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 Hideg, őszi reggelre ébredtünk, de annál 

nagyobb szeretettel készülődve, délután 
megtelt a Kultúrház nagyterme, deresedő 
hajú férfiakkal, nem éppen fiatalkorú, de 
fiatalosan csillogó szemű hölgyekkel. Idő-
sek napjára jöttek össze, emlékezni a régi 
dolgos évekre, találkozni egykori munkatár-
sakkal, barátokkal. 

„Aki él, az mind örüljön,  
mert az élet mindenkinek örömül 

jön.” 
AZ IDŐSEK NEMZETKÖZI ÉVÉNEK 

MOTTÓJA A NEMZEDÉKEK KÉZFOGÁSA.  
 
Az évet átölelő ünnepségen mindig jelen 

voltak a gyermekek, a jövő élet reménysé-
geként, hírül vivőként, hogy időseink életé-
nek, igenis lesz folytatása. 

A kis óvodások kedves kis műsorral sze-
reztek vidám perceket. Ezután meghívott 
vendégeink, Kovács Ferenc Győr-Moson-
Sopron Megyei Közgyűlés Idősügyi Ta-
nácsnoka, Mátrai Elemér egykori kunszige-
ti lakos és Lendvai Ivánné polgármester 
asszony meleg, szívhez szóló ünnepi kö-
szöntőjüket hallhattuk. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az első gyertya meggyújtásával kezdetét veszi az új 
egyházi év, amely adventtől adventig tart. 

Advent azt jelenti, Úrjövet, a Megváltó érkezése. Ké-
szülünk rá karácsony előtt 4 héten keresztül. Ez az idő-
szak az előkészület, a várakozás, a reménykedés ideje; 
igazi szakrális ízét, meghitt hangulatát a hajnali mise, ro-
ráté adja meg. Várjuk 
a Messiást, mint haj-
dan a próféták, meg-
hozzuk az éberség 
áldozatát, dacolva 
hóval, hideggel 

A hajnali misékből 
kicsendülő bizako-
dás, a szívek várako-
zása, advent hangula-
ta minden érző lelket 
megfog. 

Az éjszakák mos-
tanában a leghosz-
szabbak, a téli napforduló időpontja is szintén advent ide-
jére esik. 

Az idő alkalmas, tehát a „varázslatra” merjük kérni a 
szentek segítségét, közbenjárásukat, hogy minden ügye-
inkben hatalmukkal közelebb vigyenek minket az ünnep 
titkához. 

SZALAI SÁNDOR 



Tisztelt Lakosság! 
 

Kunsziget Község Képviselőtestülete 
 

2004. november 29-én (hétfőn) 17 órakor 
 

Közmeghallgatást tart a Kultúrotthonban 
 

Napirend: 
∗ Beszámoló a 2004. évben végzett munkáról 
∗ 2005. évre tervezett feladatok 
∗ 2005. évi költségvetési koncepció 
 

A közmeghallgatósára tisztelettel meghívja Önöket 
 

KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE NEVÉBEN: 
LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Meghívó 2004. 8. szám 

A köszöntők után 
iskolás gyermekek 
adtak kedves műsort. 
Műsoruk végén a 
szeretet lángját adták 
át az időseknek. 
Mert öregjeink re-
ményei fiataljaink-
ban szökkennek 
szárba és lombosod-
nak,- terebélyesed-
nek,- árnyat és vé-
delmet adva elfáradt 
testüknek,- gyógyírt 
a lelküknek! Néhá-
nyat idézek őseink 
gondolataiból: a fia-
talság víg patak, az 
öregség szélesen 
hömpölygő folyó; a 
fiatalság fűzfavessző, az öregség terebélyes tölgy; a 
fiatalság életérzése az értékességtudat, az öregségé a 
harmóniaérzés. Tudjuk, és tudnunk kell, hogy a szere-
tet egy falatkájára még mindig éhesek, szomjúhozzák 
a gyöngédséget és megbecsülést. Amikor nőnek az 
élet árnyai, az öregek megérdemlik, bölcs hozzáállá-
sukkal kiérdemlik, hogy a magunk boldogságával 
itassuk át hanyatló napjaikat. És ha az öregek semmit 
sem tudnak már csinálni, mert minden kiesik a kezük-
ből, akkor kérjük meg őket, hogy tegyék össze értünk 
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a kezüket. Az imád-
ság, amely megta-
pasztalta a világot, 
így majd megtöltheti 
néma áldással há-
zunk tájékát. 
Az ünnepi műsor 
befejezése után ba-
ráti beszélgetés kö-
vetkezett a Kis-
Duna Vendéglőben. 
„Nagyon jól éreztük 
magunkat”. Pár órá-
ra elfelejthették ba-
jaikat, gondjaikat.  
Jó érzés volt a sok-
szor fáradt, szenve-
dő arcokon mosolyt 
látni. Nagyon jó volt 
a hangulat, többen 

táncra is perdűltek. Köszönetünket fejezzük ki Önkor-
mányzatnak, óvodás, iskolás gyerekeknek, óvónők-
nek, pedagógusoknak, a zenekar tagjainak, akik fá-
radságot nem kímélve megrendezték ezt a szép ünne-
pet. 

IDŐSEK NEVÉBEN: 
BÍRÓ ANDRÁSNÉ 
SZOC. GONDOZÓ 

Képünkön az óvodások a 2003-as  
Idősek napi ünnepi műsorban.  



réjét. Cserére egy esetben, csak az urnába helye-
zés előtt van mód. 

A mozgásában gátolt személyek továbbra is 
kérhetik az illetékes szavazatszámláló bizottság-
tól a mozgóurnás szavazást. 

Ez irányú igényeiket már a szavazás előtt is 
bejelenthetik írásban a Polgármesteri Hivatalban, 
vagy a szavazás napján a megfelelő szavazat-
számláló bizottságnál. 

Ilyenkor a szavazás napján a bizottság két tag-
ja mozgóurnával felkeresi a mozgásában korláto-
zott személyt otthonában, szavazatának leadása 
érdekében. 

Aki a szavazás napján lakóhelyétől távol tar-
tózkodik, 2004. december 3-án 16 óráig szemé-
lyesen kérhet igazolás kaidását a lakóhelye sze-
rinti polgármesteri hivataltól, hogy szavazatát 
más helységben adja le. 

 
A szavazással kapcsolatos kérdéseikkel, kér-

jük, keressék a polgármesteri hivatalban működő 
Választási Információs Szolgálatot. 

 

Tel.: 485-388; 485-040; 552-003 
Fax: 552-056 
 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

Tisztelt Választópolgárok! 
 
A választás napján, december 5-én vasárnap 

szavazni a korábbi gyakorlatnak megfelelően reg-
gel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet abban a sza-
vazókörben, amelyet az értesítő cédulájuk tartal-
maz. 

A választópolgár a szavazókörben a szavazás 
napján egy darab lepecsételt szavazólapot kap 
kézhez, mivel mindkét kérdést egy szavazólap tar-
talmazza. 

Érvényesen szavazni mindkét kérdésben csak 
az alábbiak szerint lehet: 

A feltett kérdések mindegyikére érvényesen 
csak egy választ adható, érvényesen szavazni 
mindkét esetben csak az igen vagy nem kérdés 
mellett elhelyezendő körbe írt, egymást metsző 
két vonallal (X vagy +) lehet. 

A fentiek értelmében arra a kérdésre adott sza-
vazat érvénytelen, ahol az igen és a nem választ is 
bejelölték, vagy egyiket sem jelölték be, vagy 
nem a fenti módon jelöltek. 

Ha az urnába helyezés előtt a választópolgár 
jelzi a szavazatszámláló bizottságnak, hogy a sza-
vazólapon hibát ejtett, vagy a kitöltését elrontotta, 
egy alkalommal kérheti a rontott szavazólap cse-

2004. 8. szám Hírek, köszönetnyilvánítás KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
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Köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik 
Özv. Virág Istvánné 

Tilai Gizella 
temetésén részt vettek, sír-
jára a szeretet virágait el-
helyezték. Külön köszöne-
tünket fejezzük ki a Nyug-
díjas Klub énekkarának.  

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

„Miatyánk, aki a mennyekben vagy… 
Legyen meg a te akaratod… 

Mindörökké. Ámen.” 
Imádságos szeretettel mondunk köszönetet Kunsziget lakossá-

gának, akik szeretett halottunk, 
Csapó Márkusné 

Béli Margit  
temetésén részt vettek és mély gyászunkat bármi módon enyhíteni 
igyekeztek. 

Külön köszönjük az énekkarnak, hogy őszinte szívvel búcsúz-
tak énekeikkel felejthetetlen dédimamánktól. Isten fizesse meg 
Jursicsné Varga Andrea fáradságos munkáját. 

GYÁSZOLÓ BEDŐ, TÖRÖK ÉS CSAPÓ CSALÁD 

Tájékoztató 

A 2004. december 5-én, vasárnap  
két kérdésben tartandó ügydöntő népszavazásról 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Közérdekű információk, újszülöttek 2004. 8. szám 

Megérkeztünk 
novemberben 

Saru Dániel 
 

és 
 

Szilágyi Petra  
Vilma 

Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. 
Ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2004. október 1-
től az ügyfeleinek érdekeit szem előtt tartva, megújí-
totta ügyfélszolgálati elérhetőségeit. 

 
Ügyfélszolgálat  

Vezetékes telefonról (hétfőtől péntekig 7-20 órá-
ig) 40/220-220 

Mobiltelefonról (minden nap 0-24 óráig) 20/45-
99-666; 30/45-99-666; 70/45-99-666 

e-iroda www.eon-eszakdunantul.com 
Levélben 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13. 
Fax 96/521-810 
e-mail info@eon-eszakdunantul.com 
 

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

Mérőállás-bejelentés 
Vezetékes telefonról 40/210-211 
Mobilról sms-ben 30/344-49-99 
e-irodán www.eon-eszakdunantul.com 
Műszaki bejelentés 40/330-330 
 
Elérhetőségeink az első kivételével a hét minden 

napján 0-24 óráig érvényesek. 
 
Amennyiben telefonon keres meg minket, kérjük, 

a gyorsabb ügyintézés érdekében készítse elő az ügy-
intézéshez szükséges adatokat: üzleti partnerszámát 
(a számlán a vevő neve után zárójelben lévő tízjegyű 
szám) és a közüzemi szerződés számát (a áramszám-
lán „szerződés száma” megjelöléssel található). 

Munkatársunkat a kettes, „Üzleti és önkormányza-
ti ügyfelek” menüpont választásával érheti el. 

 
 
 
 
 
 

PATAY LÁSZLÓ 
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. 
 

Tisztelt Lakosság! 
Kunsziget Község Önkormányzata részé-

ről ezúton hozom ismételten szíves tudomá-
sukra, hogy a „KUNSZIGETI SZEMÉTTE-
LEP”, mely a Csiszlói bányató mellett talál-
ható (0197/32 hrsz.) ILLEGÁLIS SZE-
MÉTTELEP. 

A telepre, vagy a környékére, erdősáv-
okba vagy bárhova (árok, erdő) szemetet 
vinni tilos! 

Szemetet közterületen elhelyezők a helyi 
rendelet értelmében 30 000 Ft pénzbírság-
gal sújthatók. 

 
A szemételhelyezés legális módjai: 

∗ Hetenkénti ürítésű lakossági kuka hasz-
nálata 

∗ A Győri Kommunális Szolgáltatótól igé-
nyelt konténer Győr Pápai úti szemétte-
lepre való beszállítása, ahol az elhelye-
zés ingyenes 

∗ Évi két alkalommal községünkben lom-
talanítást rendezünk, a ház elé kitett lo-
mokat elszállítják. 

 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét 

és betartását. 
LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 

Megújult elérhetőségek 
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Környezetünk 
védelméért 



„Bár még messze van, de biztosan mondha-
tom: jövőre újabb ötletekkel, hasonló lelkesedés-
sel készülünk az iskolai adventi vásárra. Tárgya-
ink pedig, amelyeket szeretettel készítettünk, sok 
lakásban lesznek jelen a fény születésének ünne-
pén.”- írtam csaknem egy évvel ezelőtt, amikor 
beszámoltam arról az ünnepváró időszakról, 
amely a Kunszigeti Általános Iskolában is külön-
leges hangulatú. 

Egyik legszebb hagyományunk, hogy ilyenkor, 
karácsony közeledtekor ollóval, ragasztóval, fá-
val, vesszővel, viasszal, gipsszel és számtalan 
más anyaggal próbálunk örömet szerezni, ajándé-
kot készíteni egymásnak. Adventi vásárra készü-
lünk. A vásárral és az azt megelőző hosszas mun-
kával három célt szeretnénk elérni. Ezek közül a 
legkevésbé fontos az a bevétel, amelynek ered-
ménye tavaly egy korszerű videó, tavalyelőtt pe-
dig egy nagyképernyős televízió volt. Ennél sok-
kal fontosabb az, hogy ilyenkor bepillantást en-
gedhetünk a szülőknek az iskola életébe. Tanuló-
ink, gyermekeik munkái révén erősíthetjük az is-
kola hírnevét, átélhetjük a segítőkész szülőkkel 
való jó kapcsolat örömét. A harmadik – talán leg-
fontosabb - cél az, hogy kézzelfoghatóvá tegyük a 
rajzban, a kézművességben, a hagyományőrzés-
ben rejlő hatalmas nevelési erőt - azt az értelmes 
és értékes tevékenységet és gondolkodásformát, 
amely talán egyedül képes szembeszállni a gyere-
kekre leselkedő személyiségromboló mindennapi 
médiával. Nem állítom, hogy tárgyaink, tűzzo-
mánc ékszereink iparművészeti igényességűek, 
de ha e fenti három célt sikerül elérnünk, akkor a 
saját eszközeinkkel tartalmasabbá, meghittebbé, 
gazdagabbá tehetjük a karácsony ünnepét. 

 
Az adventi készülődésről (szülői részvételről) 

az iskola nyílt napjain is érdeklődhetnek. A vásár 
2004. december 12-én délelőtt kerül megrende-
zésre az iskolában. 

 
DUBI ÁRPÁD 

 
(Képeink az előző évek adventi vásárainak előké-

születein készültek.) 

2004. 8. szám Iskola hírek KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Adventre készülődik az iskola 
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Amilyen kevés 
hitelesnek tekinthető 
történeti adat birto-
kában vagyunk, 
olyan sok mozgal-
mas történetet isme-
rünk a szent püspök-
ről, akiről a hagyo-
mány olyan tisztelet-
tel beszél, hogy nép-
szerűségben, benső-
séges tiszteletben és 
életszerűségben alig 
találjuk párját a szentek között. 

Megszámlálhatatlan azoknak a törté-
neteknek a száma, amelyek a segíteni 
siető Miklósról szólnak, különösen 
gyermekek esetében. Az egyik ilyen tör-
ténet szerint egy gonosz vendéglős el-
csábított három iskolás fiút, majd meg-
ölte őket, és mint a húst szokás, só közé 
egy hordóba rejtette a holttestüket. Mik-
lóst egy angyal figyelmeztette az esetre, 
mire ő megjelent a vendéglős házánál, 
föltámasztotta a gyermekeket és meg-
büntette a bűnöst. 

A 11. században keletkezett a három 
megölt gyermek története, amit hamaro-
san dramatizálva is megjelenítettek. Az 
ártatlan gyermekek napján, december 
hatodika előestéjén előadott püspökjá-
tékból bontakozott ki a közismert Mik-
lós-est: a gyermekek meglátogatása, ki-
kérdezése és megjutalmazása.  

A késő középkor óta Miklós püspököt 
a tizennégy segítő szent közé sorolják. 
Számtalan templom, társulat és foglal-
kozás patrónusa (tanulók, gyermekek, 
leányok, hajósok, foglyok, pékek, keres-
kedők, gyógyszerészek, jogászok). 

Mikor hosszú öregség után 343-ban 
vagy 350-ben meghalt, angyalok fogad-
ták és vezették be a Paradicsomba. 

 
WWW.KATOLIKUS.HU/SZENTEK 

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Történet, vallás 2004. 8. szám 
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Késő ősz Kunszigeten 

Novemberben folyt éjjel-nappal a zöldségszüret. Ennek én 
is részese voltam. Nappal ásták, este pucolták szép pétlikbe. 
Még a kunszigeti bilétának is rajta kellett lenni. Olyanhíres 
volt, hogy a kunszigetit külön keresték. Sokszor igen jó ára 
volt a zöldségünknek, máskor meg senkinek sem kellett. De 
azért megérte termeszteni. Csakhogy már régen abbahagy-
ták… 

Ádvent idején, a hosszútéli estéken sem unatkoztunk. Nem 
volt se tévé, se rádió, de azért nagyon vártuk a decemberi esté-
ket. Szüleink a nagyszüleinktől hallott meséket, történeteket 
szedték elő, mi gyerekek pedig tátott szájjal hallgattuk az iz-
galmas dolgokat. Sok mindenre emlékeszem még belőlük. 

A férfiak decemberben erdei munkát végeztek, vagy itthon 
kosarat, zsomport, söprűt kötöttek vagy szerszámokat javítot-
tak, nyelet faragtak a kaszába, fejszébe, vellába, ásóba. Az 
asszonyok foltozták a ruhákat. Egyszóval készültek a kará-
csonyra. 

(…) 
Amikor már végeztünk minden határi munkával, a korai 

sötétedés miatt beszorultunk a házba, akkor kezdődött a toll-
fosztás idénye. Esténként összejöttünk leányok, asszonyok 
valamelyikünk házánál, és nagy mesék, tréfálkozások között 
fosztottuk a tollat. Ez abból állt, hogy a tollszár mindkét olda-
láról lehántottuk a pihét, azt az egyik kupacba raktuk, a pedig 
másik kupacba került. Az ügyeskezűséget a kupacok jelezték. 
Jókat nevettünk a humoros, néha csiklandós történeteken, 
vagy éppen beleborzongtunk a boszorkányokról, ludvércekről 
szóló rémtörténetekbe. Emlékszem az egyik asszonykára: neki 
az volt a szokása, hogyha kiürült a fosztanivalót tartalmazó 
zsákja, azt hirtelen megrázta, erre mindenkinek tele lett a haja, 
szeme, szája tollpihével. Jókat kacarásztunk azon, hogy me-
lyikünk hogyan néz ki. 

Ha vége lett a tollfosztásnak, akkor az utolsó estén jött az 
áldomás. Kislánykoromban még csak főtt kukoricával tudtuk 
megvendégelni a fosztókat. Az eltett finomszemű nyolcsoros 
kukoricát télen már sokat kellett főzni, hogy az este végére 
puha legyen. Akadtak olyanok, akik megsózták a főtt kukori-
cát. Később, amikor már jobb módba kerültek az emberek, a 
főtt kukoricát felváltotta a pattogatott kukorica. Még néhány 
helyen előfordul tollfosztás, de már süteménnyel és szendvics-
csel kínálnak bennünket esténként, meg sem várva az áldo-
mást. Itt, a Duna utcában Olgi néni még 1996-ban is fosztatott 
tollat. Én is szívesen elmentem, így elevenítettük fel a hajdani 
társas összejöveteleinket. Itt már finom tea, bor, sütemény, 
forgácsfánk, szendvics járja, mintha lakodalomban volnánk. 

Végh Ferenc: Kunsziget története c. munkája alapján 
Karácsonyi Lajosné és Varga Ernőné visszaemlékezései 

Szent Miklós 



November elejétől megnyitom rendelésemet  
az orvosi rendelő tanácsadó részében. 

Várom minden kedves régi és új vendégemet  
telefonos bejelentkezés alapján. 
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Tel.: 96/485-783 
Mobil: 30/956-36-67 

Újra: Óvodás olimpia  

Újra Térségi Óvodás Olimpiát szervez a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés, 
Győr-Moson-Sopron Megyei Sporthivatal, 
az Alsó-Szigetközi Önkormányzatok Kis-
térségi Társulása. Öt fiúból és öt lányból 
álló csapatok indulnak a vetélkedőkön. 

2004. december 10-én pénteken 10 órá-
tól a Kunszigeti Sportcsarnokban kiderül, 
hogy a térség hét településének óvodásai 
közül melyik csapat jut a megyei döntőbe. 
A gyermekek a megyei sporthivatal szak-
emberei által összeállított játékos sorverse-
nyeken mérik össze ügyességüket, gyorsa-
ságukat. 

Reméljük, az elmúlt évekhez hasonlóan 
jó hangulatban és a mozgás élményével 
telik a délelőtt minden résztvevő számára. 

 
Képünk a két évvel ezelőtti rendezvé-

nyen készült. 



A Pér csapatához látogat-
tunk. 

Pér-Kunsziget 6:2  
(2257-2406) 

Ld.: Németh I. (412) Pontf.: 
Vitéz P. (388) 

 

A legutóbbi sikertelen 
meccs után legjobbkor jött egy 
győzelem. A mérkőzés izgal-
mait mutatja, hogy mindössze 
1 fával nyertünk a Győrújfalu 
ellen. 

Kunsziget-Győrújfalu 5:3 
(2352-2351) 

Ld.: Németh I. (416) Pontf.: 
Rebenek B. (415), Gutléber Z. 
(404) 

Hazai pályán fogadtuk a 
Jobb Dáma csapatát. Nyer-
nünk sajnos nem sikerült. 

Kunsziget-Jobb Dáma 3:5 
(2264-2286) 

Legjobb dobó: Fincziczki T. 
(408 fa) Pontfogó: Németh I. 
(399) és Vitéz P. (380) 

 

Ugyancsak hazai mérkő-
zés következett. A Halászi 
ellen jó játékkal nyerni tud-
tunk. 

Kunsziget-Halászi 6:2 
(2295-2242) 

Ld.: Rebenek B. (421) Pontf.: 
Fincziczki T. (395), Németh I. 
(388), Gutléber Z. (375) 
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Gyenge ősz 

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

Szépen búcsúzott az október, hiszen utolsó 
napján nagy küzdelemben sikerült itthon tarta-
ni a három pontot. A fiúk saját maguk nehezí-
tették meg a dolgukat, hiszen a második fél-
időben kimaradt egy büntető és a kiállítás is 
felesleges volt. 

Kunsziget – Pannonhalma 2:1 
Gsz.: Csáki 2 
Kiállítva: Kozári 
Kéring Attila: Minden pontot meg kell be-

csülni, főleg a hármat. 
 
A november sajnálatos módon már nem 

volt ilyen sikeres. A mérleg: 3 mérkőzésen 3 
vereség, 2 rúgott és 10 kapott gól. A 
Veszprémvarsányban elszenvedett vereség 
még „benne volt a pakliba”, de a másik két 
eredmény egyértelműen csalódás. Nézzük sor-
ban! 

November 7-én a Bakonyban vendégszere-
pelt csapatunk, ahol az őszi szezonban nagyon 
jól szereplő hazaiak otthon tartották a három 
pontot. Hiába voltak helyzetek, rúgott gól nél-
kül nem lehet nyerni. 

Veszprémvarsány – Kunsziget 2:0 
Kéring Attila: Nem érdemeltük meg a vere-

séget, mert jól játszottunk, csak mi kihagytuk 
a helyzeteinket. 

Szezonvég tekében is 

Az utolsó őszi hazai mérkőzésen a 75. percig győzelemre áll-
tunk, de a jól küzdő vendégek megfordították az eredményt. 

Kunsziget – Koroncó 1:3 
Gsz.: Szári 
Kéring Attila: Három perc kihagyás elég volt, hogy az ellenfél 

megfordítsa a mérkőzést. 
 
Az utolsó fordulóban az utolsó helyen álló Tét volt az ellenfél 

idegenben. A tét nagy volt, hiszen egy esetleges győzelemmel 
akár az első tízbe kerülhettünk volna. A három pont megszerzése 
helyett ugyanis sikerült belefutnunk egy súlyos vereségbe. 

Tét – Kunsziget 5:1 
Gsz.: Molnár 
Kéring Attila: Őszi szereplésünknek 

megfelelően gyenge játék és vereség. 
 
A táblázatból láthatjuk, hogy 15 mérkő-

zésen 4 győzelem, 11 vereség, 15 rúgott 
gól, 32 kapott gól, 12 szerzett pont az őszi 
mérleg. Ez a tavalyi bajnokságban negye-
dik helyezést elért csapattól nagyon kevés, 
közönségriasztóan gyenge teljesítmény. 
Bízzunk benne, hogy hatékony lesz a téli 
felkészülés, sikerül rendet tenni a fejekben 
és sokkal szebb tavasz köszönt ránk. Min-
den játékosnak, edzőnek, vezetőnek, a csa-
pat körül munkálkodónak jó pihenést, ered-
ményes felkészülést kívánunk. 

Őszi végeredmény 
 

1. V.varsány 35 
2. Abda 34 
3. Lébény 31 
4. Gy. Elektr. 30 
5. Gy. Dózsa 28 
6. Koroncó 26 
7. Győrsövényh. 26 
8. Bajcs 25 
9. Öttevény 15 
10. Petőháza 15 
11. Nagyszentj. 15 
12. Pannonhalma 12 
13. Kunsziget 12 
14. F.szentmiklós 12 
15. Győrszentiván 12 
16. Tét 11 

Az őszi szezon utolsó meccsét Szany csapatával 
játszottuk. 
Szany-Kunsziget 6:2 (2340-2184) 
Ld.: Németh I. (384) Pontf.: Vitéz P. (371) 

 
 

További tekés hírek 
 
 

Farádon az Ifjúsági egyéni bajnokságon a kunszi-
geti Farkas Attila, aki a Gy. Kommunális tekézője 5. 
helyezést ért el. Ugyanitt Fincziczki Tamás 7. lett. 

A városi ifjúsági versenyt Fincziczki T. nyerte, 
Farkas A. 5. helyezett lett. 

Mindkét fiatal továbbjutott az országos területi 
versenyre. Gratulálunk és további jó eredményeket 
kívánunk. 

GUTLÉBER ZOLTÁN 


