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„...Néznél, de csak azt látod…” 1-2. oldal 
Rövid hírek, Programok 2. oldal 
Az önkormányzat hírei - Ifjúsági Fórum 3. oldal 
Szüreti nap—Óvodai hírek 4-5. oldal 

„...Néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt…” 
Máig heves viták tárgya, hogy ki 

és mikor hozott rossz döntéseket, me-
lyek ahhoz vezettek, hogy Magyaror-
szág a kommunista diktatúra uralma 
alá került. A zsarnokság rendje újból 
és újból kitermelte azokat, akik elér-
ték, hogy a diktatúra fennmaradjon. 
Ebből a körből nem volt kiút: meg-
szoksz vagy megszöksz.  

„Hol zsarnokság van,| ott zsarnokság 
van| nemcsak a puskacsőben,| nemcsak 
a börtönökben,| (…) nemcsak a füst-
sötéten| lobogó vádbeszédben| beisme-
résben…” Bárkit, aki hitt abban, hogy 
létezik valódi demokrácia, hogy lehet 
másképp, a rendszer az ellenségének 
tekintett. A száj elé kapott „pszt” jel-
ző ujjak idején súlyos büntetést rótt ki 
a rájuk a zsarnokság rendje. „Szabad 
országunkban” az abszolút szabad-
ság élt: szabad ember szabad ország-
ban azt teszi, amit szabad. 

A zsarnokság rendje a képmutatás 
rendje is: a zsarnokság nem tűri az 
egyenes beszédet, a hitet, a más véle-
ményt, de a logikát sem. Ez az embe-
reket érdekes életfelfogásra nevelte. 
Vannak ők, ott fent, és vagyunk mi, 
itt lent - de mi nem szólhatunk semmi 
miatt, nem bírálhatunk. Ha mégis, 
akkor barátok, családtagok váltak a 
zsarnokság rendjének pilléreivé, be-
súgókká. „(…) bilincseit a szolga| maga 
így gyártja s hordja (…)”. „(…) fogoly 
vagy, s egyben foglár (…)”. S az ember 
már-már belefásult, elhitte, hogy „(…) 
ahol zsarnokság van,| minden hiába 

(…)”. Ilyenkor „(…) eszmélnél, de esz-
me| csak övé jut eszedbe,| néznél, de 
csak azt látod,| mit ő eléd varázsolt(…)”.   

Aztán jött 1956. A forradalom pró-
batétel volt. A valódi demokráciára 
áhítozó magyarok számára és a zsar-
nokság rendje számára is. Máig viták 
tárgya, hogy mi vezetett ahhoz, hogy 
1956. október 23-án tüntetés tört ki 
Budapesten, amely azzal zárult, hogy 
ledöntötték Sztálin szobrát. „Mert egy 
nép azt mondta: >>Elég volt.<<” A kor-
mány számára is próbatétel volt - 
akadt, aki a magyar nép oldalára állt 
(Nagy Imre, miniszterelnök), de volt 
olyan is, aki a zsarnokság rendjéhez 
való ragaszkodást választotta (Gerő 
Ernő, belügyminiszter). Szabadok 

voltunk, aztán piros lett a vér a pesti 
utcán. És évekig, évtizedekig úgy 
tűnt, Illyés Gyulának van igaza. Zsar-
nokság van. „(…) mert ott áll| eleve 
sírodnál,| ő mondja meg, ki voltál,| po-
rod is neki szolgál.” Kaptunk ugyan 
biztatást, ígéretet külföldről, a vége 
mégiscsak az lett, hogy a zsarnokság 
visszavágott. S újra „(…) vakondként 
napsütésben, |így járunk vaksötétben 
(…)”. Minden hiábavalónak látszott. 

De valami történt. Végre figyelmet 
kapott a zsarnokság áldozata is. Felfi-
gyeltek ránk - és a zsarnokságra is, s 
ettől megrémült a zsarnokság. „(…) 
Miért remegtek világrendek?| Egy nép 
kiáltott. Aztán csend lett. (…)”  

FOLYTATÁS A 2. OLDALON. 
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Hosszú csend lett. De ez már nem 
az a csend volt, mint korábban. 1956 
olyan ökölcsapás volt a kommunista 
diktatúrának, amely után még fel tu-
dott ugyan állni, de már nem volt a 
régi. Jött 1968, aztán a gulyáskommu-
nizmus, a lengyel szolidaritás, a glasz-
noszty, a peresztrojka, végül 1989, 
1990, aztán 1992 - megszűnt a Szovjet-
unió is.  

Magyarországon vér nélkül zajlott 
le a kommunizmus bukása és az új 
rend felépítése. Azonban máig viták 
tárgya, hogy le tudtuk-e vetkőzni 
mindazt, amit a zsarnokság rendje 
belénk vert. „(…) dohányod zamatába, 
|ruháid anyagába | beleivódik, evődik | 
velődig (…)”. Tudunk-e, lehet-e, me-
rünk-e  élni a szabadsággal, a demok-
ráciával, a lehetőségeinkkel? Vagy 
még mindig félünk, hogy nem sza-
bad?  

Egy híján húsz éves a népköztársa-
ságot felváltó államforma, a Magyar 
Köztársaság. Ezt az államformát ko-
rábban már kétszer választotta ha-
zánk, 1918-ban és 1946-ban - mindkét-
szer kommunista diktatúra törölte el 
azt néhány hónap vagy év után. Köz-
társaságunk ilyen hosszú ideig, mint 

most, eddig még nem volt.  
„(…) És kérdik, egyre többen kérdik, 

| Hebegve, mert végképp nem értik - | 
Ők, akik örökségbe kapták -: | Ilyen 
nagy dolog a szabadság? (…)”  

Ezt a szabadságot 1956 hőseitől 
kaptuk. Vigyázzunk rá! Legjobban 
úgy tudunk rá vigyázni, ha élünk 
vele.  

BÁBICS NORBERT 
(az idézetek Illyés Gyula: Egy mon-

dat a zsarnokságról és Márai Sándor: 
Mennyből az angyal c. verseiből szár-
maznak) 

Rendezett munkaügyi kapcsola-
tok kialakítása és a fekete foglalkoz-
tatás visszaszorítása címmel tanfo-
lyamsorozat indul Győrben az Ipar-
testületi Székházban (Arany J. u. 31.). 
Az érdeklődők munkajogi ismeretek-
kel, a juttatási rendszerekkel, vala-
mint a tulajdonosi és alkalmazotti 
érdekek sajátosságaival ismerkedhet-
nek meg a egyéni és társas vállalko-
zók és vezető beosztású munkatársa-
ik. A tanfolyamon való részvétel térí-
tésmentes. Aki részt kíván venni a 
november 3-4-i és 7-i képzésen, töltse 
ki és küldje el a jelentkezési lapot az 
ipartestület címére október 29-ig! A 
www.gyoriipartestulet.hu oldalon 
olvashatók további részletek, ugyan-
itt tölthető le a jelentkezési lap is. 

Képzés  
vállalkozóknak 

Október 23., csütörtök 18:00  - ünnepi 
műsor az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 52., valamint a Magyar Köztár-
saság kikiáltásának 19. évfordulóján a 
Kultúrházban 

 
November 2., vasárnap 16:00 - Hősök 
napja - szentmise a hősök tiszteletére, 
utána megemlékezés és koszorúzás a 
templom előtt. Beszédet mond dr. 
Medgyasszay László országgyűlési kép-
viselő. Katonai tiszteletadás Fehér Imre 
őrnagy vezetésével. 

 
November 3., hétfő 16:00 - Ezüstszállal 
szőtt szivárvány - Hámor Vilmos szerzői 
estje a Nyugdíjas Klubban a Kultúrház-
ban 

 
November 8., szombat 19:00 - Óvodás 
bál a Kisduna Vendéglőben 

 
November 15., szombat 18:00 - Áttörés 
a sötétségen - színi előadás Győrben a 
BBMMK-ban a Kunszigeti Polgári Hagyo-
mányőrző és Kulturális Egyesület szer-
vezésében 

 
November 17. ,  hétfő  16:00 - 
Dalostalálkozó - A Nyugdíjas Klub ven-
dége a Ménfőcsanaki Dalkör 

 
November 22., szombat 16:00 - 30 éves 
az óvoda 

 
November 23. vasárnap 15:00 - Idősek 
napi köszöntés a Kultúrházban 

 
Sportműsor 
Okt. 23. 15:00 Kunsziget - Rábcatorok 
U16 

Okt. 26. 14:00 Győrújfalu - Kunsziget  m2 
(U21 12:00) 

Nov. 1. 10:00 Tét - Kunsziget U16 
Nov. 2. 13:00 Kunsziget - Hédervár m2 
(U21 11:00) 

Nov. 9. 13:00 Mosonszentmiklós - Kunszi-
get m2 (U21 11:00) 

Nov. 15. 13:00 Kunsziget - Dunakiliti m2 
(U21 11:00) 

Nov. 23. 13:00 Dunasziget - Kunsziget m2 
(U21 11:00) 

Programok 

Kunsziget Község Önkormányzata 
felhívja a Bursa Hungarica Önkor-
mányzati Ösztöndíj pályázat iránt 
érdeklődők figyelmét arra, hogy a 
198/2008. (VIII.4.) Kormányrendelet 
módosításra került és az ösztöndíjban 
részesíthető hallgatók körét kiterjesz-
tette a költségtérítéses képzésben 
részt vevőkre is. A továbbiakban te-
hát nincs korlátozva az ösztöndíj hoz-
záférhetőségét csupán az államilag 
támogatott hallgatókra. . 

 
A pályázatok beadási határideje 

nem változott: 2008. október 31. 
 

KUNSZIGET KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

Módosult a 
Bursa kiírása 

Emlékezzünk együtt  
az 1956-os Forradalom  

és Szabadságharc,  
valamint a Magyar Köztársaság  

kikiáltásának évfordulójára!  
 

Az ünnepséget  
2008. október 23-án  

18 órai kezdettel tartunk  
a Kultúrotthonban. 

  
Tisztelettel várjuk Önöket! 

 
 KUNSZIGET KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATA 



lomban. Az idén bennünket is jelöltek 
az országos címre az ország 4 telepü-
lése között. Sajnos nem mi lettünk az 
országos elsők, 1 ponttal megelőzött 
bennünket Gelse község (Zala me-
gye). Bízom benne, hogy jövőre sike-
rül elérni célunkat. 

Köszönjük munkájukat az utcák, 
udvarok virágosításában, kérjük a 
jövőben is. 

Az illegális szemétlerakók felszá-
molásához kapcsolódó sikeres pályá-
zatunk támogatásából 2008. novem-
ber 20-ra tervezzük a szemét elszállí-
tását, melyhez segítséget kérünk 
Önöktől. Fórumot tartunk környeze-
tünk védelmében, időpontját 2008. 
november 18-ra tervezzük. A támoga-
tás keretében szórólapot juttatunk el 
minden házhoz, célunk felhívni a fi-
gyelmet az illegális szemétlerakás 
megszüntetésére. 

 
Sikeres pályázataink 
A Győri Agglomeráció közösségi 

közlekedés fejlesztése című pályázat-
ból Kunsziget község támogatása 
buszmegállók felújítására, korszerűsí-
tésére 6,2 M Ft, szükséges önrész 700 
e Ft 

Helyi Önkormányzatok gyermek- 

Tisztelt Lakosság! 
 
A Kunszigeti Hírmondó előző szá-

mában tájékoztattuk Önöket terve-
inkről, a temető világításának bővíté-
séről, a hátsó bejárat helyreállításáról. 

A szükséges árajánlatokat bekér-
tük, a munka megkezdődött, arra tö-
rekszünk, hogy 2008. október 25-re 
befejeződjön és a temető méltó legyen 
az elhunytak emlékéhez, Minden-
szentek ünnepéhez. 

A „Virágos Magyarországért” ver-
seny országos díjkiosztó ünnepélye 
2008. okt. 10-én volt Szombathelyen. 
Falunk 1996 óta vesz részt a mozga-

Az önkormányzat hírei 
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és ifjúságvédelmi feladatainak ellátá-
sára beadott pályázatunkat 1,5 millió 
forinttal támogatta a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium. 

Pályázati lehetőségek: a Pannónia 
Kincse Leader Egyesületen belül az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap III. tengelyében szereplő 
prioritásokra. 

- Vidéki örökség: épített és termé-
szeti örökség védelme, felújítása 

- Falumegújítás és fejlesztés 
- Turisztikai tevékenységek ösz-

tönzése 
- Mikrovállalkozások létrehozása 
A pályázatok beadási határideje: 

2008. nov. 30. 
A beadásra kerülő pályázatok 

egyeztetése – mely községünk fejélő-
dését szolgálják – néhány hete meg-
kezdődött. 

Kiemelt céljaink:  
- Római Katolikus Templom külső 

felújítása 
- Plébánia épületének felújítása 

(Kunszigeti Egyházközség- Kunszi-
get Község Önkormányzata) 

- Közterületek – Faluközpont fel-
újítása, továbbiak egyeztetés alatt. 

Felhívom a civil szervezetek, vál-
lalkozók, magánszemélyek  figyelmét 
a pályázatra, melyről érdeklődni le-
het a Polgármesteri Hivatalban. 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 

Ifjúsági fórum alakult 
2008. október 1-jén, a Kunszigeti 

Kultúrházban az önkormányzat, a 
helyi társadalmi szervezetek és a 
helyi fiatalok részvételével megala-
kult Kunsziget Község Ifjúsági Ér-
dekegyeztető Fóruma. 

A résztvevő közel harminc ér-
deklődő együttműködési megálla-
podást írt alá az Ifjúsági Fórum lét-
rehozásáról. A szerződés értelmé-
ben a fórum célja, hogy megvitassa 
mindazokat a gyermek- és ifjúsági 
korosztályt érintő témákat, ame-
lyekben bármely oldal az egyezte-
tést fontosnak tartja. Kunsziget Köz-
ség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a fórum javaslattevő, véle-

ményező jogkörét elismeri, a gyer-
mek- és ifjúsági korosztályt érintő 
döntések meghozatalakor a fórum 
konszenzussal kialakított álláspont-
ját mérlegeli, figyelembe veszi. A 
fórumban az önkormányzatot 
Lendvai Ivánné polgármester, a civil 
szervezeteket Bábics Norbert, a he-
lyi fiatalokat Fincziczki Ádám kép-
viseli az érdekegyeztetés során. 
Kunsziget Község Ifjúsági Érdek-
egyeztető Fórumának elnöke Bábics 
Norbert lett, elnökségi tagok: Faze-
kas Péter, Roll Dávid, Farkas Réka, 
Stoller Gábor, Gondár Flóra és Kará-
csonyi Ádám. A fórum munkáját 
Tilai Zoltán titkár segíti. 

Mivel az alakuló ülésen nem kép-
viseltette magát minden helyi szer-
vezet, illetve sok érdeklődő nem tu-
dott megjelenni, továbbra is várjuk 
azon fiatalok jelentkezését, akik a 
fiatalság érdekképviseletében szíve-
sen részt vennének, vagy ötleteikkel 
segítenék Kunsziget Község Önkor-
mányzatát a gyermek- és fiatalkorú-
akat érintő döntéseinek meghozata-
lában. 

Az Ifjúsági Fórum létrehozásával 
kapcsolatos részletes dokumentáció 
a www.kunsziget.hu oldalon elérhe-
tő.  

VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ 

A „Virágos Magyarországért” környe-
zetszépítő versenyen nyújtott kimagas-
ló teljesítményéért községünk fődíjként 

réz emléktáblával és  Magyarország 
emlékplakettel gazdagodott. 



Szüreti napra készült Kunszi-
get, mint minden évben. Októ-
ber 11-én az időjárás is kedve-
zett a délutáni rendezvények-
nek. A Kultúrház udvaráról in-
dult a „furcsa pár" hintaja, őket 
követte a magyar táncosok lovas 
kocsija és a cigánylányok csapa-
ta. Falunk utcáin dallal-tánccal 
invitálták a falu lakóit a 16 óra-
kor kezdődő programra. A ma-
gyar táncosok nyitották meg a 
szüreti nap színpadi programja-
it, a fiatalokat a Sziget Gyöngye 
Nyugdíjas Klub énekkarának 
színvonalas dalcsokra követte. A 
cigánylányok tánca után a 
dunaszentpáli Csillagfény 
Együttes country-műsora szóra-
koztatta a közönséget. Végül 
Szabó Andris szívből énekelt a 
jelenlévő népes érdeklődőknek. 
Megható műsora szívet melen-
gető élményt is nyújtott kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt.  

Meghívott előadóinknak kö-
szönjük a színvonalas műsort. 
Külön köszönjük mindazoknak, 

Szüreti nap akik tevékenyen közreműködtek 
abban, hogy 2008-ban is sikeres és 
emlékezetes Szüreti napot rendezhe-
tett Kunsziget: Karsai Klára karveze-
tőnek és a nyugdíjas klub énekkará-
nak a műsorukat; Preczinger József-
nek és Kopacsek Antalnak, akik ko-
csikat biztosítottak a felvonuláshoz; 
Gyurkovics Péternének, Páli Hajnal-
kának, Jursics Andreának és Szalai 
Viktóriának a cigánytánc betanítását; 
a fiataloknak, hogy lelkesen, önálló-
an készültek fel hagyományos tán-
cukra; az Andi Virág-Ajándék bolt 
tombola-felajánlását; a Kisduna 
Vendéglőnek, hogy helyet  és zenét 
biztosítottak a Szüreti Bálnak; vala-
mint a teleház munkatársainak a 
technika biztosítását.  RENDEZŐK 

Fotók: Mészáros Áron, Nagy Alex 

Téli nyitva tartás a Sport Büfében: 
Kedd és péntek 17:00-21:00 

Szombat és vasárnap 14:00-21:00 
Hétfőn, szerdán és csütörtökön zárva tartunk. 

Csapolt Kozel sör:Csapolt Kozel sör:  
korsó: 220 Ft, pohár 140 Ftkorsó: 220 Ft, pohár 140 Ft  

Üveges sörök:Üveges sörök:  
Kozel (0,5l) 200 Ft Kozel (0,5l) 200 Ft -- Borsodi (0,5l) 200 Ft  Borsodi (0,5l) 200 Ft --    
HB (0,5l) 200 Ft HB (0,5l) 200 Ft -- Dreher barna (0,5l) 200  Dreher barna (0,5l) 200 
Ft Ft -- Dreher(0,33l) 200 Ft  Dreher(0,33l) 200 Ft -- Pilsner(0,33l)  Pilsner(0,33l) 

200 Ft200 Ft  
*Akciónk visszavonásig érvényes.*Akciónk visszavonásig érvényes.  

 
Októbertől 

hétvégenként 
ismét kapható 

sütemény. 
 

Tortarendelé-
seket továbbra 
is felveszünk 
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Óvodai hírek 
A 2008-as év emlékezetes év óvo-

dánk életében. 30 éve, 1978-ban a 
helyi általános iskolában kapott he-
lyet az óvoda. Korábban Kunszige-
ten nem volt szervezett óvodai ne-
velés, a szomszédos Öttevényre jár-
tak a gyermekek.  

A jeles évforduló alkalmából 
2008. november 22-én a helyi kultúr-
házban köszöntjük a 30 éves kunszi-
geti óvodát. Kérjük mindazokat, 
akiknek írott vagy fényképes emlé-
kük van az 1978. év előtti óvodai 
(aratóóvodai) életről, juttassa el a 
Tündérvár Óvodába, hogy kiállítás-
sal is felidézzük a kezdeteket. Az 
emlékeket digitalizáljuk, az eredeti-
ket visszajutatjuk.  

 
Az óvoda szülői munkaközössé-

ge 2008. november 8-án 19 órától a 
helyi vendéglőben Óvodásbált szer-
vez. A jó hangulatról Csányi Patrik 
gondoskodik. A bál bevételét az 
óvoda javára fordítjuk. Mindenkit 
szeretettel várunk. 

 
FARKAS FERENCNÉ 

A hulló falevelek között örömmel játszanak az óvodások. Fotó: Tilai Zoltán  

A gyermekekkel felfedezzük az ősz kincseit. Megfigyeljük a természet változását, 
megkóstoljuk az őszi gyümölcsöket és zöldségeket. Az egyik legjellegzetesebb 

őszi munka a szőlőszüret és a must préselése. Szalai Béla idén is bemutatta ezt a 
munkát az óvodásoknak, képünkön ízlelgetik a gyerekek a friss mustot. 
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Pályázat a sportcentrum üzemeltetésére 
Felhívás 
 
Kunsziget Község Önkormányza-

tának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Kunsziget, Győri úton található 
Sportcentrum (sportöltöző, büfé, pá-
lyák és szín-tér) üzemeltetésére 2008. 
november 25-től. 

 
Pályázati feltételek: 
A bérleti szerződés határozatlan 

időre szól. A működési engedély és 
egyéb szakhatósági engedélyek be-
szerzése a bérlőt terheli. 

 
A pályázat tartalmazza:  
- a szakmai önéletrajzot, a végzett-

séget igazoló okiratok másolatát;  

- a célok és hosszú távú elképzelé-
sek ismertetését;  

- a vállalt bérleti díj összege 
(legalább 30000 Ft + áfa / hó, a bérleti 
díj összege évente a KSH által kimuta-
tott inflációs rátával növekszik);  

- a közüzemi költségek átvállalásá-
nak összeghatárát. 

 
A pályázat benyújtási határideje és 

helye: 2008. október 29. 12 óra - Kun-
sziget Község Polgármesteri Hivatala 
9184 Kunsziget, József Attila utca 2. 

 
Az elbírálás szempontjai: 
- a pályázati kiírásban szereplő fel-

tételek vállalása alapkövetelmény; 
- szakmai gyakorlat, elhivatottság; 
- hosszú távú elképzelések; 

- a vállalt bérleti díj nagysága; 
- a közüzemi költségek átvállalásá-

nak mértéke. 
 
A pályázókat Kunsziget Község 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2008. október 30-ai ülésén 
meghallgatja. 

 
A pályázattal kapcsolatos bővebb 

felvilágosítást Kunsziget Község Pol-
gármesterétől, Lendvai Ivánnétól kér-
hető a 30/226-97-30 vagy a 96/485-
388-a telefonszámon. 

 
KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNY-

ZATÁNAK  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE,  
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Az elmúlt 2 hónap történéseiről 
 
2008. szeptemberében tantestüle-

tünk megkezdte második tanévét, 
mely nehézségek nélkül történt, hi-
szen sikerült jól összecsiszolódnunk 
az elmúlt tanévben. Iskolánkba 18 
új diák érkezett, a gyerekek köny-
nyen beilleszkedtek új osztályukba. 
Ebben segítették őket év eleji prog-
ramjaink is.  

 
Szeptember 19-én a győri Gyer-

mekek Háza játékos vetélkedőt ren-
dezett a népmese napja alkalmából, 
melyre 5-6. osztályosaink csodála-
tos meséket és rajzokat küldtek be. 

 
Szeptember 25-től 28-ig mozi ün-

nep volt az ország összes Cinema 
City mozijában. 25-én csütörtökön a 
3., 4. osztály a Kung Fu Pandát, a 6. 
osztály pedig a Mamma Mia c. fil-
met nézte meg osztályfőnökeivel, 
ill. kísérőtanárával. 26-án pénteken 
az 1., 2. és 5. osztály szintén a Kung 
Fu Panda (Walt Disney) filmet te-
kintette meg. A gyerekek nagyon 
örültek, hogy együtt az osztállyal 
mehettek moziba, és persze a ked-
vezményes jegyár sem volt elhanya-
golandó szempont. A filmeket az 
önálló tanulás időszakában tekintet-
tük meg. Az alsósokat Bandi bácsi 

(Keller András) busza szállította. 
 
2008. október 06-án megemlékez-

tünk az Aradi vértanúkról. A 8. 
osztályosok megható műsort adtak 
elő Keveháziné Sulyok Edina, 
Samodai Imre (o.f.) felkészítő taná-
rok segítségével. 

Tanulóink a műsor alatt átérez-
hették, hogy mért is fontos ez a nap 
a magyarok számára és, hogy mi az, 
amiért büszkék lehetünk a 13 aradi 
vértanúnkra.  A nap folyamán iro-
dalom, történelem órákon beszél-
gettünk vértanúink nagyságáról, 
tetteikről, továbbá az alsósoknak is 
sok kérdés merült fel a műsor köz-

ben, melyeket az órákon megvitat-
tak tanító nénijükkel. 

A 2008. október 11-én került 
megrendezésre a Szüreti Nap, me-
lyen 7.-8. osztályos lányaink táncol-
ták az ún. cigánytáncot. Az éneket 
Páli Hajnalka tanító néni, a tánc ko-
reográfiáját Manna néni  (Gyur-
kovits Péterné)  állította össze. 

 
2008. október 15-16-án papír-

gyűjtést szerveztünk iskolánkban. 
A gyerekek saját osztályuknak gyűj-
töttek  papírt, a kapott pénz pedig 
az osztálypénzüket gyarapítja. 

 
A tavalyi év hagyományát foly-

tatva az idei tanévben az alsós gyer-
mekek a győri Vaskakas Bábszín-
ház bérletes előadásait látogatják, 
az első előadást 2008. október 17-én 
péntek délután tekintették meg. Kö-
szönjük Bandi bácsi buszos segítsé-
gét. 

 
Iskolánk 7. osztályosai készülnek 

az 1956. október 23-i megemléke-
zésre. Az ünnepre a falu lakosságát 
szeretettel várjuk. 

SZALAI-DANKA ILDIKÓ 

Iskolai hírek 

A tanév elején az 5-6. osztály kisebb biciklitúrán vett részt. Kunszigettől egészen 
Abdáig tekertünk a határban, Bognár Henrietta (természetismeret szakos) tanárnő 
több érdekes növényre felhívta figyelmünket kerekezés közben. Hál’ Isten az idő is 
nekünk kedvezett,- még tiszta nyár volt-, így megjutalmaztuk magunkat egy finom 

fagyival és Vica tanító néni (Törökné Lajtai Éva) kisbabáját is megnéztük. 
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2008. október 03-án Polgárőr – 
Családi Napot rendeztünk isko-
lánkban a Kunszigeti Önkormány-
zat és Kunszigeti Polgárőr Egyesü-
lettel együtt. Tanulóink reggel 8 órá-
ra érkeztek, majd megkezdődtek az 
előadások alsósoknak, ill. külön a 
felsősöknek. Az előadások kataszt-
rófavédelemről, tűzoltóság, polgár-
őrség munkájáról, ill. drogmegelő-
zésről szóltak. Ebéd után a gyerekek 
hazamehettek, majd délután egy 
órára jöttek vissza a futballpályára. 
Idén az időjárás nem hagyott cser-
ben minket, csak egy kisebb eső pró-
bálta megzavarni a programokat. A 
Polgárőr versenyre öt település isko-
lás csapata érkezett (Győrladamér, 
Mosonszentmiklós, Nyúl, Pannon-
halma, Kunsziget). A verseny több 
megpróbáltatásból állt: foci, polgár-
őr totó és kerékpár ügyességi fel-
adat. A versenyek mellett persze az 
iskolánk tanulói sem unatkoztak, 
mivel különféle bemutatók követték 
egymást (mentő, tűzoltó, rendőr). A 
meglepetés a kutyás rendőrbemuta-
tó, mely nagyon izgalmasra és érde-
kesre sikeredett. A gyerekek erről 
nem tudtak, s talán mondhatjuk, 

hogy a legnagyobb érdeklődést kel-
tette tanulóink körében. A bemuta-
tók között különböző versenyszá-
mokat rendeztünk gyerekeink és 
vendégeink részére: aszfalt-
rajzverseny, kerékpáros ügyességi 
verseny, pattogatott kukorica áthe-
lyezés szívószállal, felkötött 
lekvároskenyér-evés édesszájúak-
nak… No, és persze nem feledke-
zünk meg a „Hús a bográcsban” fő-
ző és „Anyukám legfinomabb süte-
ménye” versenyekről sem, hiszen 
nagy sikert aratott vendégeink köré-
ben. A főzőcskét szülők részére 
szerveztük, de azért tantestületi csa-
patunk is képviselte magát a főzés-
ben és sütésben is egyaránt. Fősza-
kácsunk Attila bácsi volt. Az ételek 
nagyon finomak voltak, ezt igazolja, 

hogy minden elfogyott. A sütemé-
nyeknek is nagy sikere volt, hamar 
elkapkodták. Reméljük legközelebb 
még több süteményfajta kerül az 
asztalra a zsűri és gyerekek nagy 
örömére. A versenyeket az ered-
ményhirdetés követte. A Polgárőr 
verseny díjazottjai a következők: I. 
hely Kunsziget, II. hely holtverseny-
ben Nyúl és Pannonhalma, IV. 
Győrladamér, V. Mosonszent-
miklós. Természetesen jelképes 
ajándékban részesültek Családi Nap 
rendezvényünk különböző verseny-
számának helyezettjei is.  A jó han-
gulatot fokozták a 8. osztályos DJ 
srácok, akik a rendezvény alatt ze-
nét szolgáltattak, illetve Attila bácsi 
(Stolcz Attila) karaoke partija, me-
lyen lányok, fiúk mutathatták meg 
éneklési tehetségüket. A rendez-
vény este 9 órakor ért véget. A vé-
gén, de nem utolsó sorban szeret-
nénk megköszönni Lendvai Ivánné 
polgármester asszonynak, a Kunszi-
geti Önkéntes Polgárőrségnek, 
Győr-Moson-Sopron Megyei Pol-
gárőr közösségnek, Győr Megyei 
Jogú Város Tűzoltóságának, Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőrség-
nek, Országos Mentőszolgálatnak, 
és a szülőknek, akik önzetlenül sü-
töttek-főztek e napon, Páli István 
vállalkozónak, -aki biztosította a 
helyet és jókedvet számunkra-, to-
vábbá mindenkinek, aki részt vett a 
rendezvényen. 

SZALAI-DANKA ILDIKÓ 

Polgárőr  
családi nap  
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Ők már akkor megértették, megtudták, 
hogy Auschwitzből visszatérés nem-
igen lesz. 

Sopronban, a gyűjtőtáborban ször-
nyű körülmények voltak. Egy félig 
kész emeletes házban helyeztek el ben-
nünket. (Azóta tudom, hogy az Erdő-
mérnöki Főiskola épülete volt az.) A 
földön homokban feküdtünk, erre pok-
rócot terítettünk. Nem emberhez mél-
tóan, mint a heringek 50-60-an egy szo-
bában, illetve teremben. Az udvarban 
fürdőkádakban főztek valami ételt. 
Rengetegen voltunk. Összes vagyo-
nunk egy hátizsák volt, melyben csalá-
dunk minden tagjának egy váltás ruhá-
ja volt. Naponta motozás volt, nátha 
találnak még ékszert, melyet még vala-
kinek sikerült elrejtenie. 

1944. július 4-én Sopronban a vasút-
állomáson bevagonoztak bennünket. 
80 embert egy vagonba. Pokoli hőség 
volt, sem ennivalónk, sem vizünk nem 
volt. Vagonírozás előtt Sopronban a 
Papréten volt az utolsó motozás. Ott 
aztán mindenki eldobta utolsó féltve 
őrzött pár darab ékszerét. Csak úgy 
csillogott a rét az aranytól. A csend-
őrök meg csak kapkodták össze, de 
nekünk már olyan mindegy volt. 

A vagonban csak ülőhely volt, lefe-
küdni nem lehetett. Így ment a vonat 3 
éjjel és 3 nap, míg Auschwitzba értünk. 
Öregek, betegek, gyerekek, fiatalok 
szenvedését leírni nem lehet. 4 ember 
meghalt, 3 megőrült a vonaton. A va-
gonok kinyitása még mindig órákba 
telt. Azt mondtuk mindegy, ha a halál-
ba is, csak már innen kimehessünk. 
Végre kinyitották! Beszéltek az SS kato-
nák, hogy az összes csomagot ott kell 
hagyni, tehát csak a rajtunk levő ruhá-
ban szálltunk le a vagonból. 

A mai napig sem tudom, milyen 
hihetetlen erő volt bennem: Azt elfelej-
tettem leírni, hogy még Sopronban, 
mikor már mindenki a vagonban volt, 
én visszaszöktem a gettóba, és nagy 
csomó élelmiszert elhoztam, így volt 
ennivalónk a vagonban nekünk, meg 
természetesen azoknak, akiknek még 
került, amikor szétosztottam. Drága jó 
Apám büszke volt rám, azt mondta: 
"Az én lányom a jég hátán is megél!". 
Drága jó Apám nagyon optimista volt. 
Soha nem hitte el, hogy minket el fog-

nak vinni. Adomái gettóban is azt re-
mélte, meglátjátok, nem lesz rá idejük 
minket elvinni! Sajnos, volt. A jó humo-
ra sem hagyta el szegényt, ellentétben 
az édesanyámmal, aki nagyon pesszi-
mista volt. Sötéten látta jövőnket. A va-
gonban azt mondta "Most még van egy 
hátizsák vagyonunk, de rövidesen az 
sem lesz. Erre Édesapám azt mondta: 
"Nem baj gyerekek, a szegénység nem 
szégyen, csak roppant kellemetlen." 

A vagonból kiszállva rengeteg üres 
vagont láttunk, több sínpárt. Minden 
vagon mellett égett egy csomó holmi. 
Később vált világossá, hogy mikor mi a 
vagonból kiszálltunk, az SS katonák 
bementek, csomagjainkat szétbontották, 
a szép holmikat elvitték, a szegényebb, 
öregebb emberek holmijait kiszórták és 
meggyújtották. 

Édesapám, Édesanyám, Öcsém és én 
a kiszállás után együtt mentünk a so-
rompóig, ahol a hírhedt Mengele osztá-
lyozta a népet jobb és bal oldalra. Édes-
anyámat, aki akkor 43 éves volt 10 éves 
öcsémmel a bal oldalra lökte, mint az 
állatokat. Édesapám és én jobb oldalra 
kerültem. Akkor még nem tudtam, mi-
ért ez az osztályozás, azt gondoltuk, 
hogy majd estére találkozunk. Később 
tudtuk meg, hogy jobb oldalra a mun-
kabírókat, bal oldalra az öregeket, gye-
rekeket és a kisgyermekes anyákat rak-
ták. Olyan is előfordult, hogy egy fiatal 
lány vitte a nővére gyermekét, azt épp-
úgy a bal oldalra lökték, mint a nővérét, 
akinek a kezében a másik gyermeke 
volt. Olyan esetnek is szemtanúja vol-
tam, hogy egy fiatalasszony kezéből 
kikapták a gyereket addig, míg oda 
nem ért a szelektáláshoz, vagyis a so-
rompóhoz, ahol Mengele végezte átko-
zott munkáját. Voltak - nagyon kevesen 
- jobb érzésű német katonák, akik tud-
ták, mi vár a bal oldalra dobott embe-
rekre, igyekeztek segíteni. Mindegy, 
hogy kinek, de valami öreg kezébe ad-
ták a gyereket, hogy az anya megmene-
külhessen. Mi még akkor nem tudtuk, 
hogy még aznap a gázkamrába viszik 
és utána a krematóriumba a drágáimat. 
Az anya őrjöngött a gyermekéért, pró-
báltuk vigasztalni, hogy estig biztos 
visszakapja, biztos lesz gyermekláger 
(ilyen naiv elképzeléseink voltak).  

SÁGI PÁLNÉ 

Auschwitz: az emberiség pokla I. rész 

Dr. Oszkó Zoltán a celldömölki Eöt-
vös Lóránd általános iskola igazgatója 
felkért arra, hogy az úttörőinek mond-
jam el egy rajfoglalkozáson auschwitzi 
visszaemlékezéseimet. Erre azt feleltem, 
hogy nem tudnék a gyerekek előtt köny-
nyes szemekkel beszélni, felidézni a 
szörnyű múltat, inkább leírom. 

Leírom azért is, hogy kis unokáim is 
majd elolvassák, és ők is harcoljanak 
majd a békéért, a szabadságért, hogy 
soha többé ne legyen háború. Soha ne 
ismétlődjön meg az a borzalom, melyet 
én fiatalon éltem át. 

1944. március 19-én megszállták ha-
zánkat a németek. Ezzel a zsidóság sorsa 
megpecsételődött. Szüleimmel és tíz 
éves öcsémmel Szany községben éltünk. 
Hamarosan a sárga csillag viselésére 
köteleztek bennünket. Szinte naponta 
megjelentek nálunk a csendőrök. Egy 
áprilisi napon szekérre pakoltak ben-
nünket és Csornára, a gettóba vitték 
bennünket. Ott három család kapott egy 
szobát, vagy iskolai tantermet. Fekhelye-
ket és egy szekrényt vihettünk magunk-
kal. A szülők a gettóban maradtak, a 
fiatalok pedig - velem együtt 20-22-en – 
Szili pusztára jártunk kapálni. Hajnal 4 
órakor jött értünk a lovaskocsi, és a 
munkaképes fiatalokat a közeli uradal-
makba vitte dolgozni. 

1944. június végén vagonokba raktak 
bennünket. A csornai gettóból már csak 
a legszükségesebb ruhaneműket hozhat-
tuk magunkkal, ott maradt minden hol-
mink. Soproni gyűjtőtáborba kerültünk, 
de még együtt volt a család. Innen egyik 
reggel drága Apámat elvitték, - vele más 
családfőt is - és egész nap egész nap egy 
sötét szobában vallatták őket a csend-
őrök, hogy ki hová tette az értékeit. Mi-
kor megmondták a csendőrök hazavit-
ték őket, a megjelölt helyet felbontották, 
az értékeket, ékszereket elkobozták, és 
este későn a családfőket visszahozták. 

Sági Pálné Singer Kató néven Kun-
szigeten született. Családjukkal a máso-
dik világháború idején Szanyba költöz-
tek. 1982-ben írta le emlékeit 
Auschwiztról, a családja és saját sorsá-
ról és a megmeneküléséről. A Kunszi-
geti Hírmondó az ő visszaemlékezését 
közli mostantól részletekben. 
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Jól folytatódik a küzdelem 
Kellett a Mosonszentmiklós elleni 

nehezen kicsikart  győzelem, feltöltő-
dött tőle ez a kis csapat, s bebizonyítot-
ta hogy nívós ellenfeleket is meg tud 
verni, mint például Bősárkányt - akik a 
bajnokság 3.-helyén álltak. A győzelem 
után helyet cseréltünk. Továbbra is oda 
kell figyelni, s be kell bizonyítani, hogy 
idegenben is tudunk eredményeket el-
érni. 
Kunsziget - Bősárkány 6-2 (2382-2331 
fa) 

Ld. Németh I. 407 fa, Farkas A. 406 
fa, Virág P. 405 fa, Fincziczki T. 401 fa. 

Az ellenfél legjobb dobói alulmarad-
tak,míg a mieink győztesen kerültek ki 
a küzdelemből. Köszönhetjük ezt az 
eredményt a szurkolóknak is,mert na-
gyon sokan voltak itt, s jól szurkoltak. 
Továbbra is szeretettel várjuk őket! 
S. Turrisz - Kunsziget 6-2 (2394-2262 
fa) 

Ld. Fincziczki T. 404 fa, Németh I. 
398 fa 

Nagyon kevés fát dobtak játékosa-
ink. Ennek ezen a napon több oka is 
volt, de idegenben főleg nem szabad 
hibázni!Lecsúsztunk a harmadik hely-
ről.  
Kunsziget - S Postás 2-6 (2316-2431 fa) 

Ld. Fincziczki T. 422 fa, Fincicki Z. 
402 fa 

A gyenge ifj. játékosok után színvo-

Teke 

nalas játékot mutatott az ellenfél, ha-
sonlót csak az utolsó játékosunk tu-
dott felmutatni! További edzés, és 
tanulás! 

 
Megyei II oszt. 
 
Jó játékosoktól nem szégyen ki-

kapni, tanulni kell tőlük!  
Bősárkány/B - Kunsziget/B 5-1 
(1541-1388 fa) 

Ld. Stróbl I. 357 fa. 
Kunsziget/B - Máriakálnok/B 2-4 
(1526-1534 fa). 

Ld. Gacs G. 399 fa, Taufer P. 390 
fa. 

Nagyon jó fát dobtak játékosaink. 
Sajnos a 61 fát a 4. dobónk elveszítet-
te, s még -8 fát szerzett hozzá! Érté-
kes győzelem lehetett volna.  
Fortuna/B - Kunsziget/B 5-1 (1544-
1382 fa) 

Ld. Nagy Ferenc 361 fa. 
Az eredmény mindent elárul, eny-

nyire nem rossz a pálya.  
 
A csapat az utolsó helyen áll. De 

vannak a csapatban még jó játékosok, 
akiknek el kellene menni a meccsek-
re; így hiába van játékengedély, a 
szorgalmas emberek munkája csak 
ennyit ér! 

GUTLÉBER ZOLTÁN 

4 hétvége, 11 meccs:  
egyetlen győzelem 

Labdarúgás 

Megyei II. o csapat:  
Kunsziget - Enese 1-2 
Alaposan felszívta magát a Kunszi-

get a tabella második helyén álló és ed-
dig veretlen Enese ellen. Az első félidő 
közepén a hazai csapat szerezte meg a 
vezetést Fazekas Péter révén, az elő-
nyünket azonban nem tudtuk sokáig 
megtartani. Vitatható szabadrúgáshoz 
jutott az Enese a pálya jobb széléről, kö-
zépen jól érkezett a vendégek játékosa: 
így lett döntetlen az állás. A második 
félidőben is sok helyzetet alakítottunk 
ki, gólt azonban mégis az eneseiek értek 

el egy kontra után. A Kunsziget min-
dent megtett az egyenlítésért, de nem 
jártak sikerrel a támadásaink. Az 
utolsó percben büntetőt kaptak aján-
dékba az eneseiek, ezt értékesítették 
is, így lett 1-3 a vége.  

Győrladamér - Kunsziget 4-1 
A nagyok meccse nagyon gyorsan 

eldőlt. Húsz perc alatt három gólt 
kaptunk, utána már csak futottunk az 
eredmény után. Helyzeteink ugyan 
adódtak, de nem gólt lőnünk nem 
sikerült. Csak a második félidőben 
sikerült gólt lőnünk egy érdekes szi-

Autóbuszjáratok  
Kunszigetről Győrbe  
- hétfőtől péntekig 4.50; 
5.50; 6.42; 7.07; 8.02; 
9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 
15.02; 15.32; 16.37; 18.04; 
19.52; 20.47 
- szombaton 4.51; 6.01; 
7.07; 9.56; 12.51; 14.36; 
16.41; 17.51; 19.52; 20.47 
- vasárnap 4.51; 7.46; 
10.16; 12.51; 16.41; 17.51; 
20.47 
 
Győrből Kunszigetre 
- hétfőtől péntekig 5.15; 
6.05; 6.35; 7.20; 8.30; 
11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 
15.00; 16.05; 17.20; 18.40; 
20.15; 22.45 
- szombaton 6.35; 8.30; 
11.40; 13.25; 14.55; 16.40; 
18.40; 20.15; 22.45 
- vasárnap 6.35; 9.05; 
11.00; 14.55; 16.40; 18.40; 
20.15; 22.45  
 
Orvosi rendelő  
Telefonszám: 96/495-029  
nyitva tartása: 
Hétfő : 14.00-17.00  
Kedd: 8.00-11.00 
Szerda: 14.00-17.00  
Csütörtök: 8.00-11.00 
Péntek: 8.00-11.00  
Gyógyszertár  
Telefonszám: 96/582-028 
nyitva tartása:  
Hétfő : 16.00-17.00 
Kedd: 9.30-10.30  
Szerda: 16.00-17.00  
Csütörtök: 9.00-11.00  
Péntek: 14.00-15.00  
Polgármesteri Hivatal  
József Attila utca 2.  
telefon: (96) 485-040; fax: 
(96) 552-056 
Teleház 
Kossuth tér 9. 
Telefon/fax: (96) 552-010 
Nyitva hétköznap 09:30-
11:30 és 16:00-21:00 
Tündérvár Óvoda  
Kunsziget Petőfi tér 12. 
Telefonszám: (96) 495-143 
Vocational Academy Kunszi-
geti Tagiskolája  
Kunsziget Petőfi tér 12. 
Telefonszám: (96) 495-142 

Kisokos 
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tuáció után (gyorsan elvégzett sza-
badrúgásból). Ez lendületet adott a 
csapatunknak, de újabb gólt nem tud-
tunk szerezni, az ellenfél azonban 
igen, így lett 4-1 a vége. 

Kunsziget - Dunaszeg 3-0 
A kunszigeti megyei II. o. csapat rá 

tudta kényszeríteni a játékstílusát a 
dunaszegiekre. Már az első félidő kö-
zepén vezetést szerzett a Kunsziget 
Horváth Gergő révén, a második fél-
időben Fazekas Péter pofozta be köz-
vetlen közelről a második gólunkat. 
Egy remek szóló, majd kényszerítőzés 
után Németh Péter állította be a 3-0-ás 
végeredményt. 

Kunsziget - Mosonszolnok 1-2 
Feszült hangulatú, durva mérkő-

zést játszott egymással a két csapat. Jó 
helyzetfelismerésüknek köszönhetően 
gyorsan vezetést szereztek a vendé-
gek, aztán előnyüket jogosan megítélt 
büntetőből növelték. Kiegyenlített 
második félidőben a Kunsziget Faze-
kas Péter góljával csak szépíteni tu-
dott. 

 
U21-es csapat 
Kunsziget - Enese 1-2 
Sokkal jobb játékot mutatott az 

U21-es csapatunk, mint az elmúlt for-
dulóban, de ha nem tudunk gólokat 
lőni, nem nyerhetünk. A bajnokság 
élmezőnyébe tartozó Enese egy góllal 
volt jobb nálunk - 2-1-re kaptunk ki. 

A meccs krónikájához hozzátartozik, 
hogy mindkét szurkolótábor úgy lát-
ta, hogy a játékvezető számtalan eset-
ben hozott érthetetlen ítéleteket. 

Győrladamér - Kunsziget 2-0 
Tartalékos U21-es csapatunk ellen 

a Győrladamér is elég halvány teljesít-
ménnyel rukkolt elő. Egy védelmi hi-
ba után szerezték meg a vezetést a 
hazaiak az első negyed óra után. A 
ladamériak második gólja a második 
félidőben végleg eldöntötte a mérkő-
zést. Helyzeteinket sajnos továbbra 
sem tudjuk értékesíteni. 

Kunsziget - Dunaszeg 1-4 
U21-es csapatunk játékából megint 

csak a gól hiányzott. Kiegyenlített el-
ső félidő végén a vendégek vezettek 
egy remek átlövésgóllal, a második 
félidőben szerencsés körülmények 
között egyenlítettünk. Aztán - ahogy 
eddig is - sorra kimaradtak a helyze-
teink, míg az ellenfelünk támadásai 
sikerrel jártak - védelmi hibáinknak is 
köszönhetően. A vége 1-4 lett. 

Kunsziget - Mosonszolnok 1-2 
A csapaton ülő átok tovább tart - 

hasonló erők küzdelméből ismét vesz-
tesen kerültünk ki. Az első félidőben 
egy gyors kontra után szereztek veze-
tést a vendégek. Laczkó Norbert több-
ször nagyot védett, ám a mosonszol-
noki kapus is állta a lövéseket. Táma-
dójátékunkat Fazekas Miklós becseré-
lése jobbá tette. Egy felesleges kakas-

kodás után Hécz Zoltán megkapta 
második sárga lapját is, s mivel Hécz 
Attila megsérült, kilenc emberre fo-
gyatkozott a Kunsziget. Az emberfö-
lényt újabb gólra váltotta a Moson-
szolnok, Virág Ádám gyönyörű gólja 
csak a szépítésre volt elég. Nem me-
hetünk el szó nélkül azonban a ven-
dégek durva játéka mellett, két játéko-
sunk sérülten fejezte be a meccset, a 
vendégek csapatkapitányának alatto-
mos, durva könyöklése pedig hab volt 
a tortán - és megtorlatlan maradt. 

 
U16-os csapat 
Kunsziget - Győrújbarát 1-12 
Mint később kiderült, komoly ér-

vágást jelentett a két hiányzó alapem-
ber: Kuller Martint és Kovács Dávidot 
nem tudták pótolni a többiek. A mér-
kőzés első felében kiegyenlített játék 
folyt, aztán nyilvánvalóvá vált, hogy 
a barátiak ezúttal a három pontért 
jöttek. Sorra alakították ki a helyzetei-
ket, amelyeket az idő elteltével egyre 
nagyobb arányban értékesítettek is. A 
Kunsziget egyetlen gólját Szeredi 
András lőtte. A vége 1-12 lett. 

Győrszemere - Kunsziget 3-2 
Az eredmény alapján biztos, hogy 

ellenünk sokkal jobban játszott a ha-
zai csapat védelme, mint az eddigi 
mérkőzéseken. Bár több lehetőség 
adódott mindkét csapat előtt, a veze-
tést a hazaiak szerezték meg. Aztán 
sokáig tartották is egygólos előnyü-
ket, míg egy szöglet után Roll Máté 
egyenlíteni tudott. Újabb gólt lőttek, 
amire megint csak szöglet után vála-
szolt a kunszigeti csapat, Kuller Máté 
pofozta be a labdát a hálóba (a csapat 
újoncai közül így ő az első gólszerző). 
Nem sokkal a vége előtt átlövésgól 
döntötte el a meccset a hazaiak javára.  

Kunsziget - Rábacsécsény 
A vendégcsapat visszalépett a baj-

nokságtól. 
Abda - Kunsziget 4-1 
Tartalékos csapatunk bár nem ját-

szott rosszul, jogos vereséget szenve-
dett a szervezettebben játszó Abdától. 
Gólunkat Szeredi András lőtte. 

BÁBICS NORBERT 
Gólöröm a Dunaszeg elleni meccsen. Fotó: Horváth Csaba 


