.  

„Az én virágos falum” kategóriában virágokkal 

díszített falusi környezetről készített felvételeket 
várunk és olyanokat, amelyek tükrözik az emberek 
és településük kapcsolatát a környezetszépítésben. 

 
A pályázat beküldési határideje augusztus 15. 
 
Formai követelményekről és egyéb feltételekről 

a www.kunsziget.hu oldalon olvashatnak. 
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Polgári védelmi versenyen vettek részt is-
kolánk tanulói nemrégiben Győrben. A ver-
senyre 23 megyei általános iskolából érkez-
tek csapatok. A Frank Dániel, Gondár Fló-
ra, Páli Kornélia, Roll Máté, Szabó Virág, 
Szalai Ádám összeállítású kunszigeti csa-
pat végül a verseny 6. helyén végzett. Fel-
készítőjük: Stankovics Antal. Az elért ered-

ményhez gratulálunk! 

Kisbajcson természetismereti versenyen vettek részt isko-
lánk tanulói. Dubi András (6. o.) 2. helyezést ért el (hátsó 
sor, bal szélen), Molnár Zsuzsanna (8. o.) 1. helyezett lett 

(hátsó sor, jobb szélen). Felkészítő tanáraik: Nagyné 
Békefi Gabriella, Kovács Ottóné és Balogh Ferenc. 

 
Ugyancsak Kisbajcson, de német tantárgyból ért el kitűnő 
eredményt másik négy tanulónk. A hatodik osztályos Hor-
váth Franciska (hátsó sor, balról a második) 1. helyezett 

lett, Horváth Csaba (első sor, bal szélen) második, Szabó 
Virág (első sor, jobb szélen) harmadik helyezett lett a he-

tedikesek versenyében, míg Gondár Flóra (hátsó sor, 
jobbról a második) megnyerte a nyolcadikosok versenyét. 

Felkészítő tanáruk Horváthné Molnár Ildikó. 
 

Dubi Anna negyedik osztályos tanulónk (első sor, közé-
pen) képviselte iskolánkat a Hegyalján innen, Sokorón túl 
c. mesemondó versenyen Ménfőcsanakon, ahol a neves 

zsűri a harmadik helyezést ítélte Annának.   

A Kunszigeti Kábeltelevízió nézői néhány 
hete találkozhatnak a megújult képújsággal 
és hetente néhány alkalommal az aktuális 
eseményekről készült műsorokkal is a kép-

ernyőn. A labdarúgó mérkőzések mellett 
műsorba került már a nemrégiben véget ért 

Tekeverseny eredményhirdetése, a Tilai 
Lajos Emléktornáról készült film és a temp-

lomban megrendezett hangverseny is. A 
gyakori ismétlések révén az is megnézheti 
a műsorokat, aki netán lemaradt volna az 

eddigi vetítésekről.  
Újabb műsorokkal folyamatosan jelentke-

zünk, az adások időpontjairól folyamatosan 
hírt adunk a Képújságban. Visszajelzései-

ket továbbra is várjuk! 

Különleges zenei élményben volt része mindazoknak, akik 
április 21-én, szombaton részt vettek Karsai Klára énekes és 
barátai által adott jótékonysági koncerten. A bevételt a művé-
szek a templomunk és a plébánia felújítására ajánlották fel.  
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Sötétítő és fényáteresztő függönyök, karnisok széles választéka 
Vállalunk teljes körű függönyözést, a felméréstől a karnis és a függöny felrakásáig.  

Szolgáltatásainkkal az Ön igényeihez igazodunk, segítünk megtervezni, megvarrjuk és 
felrakjuk függönyét. 

ÖNNEK CSAK VÁLASZTANIA KELL 
 

H-P: 8.30-17.30 SZ.: 8.30-13.00 

2007. augusztus 31-ig üzletünkben a hirdetés 
felmutatójának 15% ENGEDMÉNYT adunk az 

anyagárból. 

Vágott virágok 
 

Szoliternövények 
 

Futóvirágok 

Cserepes virágok 
 

Évelők-egynyári virágok 
 

Sziklakerti növények 

Nagy választékbanNagy választékban  

Minden kedves vásárlót sok szeretettel várunk. 
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Most jön a neheze 
U19-es bajnokság 

Dunaszeg -- Kunsziget 4:2 
(2:1) 

Gsz.: Fazekas Péter, Krausz Csaba 
Nagyon jól kezdtünk, hiszen 

Fazekas Péter a mérkőzés elején 
gólt lőtt közelről. A hazai csapat 
azonban igazolta azt, hogy a ta-
bella második helyén állnak, re-
mek támadásokat vezettek - Faze-
kas Miklós azonban a helyén volt. 
Helyzetek előttünk is adódtak, a 
17. percben Fazekas Péter labdája 
alig ment mellé, öt perccel később 
Virág Ádám pattintott lövését kel-
lett kitornásznia a hazai kapus-
nak. A félidő végén váratlanul 
egyenlítettek a dunaszegiek, a 16-
os sarkáról leadott lövés kapu-
sunkról csorgott a hálóba. A félidő 
vége előtt három perccel szép tá-
madás után kapufát lőtt az egyik 
dunaszegi játékos, az onnan visz-
szapattanó labda talán a kezét is 
érintette, majd miután levette a 
labdát, a hálónkba talált. A keze-
zés miatt reklamáló kapusunkat a 
játékvezető mindenki általános 
megdöbbenésére azonnal kiállítot-
ta. Borítékolható volt, hogy így a 
meccs további részében sokkal 
nehezebb dolgunk lesz. 

A második félidőre Tolnai Ba-
lázs állt be a kapuba. A 58. perc-
ben távolról próbálkoztak a hazai-
ak, a pattogó lövést kényszerka-
pusunk nem tudta megfogni. Tíz 
perccel később Strobl Gergely sza-
badrúgása kapufára ment. Aztán 
sokáig mezőnyjáték folyt, jól mű-
ködött a lestaktikánk és Tolnai 
Balázs is többször lépett ki jól a 
kapuból, ha szükség volt rá. A 40. 
percben egy védelmi hibánkat 
használták ki a hazaiak és lőttek 
újabb gólt. A középkezdés után 
viszont megint mi jöttünk - elő-
ször remek összjáték után Krausz 
Csaba lövését kellett hárítani a 

kapusnak, aztán két perccel később 
egy szöglet után távolról lőtt újra 
Krausz, magas lövése pont a kapu 
közepébe esett.  

 
Kunsziget-Győrladamér 3:1 (2:0) 
Gsz.: Volner Gábor, Fincziczki 

Ádám, Hécz Attila  
A szellemes és pontos összjáték 

gólokat hozott. A látottak alapján 
lehetett volna nagyobb arányú is a 
győzelmünk. 

Már az első félidőben két góllal 
vezettünk, először Volner Gábor lőtt 
gólt egy szélen való elfutás után a 
félidő közepén, majd nem sokkal 
később Fincziczki Ádám egy szöglet 
után növelte az előnyünket. A máso-
dik félidőre rendezték soraikat a 
vendégek, gólt is szereztek, de a sé-
rüléséből felépült és csereként beállt 
Hécz Attila gólja, mely szintén egy 
szélen történt elfutás után született, 
a javunkra végérvényesen eldöntöt-
te a meccset. 

 
Enese -- Kunsziget 2:1 (1:1) 
Gsz.: Kiss Gergely 
Mi kezdtük jobban a meccset, hi-

szen nem sokkal az első negyedóra 
előtt már vezettünk. Szöglet után 
Krausz Csaba lövésre tette le Kiss 
Gergelynek a labdát, aki azt a háló-
ba lőtte. A hazaiak aztán magukra 
találtak és jó összjáték után egyenlí-
teni tudtak még a félidő vége előtt. 

A második félidőben mindkét 
oldalon adódtak lehetőségek, de 
ezeket nem sikerült gólra váltani. A 
lefújás előtt nem sokkal aztán sze-
rencsés körülmények között mégis-
csak sikerült az Enesének újból beta-
lálnia, így otthon tartották a három 
pontot. 

 
Megyei II. o. 

Dunaszeg -- Kunsziget 1:1 (0:0) 
Gsz.: Kolonics István 
A tavaszias időben a békesség és 

a nyugalom jellemezte nemcsak az 

Labdarúgás, 
megyei II. o.: 

időjárást, hanem a játékot is. Ko-
moly lehetőség az első félidőben 
alig adódott. A 24. percben az 
ötösről sikerült az egyik hazai tá-
madónak fölé lőnie a labdát, majd 
a 36. percben Leimeszter István 
beadása kis híján megtréfálta a ha-
zai kapust, a jobb felsőből kellett 
kitornásznia a labdát.  

A 54. percben szöglethez jutot-
tak a dunaszegiek. A tömörülés-
ben mégis egyedül maradt egy ha-
zai támadó, aki az ötösön állva le-
vehette a labdát, majd higgadtan a 
hosszú sarokba lőtt. Ezután mi tá-
madtunk többet, komolyabb hely-
zetig azonban alig jutottunk. Ilyen 
volt mégis a 62. percben egy haza-
adás után a közvetlen szabadrúgá-
sunk, amit végül blokkolni tudtak 
a védők. A 76. percben a szélről 
rúghattunk szabadrúgást, a beívelt 
labdát Kolonics István csúsztatta a 
hálóba, ezzel kiegyenlítve az állást. 
Három perccel a vége előtt eldől-
hetett volna a meccs a Dunaszeg 
javára, a védőink mögé került tá-
madó azonban - miután kapusunk 
mellett is elvitte a labdát - túlságo-
san kisodródott, lövése így is a ka-
pufát találta el, ahonnan mellé 
ment a labda.  

 
Kunsziget — Győrladamér 4:2 

(1:2) 
Gsz.: Kolonics István (2), Fazekas 

Péter, Burányi Béla 
Szellemes és jó játékot láthat-

tunk, ám egy ideig úgy tűnt, a vé-
gén a vendégek fognak örülni az 
eredménynek. Kolonics István gól-
ja után nem sokkal jött az egyenlí-
tés és a félidőben már hátránnyal 
fordultunk. A csapat azonban ké-
pes volt arra, hogy nyugodt játék-
kal megfordítsa az eredményt. Fa-
zekas Péter gólja és Kolonics újabb 
találata után hiába próbálkoztak a 
vendégek az egyenlítéssel, Burányi 
Béla gólja eldöntötte a három pont 
sorsát. 
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SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

2007. 04. 28. szombat 
15.00 Kunsziget — Győrújbarát (megyei 

serdülő bajnoki labdarúgó mérkőzés, 
Győri B csoport) 

 

2007. 04. 29. vasárnap 
14.00 Kunsziget — Rajka  (megyei II. osz-

tályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkő-
zés)  

16.00 Kunsziget — Rajka (megyei II. osz-
tályú bajnoki labdarúgó mérkőzés)  

 
2007. 05. 06. vasárnap 
14.00 Károlyháza — Kunsziget (U19) 
16.00 Károlyháza — Kunsziget (m. II. o.) 
 
2007. 05.12. szombat 
10.00 Börcs — Kunsziget (serd.) [a mérkő-

zés Ikrényben lesz] 
 

2007. 05.13. vasárnap 
15.00 Kunsziget — Hédervár (U19)  
17.00 Kunsziget — Hédervár (m. II. o.) 
 
2007. 05.17. csütörtök 
17.00 Kunsziget — Öttevény (serd.)  
 

2007. 05.20. vasárnap 
15.00 Győrsövényház — Kunsziget (U19)  
17.00 Győrsövényház — Kunsziget (m. II. 

o.) 
 
2007. 05.26. szombat 
15.00 Kunsziget — Rábacsécsény (serd.)  
 

2007. 05.27. vasárnap 
15.00 Kunsziget — Mosonszentmiklós 

(U19)  
17.00 Kunsziget — Mosonszentmiklós 

(m. II. o.) 
 

Minden szurkolót szeretettel várunk! 

Sportműsor Enese -- Kunsziget 5:2 (2:1) 
Gsz.: Fazekas Péter, Takács Richárd 
Nagy elánnal kezdtek a hazaiak és gyorsan el akarták 

dönteni a mérkőzést. Két nagy helyzetük maradt ki gyors 
egymásutánjában a 15. perc környékén, aztán mégis váratla-
nul szereztek vezetést egy tömegjelenet után. Fazekas Péter 
két percre rá válaszolt egy nagyon szép góllal, a tizenhatos-
ról lőtte ki a kapu bal sarkát.  

A félidő vége előtt nem sokkal egy érdekes szituációt kö-
vetően emberhátrányba kerültünk. Egyik védőnk az egyik 
enesei csatárt szerelt szabálytalanul a 16-osunkon belül, amit 
a játékvezető piros lappal honorált. A kiállítás jogossága 
egyébként még a hazai drukkereket is megosztotta. A meg-
ítélt büntetőt értékesítették, így újra az Enesénél volt az 
előny.  

Egyenlíteni szeretett volna a Kunsziget és ennek érdeké-
ben a második félidő elején sokat támadtunk. Jó helyről kap-
tunk szabadrúgást, amit Takács Richárd mesterien csavart a 
kapuba. Újra döntetlen volt az állás. Az egyenlítés azonban 
sok erőt kivett a csapatból, és a hazaiak is egyre jobban 
kezdték kihasználni a mezőnyfölényüket és emberelőnyü-
ket. Gyors egymásutánjában kaptunk három gólt, ami el-
döntötte a végeredményt. 

 
A TUDÓSÍTÁSOK A WWW.KUNSZIGET.HU OLDALRÓL SZÁRMAZNAK  

BÁBICS NORBERT 

Takács Richárd (balról a második) parádés szabadrú-
gásgólja csak az egyenlítéshez volt elég Enese ellen, a 

meccset végül a hazaiak nyerték. 


