
Kunszigeten megerősítették az Kunszigeten megerősítették az 
október 1október 1--i választásokon az előző i választásokon az előző 
képviselőtestület mandátumát: képviselőtestület mandátumát: 
Lendvai Ivánné polgármester mel-Lendvai Ivánné polgármester mel-
lett újraválasztották a testület to-lett újraválasztották a testület to-
vábbi hét tagját is. Viszont a rész-vábbi hét tagját is. Viszont a rész-
vételi arány alacsonyabb volt, vételi arány alacsonyabb volt, 
mint 2002mint 2002--ben.ben.  

A játszótér és a műfüves pálya is A játszótér és a műfüves pálya is 
épül, mindkettőt hamarosan bir-épül, mindkettőt hamarosan bir-
tokba is vehetjük.tokba is vehetjük.  

Október 23Október 23--án felemelő ünnepi án felemelő ünnepi 
műsorral emlékeztünk meg 1956műsorral emlékeztünk meg 1956--
ról. ról.   

A tavasszal elkezdett vetélke-A tavasszal elkezdett vetélke-
dősorozat újraindulásáról és az el-dősorozat újraindulásáról és az el-
múlt időszak eseményeiről is ol-múlt időszak eseményeiről is ol-
vashatnak az újságunkban vashatnak az újságunkban ——
nyugdíjasok mesemondó verse-nyugdíjasok mesemondó verse-
nyéről, a szüreti napról, az iskola nyéről, a szüreti napról, az iskola 
kirándulásáról és a könyvtári falu-kirándulásáról és a könyvtári falu-
napról képeket nemcsak az új-napról képeket nemcsak az új-
ságban, hanem honlapunkon, a ságban, hanem honlapunkon, a 
www.kunsziget.hu oldalon is talál-www.kunsziget.hu oldalon is talál-
hatnak. hatnak.   

A sportrovatban a tekecsapat A sportrovatban a tekecsapat 
sikerei mellett balszerencsés vere-sikerei mellett balszerencsés vere-
ségeiről is beszámolunk. Fociban ségeiről is beszámolunk. Fociban 
a serdülők végre nyerni tudtaka serdülők végre nyerni tudtak——
kétszer is. A nagycsapat viszont kétszer is. A nagycsapat viszont 
nyerni eddig csak akkor tud, ha az nyerni eddig csak akkor tud, ha az 
ifisták nem kapnak ki. És sajnos ifisták nem kapnak ki. És sajnos 
idegenben nem megy egyik csa-idegenben nem megy egyik csa-
patunknak sem.patunknak sem.  

Hírek, képek a honlapról 5. oldal 
Köszönet a véradóknak 6. oldal 
Bővült a tekeszakosztály 6. oldal 
Labdarúgó mérkőzések beszámolói 7-8. oldal 
Sportműsor 8. oldal 
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XVIII. évfolyam 10. szám 
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Október 23-i megemlékezés 2. oldal 
Idősek napja elé 2. oldal 
Kunsziget választott 3. oldal 
Beruházások az egészségünkért 4. oldal 
Említésre érDEMes 5. oldal 

Babits Mihály: Fiatal katona 
Még élni sem érte az életet, 
egy bátor pillantást ha vetett 
s az ég, a föld mind ránevetett, - 
 de nem lesz birtoka semmi: 
a szépség, épség, ifjui vér, 
tudás, tanulás, az isteni ér, 
nők biztató szeme - mind mit ér, 
 ha menni kell neki, menni? 

De megy szívesen, nem alkuszik, 
anyjától könytelen bucsuzik, 
bár lelke szeretetben uszik: 
 sohasem tanult gyülölni. 
S ki gyűlölt minden gyülöletet, 
s minden szeretetet szeretett, 
nem élhet, aminek született, 
 mert ölni kell neki, ölni. 

Ő nem gyürüt gyürüért cserélt,  
szivet cserélt aranyat vasért, 
oly kincse volt, ami többet ért, 
 mihez e föld aranya talmi: 
arany szive, arany mosolya -  
mind értünk ingyen adja oda, 
s győzünk-e, meg sem tudja soha, 
 mert halni kell neki, halni 

 

Ünnepi emlékezésre hívjuk Kunsziget lakossá-
gát és a hozzátartozókat, hogy  

a Hősök Napján együtt emlékezzünk 
az első és második világháborúban meghalt 

kunszigetiekre 
2006. október 31-én, kedden 17.00-tól  

szentmisével, katonai tiszteletadással  
és koszorúzással 

utána pedig a templom előtt ünnepi műsorral. 
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Idősek napja elé 
Megállás nélkül peregnek napjaink, ismét eltelt egy 

esztendő. A fák elhullatják aranybarna lombjukat, s las-
san végére járunk a betakarításnak. Elcsendesül, nyugo-
vóra tér a természet. S mintha valaki, valami megállásra 
intene bennünket 

Talán ilyenkor több idő jut azokra az emberekre is, 
akiket az idősek napján olyan nagy szeretettel köszön-
tünk. Igen, azokra gondolok - legyenek magányosak, 
vagy a család szeretete vegye körül őket —, akiknek az 
életet köszönhetjük. Azokra gondolok, akik letették már 
az asztalra, amit le kellett - hazának, családnak. S zokszó 
nélkül vették tudomásul, hogy szinte folyamatosan el-
megyünk mellettük, anélkül, hogy időt szánnánk rájuk. 
Rohanunk nap mint nap, tesszük dolgunkat monoton 
rendszerességgel. Szinte csak kínjaink és — ha van - 
örülnivalónk vezet hozzájuk bennünket. Pedig az idő el-
lenünk dolgozik.  

Megbecsülni és meghálálni azt a sok jót, feltétel nélkü-
li szeretet adni addig kell, ameddig még lehet. Ne legyen 
késő sehol sem, ne menjük el közönnyel egymás mellett.  

SZALAI SÁNDOR 

A Kunszigeti Hírmondó 1956-os ün-
nepi különszámában megjelent 
„Kunszigetiek visszaemlékezései az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeire” c. cikk egy helyen ponto-
sításra szorul. 

A zenészek Kossuth-nótákat játszottak 
és egyéb dalokat, mint a Szép vagy gyönyö-
rű vagy, Magyarország—Szalai Pál sze-
rint. Ezt megerősítette Nagy Alfonz is, aki 
Győr-Szigetben volt zöldségboltos, és szin-
tén látta a menetet. Munkája végeztével 
igyekezett hazafelé a Városháza irányába. 
Látta azt is, ahogy a tömegben többen felis-
mertek egy embert, aki rosszindulatáról 
volt híres végrehajtóként. Rákiabáltak: 
„Fogják meg!”, ezután megverték. Ugyan-
így tett a tömeg azzal az ávóssal is, akit 
észrevettek a sokadalomban. 

A hibás megfogalmazásból adódó 
félreértések miatt elnézést kérünk. 

A KÜLÖNSZÁM SZERKESZTŐI 

Rendhagyó, felemelő és érdekes műsort láthattak azok, akik részt vettek az október 23-i ünnepi megem-
lékezésen. Az iskolások és fiatalok közös műsora Dubiné Molnár Éva munkáját dicséri. Az ünnepi beszé-
det Karsainé Horváth Klára a Kunszigeti Általános Iskola egykori tanára mondta, aki az 1956-os Emlékbi-
zottságtól emlékérmet vehetett át Győrben az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben való 

részvételért. Képeink az ünnepélyen készültek. 

Helyreigazítás 
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Kunsziget választott 
19.00-ig Kunszigeten a 930 szavazásra jogo-
sult állampolgár 61,39%-a jelent meg. 2002-
ben a részvételi arány 71,79% volt.  

Eredmények: 
Polgármester-választás 
Lendvai Ivánné 525 szavazat 

Kislistás szavazatok (vastag betűvel a 
képviselőtestületi tagok neve látható): 
 
Farkas Ferencné 379 szavazat 
Szalay Győző József 367 szavazat 
Csapó Gábor 340 szavazat 
Szalai Béla 324 szavazat 
Tóth Róbert Lajos 301 szavazat 
Varga Ernő 294 szavazat 
Varga József 245 szavazat 
 
Novits Zsolt 230 szavazat 
Páli István 192 szavazat 
Kuller Imre 152 szavazat 

Tisztelt Választópolgárok! 
Kérem, engedjék meg, hogy tisztelettel megköszönjem Önöknek, 

hogy részt vettek a 2006. október 1-i választások. 
Magam és képviselőtársaim nevében köszönjük bizalmukat, mely-

lyel polgármesterré, képviselőtestületi taggá választottak bennünket.  
2006. október 12-én hivatalos eskütételen megerősítettük korábbi 

elkötelezettségünket, minden erőnkkel hazánknak és Kunsziget köz-
ség érdekét képviseljük. 

Gazdasági és humán programunk alapeleme 2006-2010 között a 
korábban megkezdett munka folytatása, a település fejlődésének, fej-
lesztésének biztosítása, a lakosság életszínvonalának, a szolgáltatások 
minőségének emelése.  

A falu megtartó erejének fokozása, a Kunsziget Termálfalu projekt 
megvalósítása, szélerőműpark létrehozása, a Mosoni-Duna rehabilitá-
ciója. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az építési telkek kialakítása, az úthá-
lózat javítása, a Kunsziget-Győr (Pinnyéd) kerékpárút és lassúforgal-
mi út kiépítése. 

Humánszolgáltatásaink közül az óvoda-iskola mint alapfokú okta-
tási intézmények magas színvonalon való működtetése, egészségügyi 
alapellátás biztosítása és bővítése, egészséges életmód feltételeinek 

megteremtése. A kialakult sikeres együttműködést, 
szoros kapcsolatokat szeretnénk folytatni az egyesüle-
tek vezetőségével, tagságával, és a falu egész lakossá-
gával. 
Köszönjük bizalmukat. Kérjük segítségüket, hogy mun-
kánkat a bizalom és a felelősség, egymás segítése jelle-
mezze, önkormányzatunk szolgáltató, emberbarát, ifjú-
ság– és idősbarát önkormányzatként működjön az 
Önök érdekében. 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER  
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 

Szavazatok megoszlása 
(polgármester-választás)
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Beruházások az egészségünkért 
Sikeres pályázatok 

eredményeképpen gyara-
podik önkormányzatunk 
vagyona, nőnek értéke-
ink, bővülnek a lehetősé-
geink. 

Önkormányzatunk az 
Ifjúsági– Család– Szociális 
és Egészségügyi Miniszté-
rium felhívására pályáza-
tot adott be, hogy segítse 
a fiatal családok életét, a 
gyermekek személyiségé-
nek harmonikus fejlődé-
sét játszótér kialakításá-
val. A játszótér csak köz-
területen épülhetett fel, 
ezért a korábbi játékok 
felújítás után—melyet köszönünk Horváth Attila vál-
lalkozónak és munkatársainak —az óvoda udvarára és 
a sportpályára kerültek. A Petőfi téri játszótér, valamint 
a felújított játékok megfelelnek az európai normáknak. 
A játszótér lehetőséget ad generációk találkozására, az 
óvoda és iskola gyermekeinek hasznos időtöltésére, a 
fiatal családok, kismamák találkozóhelyéül válhat, ahol 
hasznos tapasztalatokat cserélhetnek. 

Értéke falunknak, mindannyiunk pénzéből valósul 
meg: vigyázzunk rá közö-
sen. 

Értéke 5 millió Ft, 
melyből a támogató 2,5 
millió forintot fizet, a 
fennmaradó 2,5 millió fo-
rintot Kunsziget Község 
Önkormányzata biztosít-
ja.  

Köszönjük mindazok 
munkáját, akik társadalmi 
munkában részt vesznek 
a létesítmények megépíté-
sében, rendezésében. Kü-
lön köszönjük Horváth 
Krisztián, Pintér Ákos, 
Pusztai Ádám, Szalai 
Zsolt, Szalay Balázs, 
Szalay Győző, Szűcs Endre, Szűcs Károly Szűcs Nor-
bert, Venesz Norbert és Venesz Rudolf, valamint 
Kopacsek Antal és Puxbaum László munkáját. 

A sportolás, a testedzés, az egészséges életmód 
egészségünk alapja. Egészségünk meghatározza az éle-
tünket, munkánkat, mindennapi tevékenységünket, 

embertársainkhoz való 
viszonyunkat. 
Önkormányzatunk és a 
sportegyesületek ezért 
minden lehetőséget meg-
ragadnak arra, hogy a fen-
ti fontos elemeket biztosít-
sák a lakosság részére. 
2005-ben önkormányza-
tunk az Am Besten Bau 
Kunsziget Sportegyesület-
tel Kuller Imre elnökkel, a 
faluban működő egyesüle-
tekkel és a lakossággal 
egyeztetve pályázatot 
adott az MLSZ és az 
UEFA felhívására műfü-
ves pálya építésére. Talán 

többekben felmerül a kérdés, hogy minek Kunszigetre 
műfüves pálya? A válasz, hogy még több lehetőség le-
gyen a sportolásra, a szabadidő hasznos eltöltésére. Az 
új létesítmény lehetőséget ad arra, hogy akkor is lehes-
sen szabad levegőn sportolni, amikor esetleg ezt a fel-
ázott talaj nem engedné. A lehetőségek is bővülnek, 
mert az egyenletes talaj a kispályás labdarúgás mellett 
lehetőséget biztosít például a kézilabda és kosárlabda 
akár versenyszintű űzésére is. 

A beruházás megvalósulá-
sa érdekében a képviselő-
testület több, mint fél éven 
át egyeztetett, eredménye-
ként hatvan árajánlatot 
kért be. A munka október 
közepén kezdődött meg. 
Az egyeztetés során sike-
rült olyan megoldást talál-
ni, anyagi forrásokat, ame-
lyek lehetővé tették, hogy 
a pálya megépülhet rész-
ben helyi alvállalkozók 
munkájával. 
A pálya műszaki jellem-
zői: mérete 100 m2 (25x40 
m), a műfű magassága 50 
mm, a pálya palánkkal 

körbekerített, világítása megoldott. A pályát váltócipő-
vel lehet használni. További részletekről a következő 
számunkban olvashatnak. 

 
LENDVAI IVÁNNÉ,  

POLGÁRMESTER 

Talajmunkák a játszótéren 

Készül a műfüves pálya alapja 
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A fiatalok és a baráti közösségek számára is hasz-
nos és emlékezetes időtöltést nyújtott a tavasszal meg-
rendezett vetélkedősorozat, amely a „Védd magad—a 
bűnözéstől” c. program keretében valósult meg. Akkor 
elhatároztuk, ősszel folytatjuk a vetélkedősorozatot. 

November 18-án útjára indítjuk az új vetélkedőso-
rozatot. Megújult szabályok és helyi szervezés várja a 
legalább háromfős csapatok jelentkezését november 
16-ig a teleházban. 

A vetélkedők időpontjai (előzetes terv szerint no-

Említésre érDEMes vember 18., december 2., december 16., január 13. és 
január 27.) A vetélkedősorozat a Mobilitás Demokráci-
ára való nevelés c. pályázati felhívására íródott Emlí-
tésre érDEMes c. pályázat keretében valósul meg. A 
pályázat keretében előadások, viták és szituációs gya-
korlatok is zajlanak szombatonként a fiatalok részvéte-
lével, melynek témája a demokrácia, a véleménynyil-
vánítás fontossága és a döntéshozás mechanizmusa. A 
vetélkedősorozatot is erre a témára fűzzük fel. 

A program iránt érdeklődőket szombatonként fo-
lyamatosan várjuk a Kultúrházban. 

BÁBICS NORBERT 

Iskolánk őszi kirándulásán a DÖK döntése értelmében 
a Bakonyba, a Csurgó-sziklához mentünk szeptember 

26-án. Hazafelé jövet métázni is tudtunk egy kicsit. 

Élvezetes műsort kapott mindenki, aki részt vett októ-
ber 14-én a hagyományos Szüreti Nap rendezvényein. 

Képünkön a fiatalok tánca látható. 

Október 5-én a Könyvtári falunapok c. rendezvénysoro-
zat Kunszigetre érkezett. A könyvtár megtelt kicsikkel 

és nagyokkal, Szalainé Hécz Tünde előadását, valamint 
Bende Ildikó és Takács László műsorát sokan hallgat-

tuk örömmel. 

A Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub szervezésében első 
ízben rendeztek megyei mesemondó versenyt nyugdíja-
sok részére szeptember 25-én. A klub énekkara sikere-
sen szerepelt a megye képviseletében a Budapesten 
megrendezett országos Ki mit tud?-on októberben. 

Képek, hírek a honlapról 



Megérkeztünk Kozma Jázmin 
(október 9-én) 

 

Virág Bálint 
(október 10-én) 

Isten 
hozott 
benne-
teket! 
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Köszönetnyilvánítás 

Köszönet a 
véradóknak 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik férjem, édesapánk 

Baranyai József 
temetésén részt vettek, gyászunkban 
osztoztak és azoknak, akik sírjára a 
kegyelet virágait elhelyezték. Külön 
köszönjük a Sziget Gyöngye Nyugdí-
jas Klub énekkarának énekét. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

Október 18-án 
véradást rendez-
tünk a kunszigeti 
Kultúrházban. A 
Hírmondó hasábja-
in keresztül mon-
dunk köszönetet 
mindazoknak, akik 
donorként segítet-
ték embertársaikat. 

 
Rigó Imréné 
Pusztai Ádám 
Peitli Csaba 
Sári Alexandra 
Stankovics Zsuzsanna 
Ramm Zoltán 
Tamás István 
Szalai Árpád 
Stankovicsné Szabó 

Zsuzsanna 
Stankovics Antal 
Losonczi József 
Virág Margit 
Ács Péter 
Ács Sándor 
Burkus Tivadar 
Szűcs Tiborné 
Szalai Ivánné 

Szalai Csabáné 
Volner József 
Kovács Ottóné 
Kovács Miklós 
Horváthné Baranyai 

Judit 
Horváth Zsolt 
Horváth Ferenc 
Varga Ernő 
Venesz Tibor 
Gáspár József 
Finta István 
Farkas Tamás 
Szalai Rudolfné 
Farkas Ferenc 
Gondár István 
Németh Péter 
Gál Csaba 
Gyurkovics Péter 
Gyurkovics Péterné 
Horváth Annamária 
Gondár Gábor 
Szabó Zoltán 
Bíró Vince 
Börzsei László 
Tóth Balázs 
Tilai Péter 
Szalai Márk 
Kiss Zoltán 

Bővült a tekeszakosztály 
Nagy lelkesedéssel megala-

kult a kunszigeti teke tartalék 
csapata. Sok jó játékot, győzel-
met, kitartást kívánunk nekik, de 
a vereséget is el kell visel-
ni,hiszen sok rangos csapat tarta-
léka játszik ebben az osztályban. 
Ezúton szeretném felhívni a 12-
17 évesek figyelmét hogy jelent-
kezzenek serdülő, és ifjúsági játé-
kosnak. Jelentkezni lehet az isko-
lában a testnevelő tanárnál, vala-
mint a tekézőben. 

Augusztusban két edző mecs-
cset játszottunk Mosonszentmik-
lós csapatával. Nagyon kellett ez 
az összerázódáshoz. Folytattuk 
ezt Ladamér csapatával is. Itt 
már jobb eredményeket értünk 
el,főleg idegenben. 

 
Szeptember 9-én fogadtuk a 

győri Kiss János csapatát. Már 
úgy látszott hogy kika-
punk,mikor jött Nagy Ferenc, na 
meg a szurkolók soha nem látott 
győzelme. 
Kunsziget—Kiss J. 5:3 (2284-

2242 fa) 
Ld.: Németh I. 411 fa, Farkas A.399 

fa, Nagy F. 397 fa. 
 
Szeptember 17-én Halászira 

mentünk. Az eredmény is mutat-
ja, hogy nem sok kellett volna a 
győzelemhez, de sajnos nem si-
került. Szinte mindenki gyengén 
szerepelt. 
Halászi-Kunsziget 6:2 (2257-

2220) 
Ld.: Gutléber Z.411 fa, Németh I. 

375 fa 
 
Szeptember 23-án Bábolnán 

játszottunk. Itt az év leggyen-
gébb eredményét értük el. Talán 
annyi írható a csapat mentségére, 
hogy először játszottunk a pá-
lyán, ami el is romlott menet 
közben, így akadozva tudtunk 
csak játszani. 
Bábolna-Kunsziget 6:2 (2334-

2147) 
Ld.: Németh I. 401 fa, Farkas A. 

385 fa. 
 
A következő meccset október 

1-jén hazai pályán játszottuk. 
Nagy örömünkre sokan voltak 
kíváncsiak a meccsre. A közön-
ség végigszurkolta a játékidőt, s 
így megvertük az eddig veretlen 
Jobb Dámát. 
Kunsziget-Jobb D. 6:2 (2357-

2315 ) 
Ld.: Farkas A. 409 fa, Rebenek 

B.402 fa, Szalai B.395 fa,Virág P. 
388 fa. 
 
Október 6-án Mosonszentmik-

lósra ment csapatunk. Végig küz-
dött a csapat,ám nem volt sze-
rencsénk. A pálya az utolsó játsz-
mánál itt is elromlott s kizökken-
tette egyik legjobb játékosunkat a 
dobásból, így vereséggel tértünk 
haza  
Mosonszentmiklós-Kunsziget 

5:3 (2295-2275) 
Ld.: Rebenek B. 402 fa, Szalai B. 

399 fa,Virág P.381 fa 
 
A tartalék csapat eredményei-

ről eddig nem érkezett informá-
ció. Megköszönöm a szurkolók-
nak az eddigi biztatást, s tovább-
ra is szeretettel várjuk őket! 

GUTLÉBER ZOLTÁN  



2006. 10. szám Sport KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

7 

Női labdarágás NB II. 
Völgység SE Bonyhád - Kunsziget 0:4 
Kunsziget -- Szuperinfo Veszprém 2:3 
Kunsziget -- Pécsi MFC 1:3 
Pécsi VSK -- Kunsziget 2:0 
 
Serdülő megyei bajnokság 
Kunsziget - Börcs 3:1 (1:1) 
Gsz: Volner Gábor (3) 
A mérkőzés elején mindkét csapat előtt 
adódtak lehetőségek, de a nagyobb 
helyzeteket a vendég börcsiek hagyták 
ki. A 20. perc körül szabadrúgást vé-
gezhettünk el a kaputól 25 méterre. Vi-
rág Ádám a kapura lövés helyett a vé-
dők mögé ívelte a labdát, Volner Gábor 
csapott le a labdára és remekül lőtt a 
kapuba. Sajnos a középkezdésből in-
dult támadásból gyorsan egyenlítettek 
a börcsiek - távoli, pontos és szép lövés-
ből. 
A második félidőben a börcsi támadá-
sok lendülete alább hagyott, a játék fő-
ként a középpályán zajlott. Mindkét 
csapat a védők mögé belőtt labdákkal 
próbálkozott - helyenként sikerrel -, így 
a kapusokon sok minden múlt. Laczkó 
Norbert sokszor lépett ki jó ütemben a 
kapuból és több ziccert is védett. A ven-
dégek kapusa nem volt ilyen sikeres, 
hiszen megint a félidő felénél kapott 
gól - a szerzője ezúttal is Volner Gábor 
volt. A vendégek az egyenlítéssel pró-
bálkoztak, de a védekezésünk - főként a 
középpálya remekül állította meg a tá-
madásokat. A védők is jól segítettek be 
szükség esetén. Öt perccel a második 
gólunk után Daniss Dávid passza után 
Volner Gábor lépett ki a leshatárról és 
lőtt a rövid sarokba, ezzel két gólra nö-
velve az előnyünket. 
A csapat - ígéretéhez híven - győzelem-
mel köszöntötte fel edzőjét, Fazekas 
Miklóst születésnapján  
 
Öttevény -- Kunsziget 12:2 (8:1) 
Gsz.: Volner Gábor, Luka Dániel 
Bár a hazaiak kezdtek veszélyesebben, 
az első gólnak mégis mi örülhettünk a 
3. percben. Virág Ádám indításával 
Volner Gábor futott el és a kapust is 
elfektetve szinte az alapvonalról lőtt a 
hálóba. Sajnos két percen belül fordítot-
tak az öttevényiek. Védelmi hibákból a 
gyors hazai csatárok könnyedén szerez-
tek újabb gólokat. 

A második félidőben - szokás szerint - 
összekapta magát a csapat és jobban 
ment a védekezés. A félidő közepén 
Luka Dániel egy előrevágott labdával 
indulhatott meg egyedül a kapu felé, 
lövése a kapust is érintve a kapuba gu-
rult. A hátralévő időben újabb gólokat 
kaptunk, így alakult ki a végeredmény. 
 
Rábacsécsény -- Kunsziget 5:1 (4:1) 
Gsz.: Volner Gábor 
Vannak napok, amikor nem megy egy-
egy játékosnak. Sajnos ha egyszerre több 
meghatározó játékosnak nem jön ki a 
lépés és hiányzik a védelem kulcsembe-
re, akkor sajnos nem meglepő, ha vere-
ség a vége. A hazaiak megérdemelten 
nyertek, mert kihasználták a lehetősége-
iket, míg mi sajnos lehetőségekig se na-
gyon jutottunk el. A rábacsécsényi csa-
pat azonban - ezt ki merem mondani - 
nem jobb a kunszigetinél négy góllal. 
 
Kunsziget -- Abda 11:2 (6:1) 
Gsz.: Volner Gábor (6), Daniss Dávid (2), 
Virág Ádám (3) 
Az eddigi eredmények alapján várható 
volt, hogy az összeérőben lévő kunszi-
geti csapat eddigi legkönnyebb ellenfele 
az alakulófélben lévő és nagy fiatal fo-
cistákból álló Abda lesz. Ez kis híján 
nem így lett, mert az abdaiak ügyesen 
kezdtek és ötletes támadásokat vezettek 
a meccs elején, de a védőink a helyükön 
voltak. Aztán a 9. percben Volner Gábor 
talált be mégis szinte előzmény nélkül, 
egy csodálatos átlövésgóllal kezdte meg 
a gólgyártást. Virág Ádám és Volner 
Gábor összjátéka két újabb gólt hozott. 
A félidő vége előtt átívelésből szépítet-
tek az abdaiak. Két perccel később 
Volner Gábor újra eredményes volt, 
szinte az alapvonalról talált a kapuba. 
A második félidő 3. percében Daniss 
Dávid labdát szerzett az abdaiak kapuja 
előtt és szép gólt lőtt. Két perc múlva 
Virág Ádám nagyszerű szóló után talált 
be, majd újabb két perc múlva Volner 
Gábor talált be a szélen vezetett táma-
dás végén. Daniss Dávid szólója után a 
szerzett gólt, majd Volner Gábor megke-
rülős csel után volt újra eredményes. A 
28. percben a kapunk előtt ide-oda pat-
togó labdát sikerült a kapunkba lőni az 
abdaiaknak, így 9:2-re alakult az állás. A 
33. percben Virág Ádám szokásos szóló-
ja után kapufás gólt lőtt, majd az utolsó 
percben egy fűcsomó segített Virág 
Ádámnak, hogy beállítsa a 11:2-es vég-

eredményt. 
Éveken keresztül sok ilyen meccsen vett 
részt a serdülőcsapat, csak mindig a 
vesztes oldalon állt. Jó volt végre, hogy 
egy sokgólos meccsen győztesként 
hagyták el a fiúk a pályát. 
 
Megyei II. o U19-es bajnokság 
Rajka - Kunsziget 6:1  
Gsz.: Volner Gábor 
Az első félidőben sokáig egyenlő erők 
harca zajlott a pályán, aztán nagyon rö-
vid idő alatt kapott három gólt a csapa-
tunk. Mint már annyiszor, így most is a 
hibák kapkodást és pontatlanságot szül-
tek, ennek köszönhettük a további gólo-
kat. Szépítő találatunk remek összjáté-
kot követően esett, Krausz keresztlabdá-
ját Volner lőtte a hálóba.  
 
Kunsziget -- Károlyháza 6:5 
Gsz.: Fincziczki Ádám, Hécz Attila (3), 
Horváth László, Gondár Gábor 
A meccs elején gyorsan vezetést szerzett 
a vendég károlyházi csapat egy védelmi 
hiba után. Azonban gyorsan sikerült 
egyenlíteni Finczczki Ádám góljával, 
amely szöglet utáni szituációból szüle-
tett. Hécz Attila két gólja következett 
ezután és a félidőben 3:1-es előnyt tud-
hattunk magunkénak. A második félidő 
remekül kezdődött. Ugyan a vendégek 
is lőttek egy gólt, de Horváth László és 
Gondár Gábor is gólt lőtt, Hécz Attila 
pedig harmadszor is betalált. 20 perccel 
a vége előtt 6:2-re vezettünk. Aztán egy 
büntetőből szereztek gólt a vendégek, 
egy szerencsétlen szituációt követően 
öngól esett, az előnyünk két gólosra 
csökkent .  Vérszemet  kaptak a 
károlyháziak, egy szépen kijátszott hely-
zetből újabb gólt lőttek. Egyenlíteniük 
azonban nem sikerült, győztesen hagyta 
el a pályát a kunszigeti csapat. 
 
Hédervár -- Kunsziget 6:1 (4:0) 
Gsz.: Horváth László 
Bár mi kezdtük ígéretesebb támadások-
kal a mérkőzést, mégis a hazaiak szerez-
tek vezetést egy beadást követő fejesből. 
Két perccel később újabb gólnak örül-
hettek, a hátvédsor mögé kerültek és 
kíméletlenül kihasználták a lehetőséget. 
Míg mi kapkodva szaladtunk az ered-
mény után, a héderváriak kihasználtak 
minden megingást. A második félidő-
ben sokkal jobban játszott a csapat. 
Helyzeteink voltak, távoli lövésekből is 
próbálkoztunk, gólt azonban csak a 35. 

Labdarúgás 
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percben sikerült szerezni nagyszerű 
összjáték után - Horváth lövéséből. A 
mérkőzést tíz emberrel fejeztük be, né-
hány perccel a vége előtt találtak be 
újra a hazaiak kétszer egymás után, 
kialakítva ezzel a végeredményt. 
 
Kunsziget -- Győrsövényház 0:2 (0:0) 
Mindkét csapat küzdött, de a helyzeteit 
nem használta ki. Fazekas Miklósnak 
volt az első félidőben két nagy védése, 
miközben voltak helyzeteink nekünk 
is. A második félidőben tíz perccel a 
vége előtt találtak be aztán a vendégek. 
Csapatunk kitámadt és egy kontra vé-
gén lőttek még egy gólt, így a meccset 
0:2-vel hagyták el az ifisták. 
 
Megyei II. o. bajnokság 
Rajka - Kunsziget 4:0 (1:0) 
A hazaiak nagyon gyorsan vezetést 
szereztek és ez meghatározta a mérkő-
zés hangulatát. Hiába adódtak lehető-
ségek a kunszigetiek előtt az első fél-
időben több alkalommal is, nem sike-
rült az egyenlítés. A második félidőben 
is volt lehetőségünk Fazekas és 
Kolonics révén is, de a helyzetek kima-
radtak, míg a rajkaiak a végletekig ki-
játszott szituációkból szereztek újabb 
gólokat. A hazaiak a helyzeteiket ma-
gabiztosan kihasználták, míg nekünk 
nem sikerült a gólszerzés.  
 
Kunsziget -- Károlyháza 4:2 (3:1) 
Gsz.: Ikó Norbert, Németh Péter, Kolonics 
István (2) 
A nyolcadik percben a károlyháziak 
tizenhatosa előtt Ikó Norbert elé keve-
redett a labda, aki gyenge, de helyezett 
lövést eresztett meg a kapura. A lövést 
a kapus csak nézte, ahogy a kapu bal 
alsó sarkába gurult. A bekapott góltól 
mintha mi zavarodtunk volna meg: két 
perc múlva beadásból fejessel egyenlí-
tettek a vendégek. Utána folyamatosan 
támadtak, mi pedig nem találtuk a lab-
dát. A 38. percig kellett várni arra, 
hogy megnyugodjunk: Ikó Norbert 
beadását Németh Péter fejelte a kapu-
ba. Három perc múlva újabb gólnak 
örülhettünk: Németh Péter beadását 
Kolonics az egyik hazai védő segítségé-
vel pofozta a kapuba. A második játék-
részben a vendégek idegessége átra-
gadt ránk is. Leitmeiszter szabálytalan 
becsúszása után megkapta a második 
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2006.10.29.  
12.00 Mosonsztm.-Kunsziget (U19) 
13.30 Kunsziget-Nagykutas (női NB II.) 
14.00 Mosonsztm.-Kunsziget (m. II. o.) 
 
2006.11.04. 
13.30 Sopron-Kunsziget (női NB II.) 
2006.11.05. 
11.00 Kunsziget-Dunakiliti (U19) 
13.00 Kunsziget-Dunakiliti (m. II. o.) 
 
2006.11.11. 
11.00 Halászi-Kunsziget (U19) 
13.00 Halászi-Kunsziget (m. II. o.) 
2006.11.12. 
13.30 Kunsziget-Somogyjád (női NB II.) 
 
2006.11.19. 
11.00 Kunsziget-Bősárkány (U19) 
13.00 Kunsziget-Bősárkány (m. II. o.) 
13.00 Kunsziget-Völgység SE (női NB II., 
a mérkőzés Győrben lesz) 
 
2006.11.26. 
14.00 Szuperinfo Veszprém-Kunsziget-
(női NB II.) 
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lapját is, röviddel ezután Lendvai Balázs 
szólalkozott össze az egyik károlyházi 
középpályással, mindkettejüket kiállítot-
ta a játékvezető. Ezután totális zavar jött 
és a kunszigeti csapat nyolc játékossal 
(köztük egy sérülttel) játszott 10 
károlyházi ellen, mégis mi rúgtunk 
újabb gólt. Sághy József ugratta ki 
Kolonics Istvánt, aki a kapus felett a lab-
dát a kapuba emelte-lőtte. Az emberhát-
rányt a rendes játékidő letelte után még-
is kihasználták a vendégek, kipasszoltak 
minket és közelről lőttek gólt.  
 
Hédervár -- Kunsziget 2:0 (1:0) 
Eltiltások és sérülések miatt tartalékos 
volt a csapat. Ez főként az első félidő 
elején látszott meg, amikor szinte a ka-
punkhoz szögeztek bennünket a hazai-
ak. 12 perc kellett nekik a gólhoz, egy 
beadást követően fejesből szereztek ve-
zetést. Egy ideig még nagyon nyomtak, 
de újabb gólt nem szereztek. A második 
félidőben sokkal nagyobb tűzzel játszott 
a csapatunk, de a gólszerzés nem sike-
rült. Nagy Krisztián megkérdőjelezhető 
kiállítása után is küzdött a csapat az 
egyenlítésért, de 5 perccel a lefújás előtt 
kontrából újabb gólt kaptunk.  
 
Kunsziget -- Győrsövényház 2:7 (0:2) 
Gsz.: Fazekas Péter, Széles Imre 
A kunszigeti csapat harcosan és jól 
kezdte a meccset; az, hogy komoly hely-
zetig nem jutottunk el, leginkább a pon-
tatlanság számlájára írható. A 10. perc-
ben aztán a szélről vezetett támadás vé-
gén mégis a vendégek találtak be a há-
lónkba. A középkezdés után centiken 
múlt az egyenlítés, meg azon, hogy Né-
meth Pétert a védők kilökték a labda 
alól. Aztán két perccel később lesgyanús 
szituációból indult a vendégek csatára és 
átívelésből szerzett gólt. Röviddel ez-
után egy tizenhatoson belüli szabályta-
lanság után továbbot intett a játékvezető 
- a mi kárunkra, majd kétszer a tétlen les 
fogalmát figyelmen kívül hagyva állítot-
ta meg les miatt a támadásainkat. A fél-
idő krónikájához hozzátartozik még, 
hogy a pályán kívül és belül is elszaba-
dulni látszottak - Gondár Gábort egy 
fölösleges szabálytalanság után állították 
ki - ez már csak azért is nehézzé tette a 
folytatást, mert addig ő volt a csapat 
legjobbja. 
A második félidő elején két védelmi hi-

bánkat is kihasználták a vendégek, 
majd a 12. percben egy az első félidei-
hez kísértetiesen hasonlító 16-oson be-
lüli szabálytalanságért büntetőt ítélt 
ellenünk a játékvezető. A büntetőt érté-
kesítették, aztán a támadással próbál-
kozó csapatunkat lekontrázták és lőttek 
újabb gólokat. A kunszigeti csapat tar-
tására mi sem jellemzőbb, hogy ezek 
után sem adták fel. A 33. percben Faze-
kas Péter lőtte el a közönség kedvencé-
nek címére pályázó győrsövényházi 
kapus lába mellett a labdát a hálóba. 
Aztán tíz emberrel sikerült kigurigázni 
a vendégek védelmét a 36. percben, a 
támadás végén Széles Imre talált be.  
 

BÁBICS NORBERT 


