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Szent István az államalapító király

Különös időszeruséget ad a Szent István előtt történő fő
hajtásra az a tény, hogy az Európai Közösséghez történő
csatlakozásunk belátható közelségbe került. Jóllehet vala
mennyi ma létező politikai erő igyekszik majd sajátjának
feltüntetni a bekerülés gondolatát, megfeledkezve annak
elindítójáról, pedig annak alapjai ezer esztendővel ezelőtt
teremtődtek meg.
A honfoglalást követően a Kárpát-medence Európa és
Ázsia politikai választóvizévé lett A magyarság nagy kér
dése e politikai közegben az volt, hogy európaiak leszünk,
vagy Ázsia nyer teret hódításun.l<lcal.
Szem István döntötte el a nagy kérdést azzal, hogy csatát
nyen először Koppány, majd Gyula vezérek ellen. A po
gány szokásjog szerinti öröklést követelő Koppány testé
nek felnéb,yeltetésével jelezte: elszánta magát arra, hogy az
állam megteremtésének, a keresztény vallásnak az ügyét
g yőzelemre viszi.
A II. Szilveszter pápa által küldött koronával történő meg
koronázása jelentette jogilag az önálló királyság, az állami
ság létrejöttét. nemzetközi elismerését.

A nagy államszervező - felismerve az Európához tartozás
történelmi szükségszerűségét - latin kultúrájú európaivá
tette a magyar nemzetet. Neki köszönhető, hogy a magyar
ság nem jutott az előtte itt élő népek, a hunok és az avarok
sorsára. Nem volt könnyű dolga. Számos egyéni tragédia
szeghette volna kedvét, kevéssé erős jellemű férfiút me
gannyi - családi és országos - konfliktus térithetett volna el
kitűzött feladata teljesítésétől. Szent István azonban végig
ment a maga választotta - és jól választotta - úton. Noha
vér szerinti gyermekei ifjan elhaltak, szellemi „gyermekei" a magyar államszervezet, a vármegye, a keresztény egyház
- immár lassan egy évezreddel túlélték őt. 1038. augusztus
15-én halt meg, halálával a valaha élt legnagyobb magyar
ál1arnférfi távozott az élők sorából.
Azt, hogy Szent István tette és alakja milyen korszakos
jelentőségű a magyar történelemben, azt nem a késői utó
kor fedezte fel, hanem már a saját százada tudta. Szentté
avatását az általa megvakíttatott Vazul (Vázsoly) unokája,
a később ugyancsak szentté avatott László király javasolta
1083. augusztus 20-án. Szent László szemét nem homályo
sította el a nagyapjával szembeni szörnyű megtorlás, vilá
gosan látta, hogy Szent István valami gyökeresen újat te
remtett a Kárpát-medencében.
A Szent István által megkezdett Európához történő csatla
kozásunk, csak akkor válik teljessé, ha a példátlanul iga
zságtalan trianoni diktátummal elszakított felvidéki, kárpá
taljai, erdélyi, és újvidéki magyar testv�reink által lakott
államok is bekerülnek a közösségbe. Ujra egy „ország"
tagjai leszünk, az Egyesült Európáé.
Őszinte öröm, meghatóan szép érzés számunkra, a szülő
falunkból részben elkerültek számára megtapasztalni: a
nyugdíjasok és a legifjabb nemzedék hagyományőrző tevé
kenységét; a mindenkori önkormányzat tagjainak bölcs
döntései nyomán karbantartott és szépülő környezetünket;
az épülő és megújuló intézményeket; a Polgármestereink
előrelátó, lelkiismeretes és fáradhatatlan közéleti tevékeny
ségét; a község lakosságának szorgalmát és emberségét.
Az ál1amalapitó Szent István emlékének méltó ápolása, a,
hazaszeretetnek tettekben megnyilvánuló jelei ezek, mely
tiszteletet kelt a messziről jött emberekben, méltó büszke
séget az itt élőkben, szívet melengető érzést az „elszárma
zottakban".
Szalai Ferenc
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SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉRE

Az Úr l 001. esztendejében a fiatal magyar kereszténység
nagy ünnepre készült. Asztrik apát előtt kitárultak az örök
város kapui. Nem hiába utazott Rómába. Szent Péter utó
da, Szilveszter pápa örömmel hallgatta a magyar fejedelem
apostoli munkájáról való beszámolót. Elismerése jeléül
királyi koronát és apostoli kettős keresztet küldött az
apostoli királynak. A követek siettek haza kincseikkel, az
ország örömlázban ég, koronázásra készül. Kemény tél
tanyázik a Duna-Tisza tájon, hó takarja az utakat. Ennek
ellenére az ország minden tájáról érkeznek a követségek
Fehérvárra, hogy szemtanúi legyenek az Árpád ivadék
koronázásának. Jöttek a lóra termett magyar urak, asszo
nyaikon talán még ott csillognak a nyugati kalandozásokon
rabolt ékszerek. Megkezdődik a szertartás és a papok
ajkán felcsendülnek a latin nyelvű énekek. Mindenki úgy
érzi. hogy ez nemcsak a koronázás ünnepe, hanem egy új
útra lépő nemzet születésnapja!
Nagy és jelentős ünnep volt ez a koronázás, hiszen a ma
gyarság ettől a naptól kezdve illeszkedett be az európai
keresztény népek közösségébe. Szent István ünnepén az
ország minden jelentősebb helységeiben, városokban, fal
vakban tartanak ünnepségeket. Méltatják a nagy király
államalapító nagyságát. Írásom munkásságának azt a részét
akarja röviden kiemelni, amit az igaz hit. a keresztény egy
ház terjesztése érdekében tett. A szép magyar ének ezt így
fejezi ki: .,Jó magyar népet, Krisztushoz vitted, légy áldott
Szent István király".
Napjainkban, amikor szülők és nevelők képtelenek szilaj
gyennekeket fegyelemre szoktatni, szinte csodának látszik,
hogyan volt képes Szent István a szilaj felnőtt, rabláshoz,
kalandozáshoz szokott tízezreket megnevelni, de legalább
is megfékezni? Egyetlen válasz: a példa erejéve!I Ö maga.
hitvestársa és fia Isten parancsait megtartva a hit szerint élt.
Intelmeiben ezt írja Imre fiának: ,,Legelőször azt hagyom
meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom kedves fiam,
hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és
éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalónak
példát mutass, valamennyi egyházi személy méltán nevez-
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zen igaz keresztény hitvallású férfinak". Mivel Szent István
életében a katolikus hitnek ilyen nagy a jelentősége és ereje,
templomok emelkednek a vadon tájak fölé országszerte.
A keresztény hit terjesztése érdekében nyugatról szerzete
seket hiv be az országba, részükre kolostorokat építtet. A
kolostorok szerzetesei és szerzetesnői a hitterjesztés érde
kében missziós tevékenységet folytatnak és a kolostorok
körül részt vesznek a nép nevelésében is. A pannonhalmi
kolostor alapítása után megtörténik a veszprémvölgyi apá
cakolostor és a pécsváradi monostor építése is. Szent Ist
ván idejében épül Bakonybélen, Zalaváron is kolostor.
A kolostorok keletkezése, amelyeknek a misszió terén
föszerep jutott, általában megelőzte a püspökségekét,
amelyeknek már az állandósult hitélet gondozása és szerve
zése volt a hivatásuk.
A dunántúli püspökségek közül a veszprémi lehetett az
első, a pécsi és a győri püspökségek keletkezését 1009.
évre tehetjük. Az egész egyház élére az esztergomi érsek
került és az ő vezetésével jöttek létre a váci és az egri püs
pökségek. Külön érsekség alakult Kalocsán a tiszántúli
vidék megtérítésére. Ennek előőrsei voltak kelet felé a
csanádi, bihari és erdélyi püspökségek.
Szent István törvénye 10-10 falut kötelezett plébánia építé
sére és javadalommal való ellátására. �1inden jövedelemből
tized járt az egyháznak, amely mint mindenütt, úgy nálunk
is, részt vett a hitélet gondozása mellett a közigazgatásban
és a tanításban
Szent István ünnepén százezrek ajkán felcsendül az ének:
,,Hol vagy magyarok tündöklő csillaga ..... " Valóban tün
döklő csillag Ö, aki önmagát, népét az örök isteni törvé
nyek útjára tudta bocsátani! Mint tündöklő csillag évszá
zadokon át világított, ezért értük meg az első évezred vé
gét. Nagy kérdés, rátalál-e nemzetünk a hit, az isteni tönié
nyek útjára, hogy megérhesse az elkövetkező évezredet is?
Ezt csak a hit világossága biztosíthatja nekünk!
Érsek Sándor
tiszteletbeli kanonok, plébános
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1999. augusztus 20-án, 11 órakor,
-------------------------------a szentmisét követően, a kultúrotthonba.
Megtisztelő megjelenésüket köszönöm.
A képviselőtestület nevében:
Lendvai Ivánné
,
polgarmester
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DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Az 1999-2000. tanulmánvi év elé
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Tisaelt Szüló'k, Tanítványaink!

Tisztelt Lakosság!
Az egészségüg yi alapellátás fejlesztése 1évek óta egyik legfonto
sabb feladata az Önök által me�·álasztott képviselő-testületnek.
Célunk - a mindennapos orrnsi rendelés biztosítása. a1. orrns
állandó jelenléte a településen - megnlósult.
Községünknek 1999. szeptember l-től önálló vegyes orrnsi kör
zete nn. melyben

DR. VARGA BALÁZS GÁBOR
családorvos
látja cl a lakosság gyóg yítását.

A rendelések időpontja:
- délelőn 8-11 óráig
- délután 16-1 7 óráig, valamint a készenléti hétközbeni ügyelet.
Történelmi pillanat ez a falu életében.. hiszen Kunszigetnek eddig
még soha nem mit ..saját"" 01- Y osa.
Kérem fogadják bizalommal
A lakosság betegkártyái - a törvényi előírás szerint - automati
kusan az új orvoshoz kerülnek.
Lendvai Ivánné
polgármester

ŐSZI KIRÁNDULÁS
Szeptember 26-án, vasárnap reggel 7 órai indulással
kirándulást teszünk Tatabánya, Tata útvonalon a
Nyugdíjas-Klub tagjaival és az érdeklődőkkel együtt.
A kirándulás költsége: 1.300 Ft/fő.
Jelentkezés és befizetés folyamatosan Szalai Bélénénál
(tel: 485-359) legkésóöb szeptember 6-án, hétfőn a
klubfoglalkozás alkalmával

Még néhány örömteli, gondtalan szünidei napot ígér a naptár,
azután újra benépesülnek az iskolapadok, hogy megkezdjük az
é\·ezred utolsó tanévét.
Különös varázsát adja az esztendőnek az az örvendetes tény, hogy
hosszú idő után tanulólétszámunk várhatóan ismét eléri a bü\·ös
100-at. egészen pontosan 101 diák'llllk számára készítjük a pado
kat, asztalokat, székeket.
Községünk megtartó erejét dicséri, fiatalodását jelzi, hogy az
eltávozott 10, általános iskolai tanulmányait befejezett öregdiák
helyébe 1 7 első osztályos lép - s ez a tendencia az elkövetkező
évekre is!
Az alsó tagozat létszáma 59 före nő, s ebből valószínűsíthető.
hogy a napközi otthoni ellátás iránti igény is növekedni fog a
szülők körében.
Ajánljuk is a napközi igénybevételét - 1-iilönösen alsó tagozaton,
elsö és második osztályban pedig kiváltképpen.
Talán nem köztudott, hogy a teljes ellátás mellett mód nyílik
egyszeri étkezésre ( csak ebéd), egyszeri étkezésre és tanulásra,
\·:tiamint étkezés nélliil a délutáni tanulóidő látogatására is. Ez
utóbbi természetesen ingyenes. egyebekben a térítési díjak válto
zatlanok.
Végezetül iskolánk munkaerőhelyzetéről:
Sajnálatunkra Miklósy és Visi tanár urak távoztak intézmén:iink
bői egyetemi tanulmányok megkezdése, illetőleg elköltözés miatt
- pótlásuk folyamatban van.
Kedves SzÜ/ők, J)iákok!
Találkozunk 1999. augus1,1us 31-én. kedden 18,00 órakor. a
tanévnyitó ünnepélyünkön.
Balogh Ferenc
iskolaigazgató

A .CSERKÉSZPARANCSNOK UNOKÁI
A két kunszigeti testvér, Stoller Anita és Ákos
nemrégiben ismerkedett meg a Ravazd határában
lévő cserkésztáborral, mikor nagypapájuknak, a
volt cserkészparancsnoknak emlékfát ültettek. Ha
nagyobbak lesznek a kisgyermekek, majd eldönt
hetik, hogy követik-e a példát és maguk is beáll
nak-e cserkésznek.
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ÚJ ÜZEMCSARNOK AZ AGS CO BT-BEN

A kibővített üzem (AGS) látképe a keleti oldalról

A falu szélén szép fehér gyárépület fogadja az
Öttevény felől érkezőt. Ez az első idetelepült üzem,
az AGS, ahogy a helyiek mondják 1995 tavaszától
termel. A napokban adták át új, 1400 m2 -es csarno
kát, ahová a jövő év végéig 200 dolgozót vesznek fel.
Jelenleg hetente 150 ezer - a személy- és tehergép
járművek motorblokkjaiba és aggregátor egységeibe
való kész tömítést szállítanak ki a németországi
Brettenbe, ahol a cég központja van és tavaly óta egy
amerikai konszern tagja.
A három műszakos rendszerben foglalkoztatott 115
munkás nagy része helybeli, vagy a szomszédos tele
pülésekről jár át. Az autógyárak beszállítóiként elért
piaci eredmények következtében vált szükségszerűvé
a további beruházás.
A csaknem kész acélszerkezetű csarnok másfélszerese
a réginek. Irodák és öltözők tartoznak hozzá és a ter
jeszkedés miatt kibővítették az ipari vámszabad terü
letet. Ősszel elkezdhetnek dolgozni az épületben a
fizikai munkások, köztük fele-fele arányban lesznek
férfiak és nők. Főleg fiatalokat és középkorúakat
várnak. A felvételnél a kunszigetiek előnyt élveznek.
- Tagadhatatlan, hogy a gurnivulkanizálásnak érezhető
a szaga, de nagyon figyelünk arra, hogy a kibocsátott
gáznak ne legyen emberre ártalmas tartalma. Ennek
érdekében végeztetjük rendszeresen a vízsgálatokat szögezte le Mikó Csaba cégvezető, akitől megtudtuk,
hogy hamarosan egy modern szűrőkkel ellátott elszí
vót szerelnek fel. Egyébként az összes hulladékot,
ami keletkezik, elszállítják és gondoskodnak meg
semnúsítésükről.

Községünknek hosszú távú fejlődést biztosítnak az
ipari üzemek.
Helyi munkalehetőséget adnak, hozzájárulnak a tele
pülés fenntartási költségeihez, nő a lakosság létszáma,
vonzó a település, szívesen költöznek falunkba.
Ugyanakkor Kunsziget megőrzi régi, csendes, falusi
hangulatát, nyugalmát.
Az iparosodás híve vagyok, hozzátartozik falunk
életéhez, - nyilatkozta Lendvai Ivánné polgármester.
- Közeledik az ősz. Nem sok idő van hátra, hogy
beinduljanak az új gépek. Ezért kérem ezúton is a
kunszígetieket és a környező falvak lakóit, hogy mi
előbb jelentkezzenek felvételre üzemünkbe, hogy az
új részleg indítása a tervek szerint megtörténhessen fejezte be nyilatkozatát Mikó Csaba.
Rába László
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Mikó Csaba cégvezető

5

• A VIRÁGOS KUNSZIGETÉRT MOZGALOM ÉRTÉKELÉSE
Augusztus 2-án, 3-án egy öttagú bizottság - melynek tagjai
Az alábbiakban felsoroljuk azokat, akik bekerültek pont
számukkal a legjobb 46 közé és így részt vehetnek az au
a faluszépítő egyesület elnökségéből kerültek ki - elvégezte
a kunszigeti porták előtti, melletti kertek, parkosított terü
gusztus 20-i ünnepség során megrendezésre kerülő sorsolá
letek minősítését, melynek során egy-egy bíráló maximum 5
son, ahol 12 db 2000 Ft-os jutalom talál gazdára és kifize
pontot adhatott, így a legszebbnek ítélt kert, parkrészlet
tésre. Előtte adjuk ki az emléklapokat, melyeknek letéphető
legfeljebb 25 pontot kaphatott. A szigorú zsűri ilyet csak
szelvényét kell az urnába dobni, s ezek közül gyermekek
egy esetben adott, mégpedig Lőrincz Károly és családja
húzzák ki a nyerő neveket.
portáján.
NÉV
Pontszám
UTCA
22,5
Ifj. Stoller István
Ifjúság utca
20
Kiss Tibor
Ifjúság utca
25
Lőrincz Károly és családja
Ifjúság utca
19
Németh István
Ifjúság utca
16
Ifjúság utca
Szalai Zoltán
19,5
Kuller Attila
Ady Endre út
16
Szabó Zoltán
Ady Endre út
18,5
Szabó Imre
Ady Endre út
18,5
Takács József
Ady Endre út
16,5
Wollner József
Ady Endre út
16,5
Bíró Istvánné
Rákóczi út
19,5
Virág Ernő
Rákócziút
18
Kapuvári Zsolt
Rákóczi út
16
Karácsonyi Imre
Fő út
20
Fő út
SICK Kft
16,5
Kertes utca
J ursics Andrásné
16,5
Ifj. Gondár Zoltán
Kertes utca
17,5
Fő út
Szalai Gézáné
20
Fő út
Szalai Sándor
22
Wellner István
Fő út
17
Id. Szalai Pál
Főút
18,5
Hécz Vince
Főút
16
Stoller Flóriánné
József Attila utca
20
Lendvai Iván
József Attila utca
19
Lendvai Imre
József Attila utca
19,5
József Attila utca
Lovászi Zsolt
18,5
Kossuth tér
Joó István
16,5
Hunyadi utca
Lévai Imre
20
Hunyad� utca
Virág László
16,5
Hunyadi utca
Tilai Imre
16
Stoller Péterné
Hunyadi utca
20
Győri út
Szalai István
17
Győri út
Fördős Imre
17,5
Széchenyi utca
Frank Antal
21,5
Széchenyi utca
Gaál Csaba
16
Virág Vilmos
Duna út
16
Virág Ferenc
Dózsa út
18,5
Pék Albert
Dózsa út
17,5
Dózsa út
Horváth Mihály
20
Tilai Lajosné
Dózsa út
Petőfi tér
18,5
Erdélyi János
A bíráló bizottság tagjainak előkertjeit a bizottság nem
értékelte.
Ezúton köszöni meg az egyesület azt az igényes és szorgos
munkát, amit a falu lakossága a házak előterének tisztán-

tanása, rendezettsége, virágosítása érdekében tett és kéri,
hogy a jövőben is támogassa mozgalmunkat.
Csiszár Imre
elnök
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AM BESTEN BA U - TERÁN
avagy egy sikeres női focicsapat
1998-ban alakult meg Győrött a kék-fehér színekben játszó
Am Besten Bau-Terán női labdarúgó egyesület, mely azóta
is a kunszigeti pályán, a helyi közönség előtt játssza mérkő
zéseit. A cs�pat elnök-edzője Csapó Sándor, elnökhelyette
se Szeiman Eva, technikai vezetője Kiss Zoltán.
Kunszigeti kötődésüket Dömötöri István, az Am Besten
Bau igazgatója és Kuller Imre, az Am Besten Bau Kunszi
get csapatának labdarúgó szakosztály elnöke támogatta. Az
1998/99. évi NB II-es bajnokságban az utolsó fordulóban
csúsztak le a dobogó hannadik fokáról és végeztek a ne
gyedik helyen.
Jelenleg Varga Flóra és Róth Kornélia kapusok, Dombi
Tímea, Sipos Melinda, Stróbli Andrea. Szalai Gyöngyi.
Győrfi Edina, Dobos Mónika, Csepi Melinda. Mészáros
Anikó és Szabó Ildikó hátvédek, Farkas Mónika, Erős
Sándorné Tamás Ani, Páldi Mariann és Takács Olívia kö
zéppályások, valamint Hujber Alíz, Szeíman Éva, Tóth
Adrienn, Balogh Viktória, Gondár Tünde, Kovács Ágnes és
Borsos Margit csatárok alkotják a keretet.

A bajnokság befejezése után a csapat heti 2-3 edzéssel és
ktilönböző tornákon való részvétellel készül a sikeres baj
noki rajtra.
Céljuk az első négy hely valamelyikének megszerzése
Kunszigeten tovább népszerűsíteni a női labdarúgást, í�
_
talan több szigeti lány kap kedvet a focihoz. Céljuk még,
_
hogy sikeres szerepléssel · tovább öregbítsék Kunsziget
hírnevét.
Felcsúton második, Balatonfüzfón a Nemzetközi Utánpót
lás Tomán első. Sopronban az Országos Kispályás Labda
rúgó Kupán harmadik helyezést ért el az Am Besten Bau Terán csapata. Miskolcon a Nemzetközi Nagypályás Tor
nán a 4. helyet szerezték meg.
Tóth Adrienn sikeresen mutatkozott be a Szlovénia ellen
játszó magyar válogatottban.
Szeíman Éva, Varga Flóra, Tóth Adrienn az utánpótlás
kerettel készülnek a Sopronban rendezendő utánpótlás EB
selejtezőre (augusztus 18, 20, 22.) Mindhárom játékost
meghívták még augusztus l 3-14-ére a Gödöllőn játszó
ligaválogatottba is.
Augusztus 28-án (szombaton) 15 órakor Kunszigeten a
Szegedi Boszorkányok elleni mérkőzéssel megindul az
1999/2000. évi bajnokság.

A további párosítások:
Sze tember 11.
Sze tember 18.
1 Sz tember 26.
Október 9.
Október 23.
November 7.
November 20.

szombat
szombat
1 vasáma
szombat
szombat
vasáma
szombat

l 14 óra
17 óra
! 14 óra
14 óra
11 óra
14 óra

1 Kunszi
Kunszi
Hunl!ária-Viktória Bu
Elán Miskolc - Kuns
et

Képiinkőn Kiss Zoltán technikai vezető és Csapó Sándor elnök-edző

Rába László
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ÚJRA A BAJNOKI PONTOKÉRT

Az elsö félidöben még 1-1-rc állt a mérközés, sok volt a kihagyott
helyzet. s et. majdnem megbosszulta magát. Végül mégis csak
itthon maradt a három pont. mert Vadász P 2. CsoUán I góljárnl
3-2 -re sikerült megnyerni a mérközést.
Az utánpótlás csapat 2-2 aranyú döntetlent én el.

Nemrég jelent meg Kö,·ári András. a Györi VKLSZ elnökének
értékelése a megyei II. osztály győri csoportjának 1998/99. Évi
eredrnényeiröl. E szerint a góllövö listán 1. Györi Balázs (Bajcs)
26 góllal. 2. Tatai Richárd (Györladamér) 23 góllal. 3 Vadász Pál
(Kunsziget) 22 góllal. Gratulálunk!
A csapat teljesítményéröl az alábbiakat írja: ..A második bajnoki
idényét töltötte ebben az osztályban a csapat, mely a legföbb cél
érdekében jelentösen megerösitette játékosállományát. Az ered
ményes öszi szereplés igazolta a várakozásokat. de a tavaszi
szezonban a rangadókon nem tudott igazán felnöni a feladathoz,
így kénytelenek beérni az erustéremmel. ··
Az utánpótlás-bajnokság végeredménye alapján Kunsziget után
pótlás csapata a 13. helyen végzett 42-63-as gólaránnyal. 30
ponttal.
Auguszms 8-án megkezdödöH az 1999 2000. évi bajnokság.
Kunszigeten 300 nézö elött a Györszentiván csapata mit az ellen
fél. A szigeti csapat az ahíbb1 összeállításban lépett pályára az
elözö bajnokságban 14. helyen végzett vendégekkel szemben:
Vörös - Csapó (Saru}, Papp. Dömötöri. Pram (Baranyai Zs.),
Németh (Rezi). Vadász Z.. Kolonics. Baran�·ai P.. Csollány. Va
dász P.

A második fordulóban az újonc Tápszenoniklóshoz látogatott a
csapat.
A szigetek védelme erösödött azzal, hogy Nagy Péter eltiltása
lejan. Kelemen Oet.sö es Farkas Zoltán pedig felépült sérüléséböl.
Íg y a középpályán kónnyebben szervezhették a támadásokat.
A két csapat küzdelmes mérkőzést vívott. és ezt a kemény talajú
pálya még nehezítette is.
\,lár az első félidőben eldőlhetett volna a mérkőzés - javunkra ha helyzeteinket Jobban kihasználjuk. A szépszámú h.-unszigeti
szurkoló biztatása mellett zajló mérkőzésen végül is megérde
melten nyertú.nk. amit a janmkra mutatkozó 17-3-as szögletarány
is alátnmaszt.
.-\ végeredmény 2-1 janmkra.
.-\z utanpótlás csapatunk sajnos 3-0 arányban kikapott. Játékukat
n�ilván kedvezőtlenül befolyásolta. hogy az ellenfél 1-0-ás vezeté
sekor kapott uzeneg yest nem tudtuk énékesiteni.
Rába László

A további mérkőzések sorsolása:
1 augusztus 22.
· 17 óra
1 Kunsziget - óttevenv
l 3. forduló
Börcs - Kunsziget
1 augusztus 29.
17 ora
14. fordulo
'
).
f K unsz!Qe l - 8'acsa
16 ora
1 szeotember :, .
. �ordul.0
'
1
1
16 ora
szeptember 12.
6. forduló
G,·ön Eleh.-u-omos - Kunsnget
1 Kunsnget - Nagvszentiános
16 ora
1 szeptember 19.
7. forduló
'
1 Gvörladamcr - Kunsziget
8. forduló
16 ora
1 szeetember 26.
1 október 3
i 9 forduló
, Kunsnge1 - Gömú_______--'
15 ora
15 óra
, Bönv - Kunswie1
1 október l 0.
i l O. forduló
· Kunsziget - >i,-úl
14 óra
, l l . forduló
1 oktober 17.
1 12. forduló
Ba1cs - Kunsziget
1 ok1ober 24.
1 Kunsziget - Vámosszabadi
14 óra
, 13. forduló
október 3 1.
13 óra
' 14. forduló
i Kunsz.i et - G, őrú "falu
1 november 7.
13 óra
: G,·őrszemere · Kunsziget
november 14.
15. forduló
At. utánpótlás csapatok sorsolása azonos a felnött csapatok sorsolásárnl. Kezdési idő 2 om·al
korábban a felnőtt mérkőzés előtt.
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Az első mérkőzbre felállt csapa1 tagiai balról iobhra:
.->..!ló sor: l adász Pál, Barcowa, Péter. l 'adász Zoltan. San, Zsoit. Pram .\fiklós. Rezi Lajos. Papp József. .Vagy Péter
Guggolnak: Csollán J;1os. Bara11ya1 Zsolt..Vémeth Péter. Dőmótön lscvan Kolomcs !scvan, Csapo Baiazs
Fekszenek: Kopp .-!ndrá.s. 1 orös Gábor
Hiányzik a kepröl: Kolomts Tamas, Farkas Zoítán..-lmbnis Szabolcs. Gondár Gábor
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KUNSZIGETI TEKE EGYESÜLET

A múlt évben, augusztus 7-én, új színfolttal gazdagodott
Kunsziget versenysportja. Kunszigeti Teke Egyesület né
ven, Kunsziget székhellyel alakult egyesület elnöke: Szalay
Győző, alelnökök: id Kuller Imre és Lukács József El
nökségi tagok: ifj. Kuller Imre, Tóth István, Virág Fe

renc, Lukács Ferenc, Tamás Imre, Lendvai Ivánné és
Varga Ernő.
Az egyesület fö szponzora Lukács Ferencné, a kunszigeti
tekéző bérlője, aki a pálya használatát térítésmentesen
biztosítja. Az egyesület egyéb költségeit az elnökség tagjai
és a játékosok közösen állják.
Az edző:
Dogossy Károly.
Játékosok:
Kiss Zoltán (1984.
Rebenek Balázs (1978.)
Major József ( 1969 ) / Abda/
Németh István (1974.)
Virág Péter (1977.)
Nagy Ferenc (1959.)
Taufer Zoltán (1954.)
Schreiner Imre ( 1977.)
Lukács József (1972. ) /Abda/
Gutléber Zoltán (1953.)
Taufer Péter (1975.)
Az 1998/99. évben a megyei II. osztályban szerepeltek és a
6. helyen végeztek. Újoncként nagyon megilletődötten
játszottak egész évben. Ez érhető is, hiszen teljesen kezdő
versenyzőkkel szerepeltek. Itthoni átlaguk 1990, idegenbeli
pedig 2007 fa volt.

Átszervezés miatt az 1999-2000. évben a megyei I. osz
tályban indulhat a csapat, ami még nagyobb erőpróbát
jelent majd az együttesnek. Céljuk az első évben a tisztes
helytállás és rutinszerzés.
Lehetőség szerint szombat délutánonként játszanak hazai
pályán. Ezúton is kérik a szurkolókat, hogy minél többen
látogassanak el mérkőzéseikre és biztassák, lelkesítsék a
játékosokat.

A csapat sorsolása a következő:
I. forduló
II. forduló
III. forduló
IV forduló
V forduló
VI. forduló
VII. forduló
VIII. forduló
IX. forduló
X. forduló
XI. forduló

augusztus 30.
szeptember 6.
szeptember 13.
szeptember 20.
szeptember 27.
október 4.
október 11.
október 25.
november 8.
november 15.
november 22.

-

szeptember 5.
szeptember 12.
szeptember l 9.
szeptember 26.
október 3.
október 10.
- október 17.
- október 31.
- novemb�r 14.
- november 21.
- november 28.

Mosonszentmiklós - Kunsziget
Kunsziget - Bogyoszló
Károlyháza (Kimle) - Kunsziget
Á. Talizmán - Kunsziget
Kunsziget - Jánossomorja
Tét - Kunsziget
Kunsziget - Győrújfalu
Szany - Kunsziget
Kunsziget - Pér
Győri Ringa - Kunsziget
Kunsziget - Gyömöre

A mérkőzések napját és kezdési időpontját megegyezés szerint állapítják meg az együttesek és erró1 - kellő idó'ben - tájé
koztatják a szurkolókat
Rába László

Kunszigeti Hírmondó
A Kunszigeti ónkormányzat lapja
Ingyenes Kiadvány
Felelős szetkesztő: Rába László. Tel.: 96/485-309
Kiadja: A Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget József Attila út 2.
Felelós kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96,485-354 Rádiótelefon: 06,30,9395-607
Technikai szerkesztö: Gondár Istvánné
Kész0lt a Kunszigeti Polgármesteri Hi\'atal sokszorosító gépén

