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KUNSZIGETI
HÍRMONDÓ
Gondolatébresztő
nemzeti ünnepünk közeledtére…
Tavaszodik megállíthatatlanul. Ilyenkor márciusban hatalmába kerít mindenkit a lázas tevékenykedés: legyen az veteményezés,
tavaszi nagytakarítás vagy
rendrakás; tesszük a dolgunk.
Közben meg évről-évre bekopogtat hozzánk az ünnep, rövid megállásra szólít, gondolkodásra késztet.
Most is így vagyunk ezzel.
Éljük mindennapi életünket,
de közben óhatatlanul is
eszünkbe jutnak – iskolai emlékként vagy olvasmányélményként az 1848-49-es események epizódjai, történelmet
formáló személyiségei. Fontos, hogy így legyen! Garay
János szavaival:
„Csak törpe nép felejthet ős
nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírjához
S gyújt régi fénynél ős szövetneket.
S ha a jelennek halványúl sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!”
A méltó megemlékezés nemcsak főhajtás és tisztelgés az elődök emléke előtt, hanem formálója az
utánunk jövőknek is: így hagyományozzuk a következő generációkra nemzeti ünnepünk fontosságát.
Az idei évben a megemlékezések középpontjában

Kossuth Lajos (1802-1894) áll, hiszen most ünnepeljük születésének 200. évfordulóját.
A 2002. évet a kormány
Kossuth-emlékévnek nyilvánította, ebből az alkalomból jelentek meg a Kossuth arcképével veretett 100 forintos érmék. Nevét utcák, terek, iskolák és egyéb intézmények őrzik szerte az országban. De ki
is volt valójában ez a saját korában is hallatlan népszerűségnek örvendő ember, akinek
személye a szabadságharcot
követően hamarosan népdalaink, mondáink kedvelt alakjává vált? Nagysága előtt az ünnepi megemlékezésen iskolánk
irodalmi összeállítással tiszteleg. Felelevenítjük a XIX. századot átfogó életút fontos állomásait: a pénzügyminiszterségig, majd kormányzó tisztig felfelé ívelő pályát; s a
rendkívül hosszú, 45 éves emigrációt, a magány
éveivel.
Ünnepeljünk együtt minél többen!
SZALAINÉ HÉCZ TÜNDE
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Tisztelettel meghívjuk
a falu lakosságát
2002. MÁRCIUS 15-ÉN, PÉNTEKEN
17 ÓRÁRA
az 1848-as Forradalom
és Szabadságharc tiszteletére,
valamint Kossuth Lajos
születésének 200. évfordulója
alkalmából tartandó
ünnepi műsorunkra.

Nőnapi köszöntő

Köszönjük.
Nők. Anyák, nagyanyák, nagymamák, dédik, nagyik.
Feleségek, menyasszonyok, barátnők, arák. Lányok, aszszonyok, hölgyek, nénik, csajok. Nővérek, húgok, sógornők, menyek, anyósok, keresztanyák, unokahúgok, unokanővérek. Szomszédasszonyok, kislányok, nagylányok,
kisasszonyok, nagynénik.
Ők azok, akik nélkül a férfi élete sivár lenne és értékek nélküli. Köszönjük, hogy élhetünk és szerethetünk.
Köszönjük minden nap. Különösen március 8-án, mert
ez a nap az Ő napjuk.
Pedig az ő napjuk nem csak március 8-a, övék minden
nap és minden nap minden perce. A szeretet, tisztelet,
hála, barátság mindig megilleti őket. Ez a nap csak azért
szükséges, hogy a szórakozott, feledékeny férfiakat is
figyelmeztesse: velük teljes az élet.
Köszönjük, hogy életünk teljes lehet. Köszönjük a
szépséget, a kedvességet, a boldogságot, a szerelmet. Köszönjük a gondoskodást, a szeretetet, az aggódást, az életet. Köszönjük a barátságot, a bizalmat, a szelídséget, a
hitet.
Köszönjük.
BÁBICS NORBERT
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Felhívás, közlemény

„Csengő szól – Segíts!”

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Pályázati felhívás

avagy jelzőrendszer kialakítása

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozott a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács „Hazatérés a nyugat-dunántúli régió emberkincsének megtartásáért cselekvési terv és modellprogram” c. felhívásához, melynek fő törekvése a felsőoktatásban tanuló fiatalok Kunszigethez való kötődésének erősítése, és a község életéről gyakorlatban hasznosítható szakdolgozatok, diploma dolgozatok készíttetése.
A fentiek értelmében pályázati felhívást teszünk közzé, az alábbiak szerint:

Az időskorú egyedüllét, a betegség szomorú ténye,
velejárója életünknek. A magányosan, betegségben élő
emberek mindennapjaikban a család, a szomszéd, a faluban élők segítségére számíthatnak.
Az emberi élet a legdrágább kincs, védelme fontos
feladat önkormányzatunk számára.
Az itt élő emberek segítik, figyelik egymást, biztonságukat a 48 tagot számláló Polgárőrség biztosítja.

Azonban a faluban élők egymásért érzett felelőssé1./ A pályázat célja:
gét, az egyedül élők biztonságát fokozni szeretnénk jelzőrendszer kiépítésével. Önkormányzatunk pályázatot
a./ Kunsziget községről korábban készült szakdolgoadott be a fenti cél megvalósítása érdekében az Orszázatok,
diploma dolgozatok összegyűjtése
gos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítványb./
Kunsziget község életével kapcsolatos, szakdolhoz, mely sikerrel járt.
Elsősorban az idős, beteg, mozgáskorlátozott, egye- gozatban, illetve diplomadolgozatban hasznosítható tédül élő embereket kerestük meg, akik örömmel fogadták mák felkutatása
a lehetőséget.
2./ A pályázat beadási határideje mindkét esetben
A jelzőrendszer kiépítése hamarosan megkezdődik. 2002. április 30.
A kapcsoló felkapcsolásával jelzi az idős, egyedül élő
3./ A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hiember rosszullété, és azt, hogy segítséget kér. A kapcsovatal, Kunsziget, József A. u. 2. sz.
ló hangjelző kürtöt működtet, ami az utcán szólal meg.
4./ Érdeklődni Lendvai Ivánnénál, Kunsziget község
Hasznos működéséhez, a cél eléréséhez kérem tisztepolgármesterénél lehet. Tel.: 485-388, 485-040, 06lettel a lakosság segítségét.
30/226 9730.
Ha a „kürt” megszólal, feladatunk, embertársi köte5./ A beküldött anyagok a pályázó hozzájárulása eselességünk az idős, bajbajutott embertársunk segítségére
tén a lakosság számára is elérhetők lesznek.
sietnünk.
Kérem, menjenek be a házba, segítségükre nagy
Kérjük, hogy a község számára hasznos és érdekes
szükség lehet. Községünk lakosságának összefogása,
program működése érdekében dolgozataikat és javaslaegymás megsegítése mindig példaértékű volt.
taikat az érintettek mielőbb beadni szíveskedjenek.
Ugyanakkor a program keretében tervezzük egy
Segítségadás ezen formájában való közreműködésüolyan honlap elkészítését is, mely a felsőoktatási intézket tisztelettel köszönöm.
mények, a diákok és a munkaerőpiac közötti kapcsolat
LENDVAI IVÁNNÉ fejlesztését fogja elősegíteni azzal, hogy a diákokat táPOLGÁRMESTER mogatja a munkahelykeresésben.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Felhívás
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Felhívás
Kérjük, támogassa falunkat a személyi jövedelemadója 1 %-ával!
Tisztelt Lakosság!

KUNSZIGET
Adószáma: 19881409-1-08
Az alábbi egyesületek falunk léte és fejlődése
Címe: Kunsziget, Ady u. 24.
érdekében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz,
A Kunszigeti Sportegyesület kéri a község dolgohogy segítsenek azzal, hogy felajánlják 2001. évi
keresetük személyi jövedelemadójának 1 %-át a zóit és adózó polgárait, hogy 2001. évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák az egyesületet.
működés könnyítésére.
******************************************
************

Támogathatók:

KUNSZIGETI IFJÚSÁGI SPORTALAPÍTKUNSZIGETI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET
VÁNY
Adószáma: 18533268-1-08
Adószám:
18536357-1-08
Címe: Kunsziget, Kossuth tér 9.
Címe: Kunsziget, Fő u. 17.
Köszönettel.
Fiatal, tehetséges sportolók, Tilai Lajos Emlék******************************************
verseny támogatása kérjük felajánlásaikat.
************
******************************************
************
KUNSZIGET KÖZSÉG POLGÁRŐRSÉGE
Adószám:
18536508-1-28
Cím: Kunsziget, Ifjúság u. 21.
“KUNSZIGETÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18535174-1-08
A település biztonsága, közrendje, élet- és vaBankszámlaszáma: 59000033-10230734
gyonvédelme érdekében kérjük támogatásukat
Címe: Kunsziget, József A. u. 2.
A támogatás összege az alapító okiratban meghatá- ******************************************
************
rozott célkitűzések szerint használható fel:
•
helyi egyesületek támogatása
•
tehetséggondozás, felzárkóztatás
Az egyesületek önzetlenül a lakosság érdekeiért
•
sport és szabadidős tevékenység támogatá- tevékenykednek.
sa
•
épített és természeti örökség védelme
•
közművelődés támogatása
Köszönjük támogatásukat.
A közalapítvány anyagi lehetőségétől függően
kész támogatni minden olyan kezdeményezést, ami
a falu életével, közösségi érdekeivel összefügg. KöKUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
szönjük támogatásukat.
AZ EGYESÜLETEK VEZETŐSÉGE ÉS TAGSÁGA
******************************************
************
AM BESTEN BAU SPORTEGYESÜLET
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Hírek, köszönetnyilvánítás

Hírek röviden

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Kunsziget község külterületén 2002. március 13-tól
tűzgyújtási tilalmat rendelek el, a község vagyonvédelmének érdekében. A tilalom megszegése szabálysértésnek
minősül és büntetést von maga után. Kérem a tilalom betartását. A tilalom a száraz időjárás megváltozásáig érvényes.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a falugazdász ügyfélfogadási rendje átmenetileg megváltozik: kedden 10.30tól 12 óráig a könyvtárban várja az ügyfeleket.
***********************************************
*********
Kunsziget Község Önkormányzata 2002. márciusának
közepén minden 15 és 29 év közötti kunszigeti fiatalhoz
kérdőívet juttat el. A kérdőív célja az ifjúság helyzetének
felmérése és összehasonlítása más településekkel. A kérdőívek kitöltése nem kötelező, de kérünk minden fiatalt,
hogy segítse munkánkat azzal, hogy a kérdésekre válaszol
és a lapot a Polgármesteri Hivatal postaládájába bedobja.
***********************************************
*********
Kérjük, hogy azok a kunszigeti lakosok, akik nem kapták meg a kopogtatócédulájukat és a választási jegyzékbe
való felvételük igazolását, a Polgármesteri Hivatalban jelezzék azt.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

LENDVAI IVÁNNÉ
POLGÁRMESTER

GONDÁR ISTVÁN
ÖNK. TŰZOLTÓ EGY. PAR.

A közelmúltban jelent meg a „Béke poraikra… II.”
című dokumentum-emlékkönyv, a II. világháborúban a
történelmi Magyarország területén elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról. A könyv
42000 ember adatait tartalmazza.
A könyv talán segítséget adhat azoknak, akik szeretnék
megtudni eltűnt szeretteik, hozzátartozóik sorsát. Aki ebben az ügyben megkeres, annak szívesen segítek.
SZALAINÉ HÉCZ TÜNDE

Köszönetnyilvánítás
Megújult a „Pince”

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kunszigetinek, aki bátyám,
Szalai Vince

Az iskola pincéje már évtizedek óta otthont ad különféle ifjúsági programoknak. Az utóbbi években azonban –
elsősorban az eszközök és a fűtés hiánya miatt – ez a szerepe háttérbe szorult.
Decemberben azzal a kéréssel fordultunk az önkormányzathoz, hogy engedélyezze számunkra a pince ifjúsági klubhelyiségként való használatát és segítsen bennünket
azzal, hogy a pincében a fűtést biztosítja. Kérésünk meghallgatásra talált és két-három hetente már kellemes melegben jöhetünk össze a pincében.
Igyekszünk minél gazdagabb és érdekesebb programokat szervezni, mellyel igazi közösséggé kovácsolhatjuk a
falu fiatalságát.
A fűtést társadalmi munkában Gondár Zoltán, Krausz
Csaba, Molnár László és Banga Károly. Köszönjük a munkájukat.
Szeretnénk megköszönni a lehetőséget és a bizalmat
Kunsziget fiatalsága nevében Kunsziget Község Önkormányzatának is.
A FALU FIATALSÁGA NEVÉBEN:
BANGA ZSOLT, BEDŐ ZOLTÁN, FARKAS ATTILA,
PÉK LAJOS, STANKOVICS ZSUZSA

temetésén részt vett, vagy bánatomban osztozott.
HÚGA, BÍRÓ ISTVÁNNÉ
ÉS CSALÁDJA

„Tiéd a csend, a nyugalom
Miénk a könny, a fájdalom”
Ezúton mondunk hálás szívvel köszönetet a falu
lakosságágnak, hogy drága jó Édesanyánk, anyósunk,
nagymamánk
Özv. Kuller Béláné
Sz. Nagy Jolán
temetésen részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, és mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk háziorvosunknak, az
abdai plébánosnak, a kunszigeti kanonok úrnak, polgármester asszonyunknak, Nyugdíjas Klubnak és az
Ady utca lakóinak, hogy betegsége alatt végig mellettünk álltak.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Egyesületek

A Faluszépítő Egyesület
hírei

Községünk idén is részt vesz a Virágos Magyarországért mozgalomban.
Kérjük falunk lakosságát, továbbra is szépítse környezetét, hogy Kunsziget a 2001-ben elért ezüst fokozathoz méltón képviseltesse magát a versenyben.

Áprilisban immár 10. alkalommal rendezzük meg Borversenyünket. A regionális szintű
versenyt április 14-én, vasárnap délután rendezzük a Kultúrházban.
Kérjük, hogy a borversenyre minden jelentkező két üveg bort hozzon.
A Borversennyel együtt pogácsasütő verseny is lesz, melyre a gyakorlott és kevésbé
gyakorlott pogácsasütők remekeit is várjuk. és
Az ízletes pogácsákat is szakértő zsűri bírája
majd el.
Várunk minden érdeklődőt és vendéget.

Március 23-án, szombaton falutakarítást
szervezünk. Délelőtt 9 órára a falu központjába (Petőfi tér) várjuk a tenni akaró embereket.
Kérjük, aki tud, hozzon szerszámokat – kapát,
gereblyét, seprűt, lapátot.
Elsődleges célunk a falu takarítása, az utak,
járdák tisztítása, a köztéri virágágyak rendbetétele.
További ötleteket, javaslatokat is várunk a
március 23-i falutakarításra és községünk szépítésére vonatkozóan egyaránt.
SZALAI SÁNDOR
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A hajléktalan
Az utóbbi idők felgyorsult fejlődése azt a reményt kelti:
ha nem is a hetekben, de még az olimpia előtt minden valamirevaló faluból város lesz. Feltéve, ha a győztes párt a felét
legalább teljesíti az ígéreteinek. Igyekezni kell tehát, hogy
ami még nincs meg ehhez, azt teljesítsük, teremtsük meg.
Január 18-án Nyugdíjas Klubunk farsangi műsorára gyülekeztünk. Feltűnt, hogy a bejáratnál a
sötét sarokban egy kis hajléktalan áll;
nyakában tábla: KUNSZIGET
EGYETLEN HAJLÉKTALANJA.
Kopott ruhájából jóformán csak az
orra, szeme látszott ki. Tejes köcsöggel a kezében kéregetett. Olyan ezerhetesnek látszott (valóban az, többszörösen). Esett kis teremtés, akit vélhetően túl jó félévi bizonyítványa vagy
pajzán huncutkodásai miatt löktek ki a
családi fészekből.
Jó magyar nyelven semmire sem válaszolt, nem tudtunk vele szót érteni.
Sőt, az ott lévő tanultabb fiatalokra se
reagált: angol, német, francia, orosz,
bükkfanyelven se értett, játszotta a némát. Hosszas tanakodás
után sikerült beazonosítani, vidáman vonultunk be, hogy műsorunkat megkezdjük.
Csak ekkor tudtuk meg, hogy a valaki értesítette a rendőrséget. Megjelent ugyanis Varga zászlós úr 6/4-es kutyájával,
hogy rendet teremtsen, mint leendő városunk rendőrkapitánya. Közölte azt is, hogy úton van egy rendőrbrigád Győrből.
Szerencsénkre a jelenlévő köztiszteletnek örvendő polgármesterünk az akciót leállítatta, elnézést kérve tőlük.
Vidám esténk – a tervezettnél dúsabb programmal –, igazán jól telt. Gazdagabbak lettünk egy humoros történettel,
megtapasztaltuk: rendőreink
figyelmes gondoskodását.
Hogy ki volt a hajléktalan –
személyiségi jogait tiszteletben
tartva –, nem árulhatjuk el.
Klubunk támogatását kérve,
új tagok jelentkezését várva
tisztelettel:
EGY PAPTAGI NYUGDÍJAS
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Iskolai, óvodai hírek

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

melyre a tanulók délután visszajönnek az iskolába. E
feladat pénzügyi terheit is az önkormányzat fedezi a
sok többi mellett. Tudjuk, hogy az iskola fenntartása
milyen sokba kerül, ezért külön is szeretném megköA Kunszigeti Általános Iskola
szönni a támogatást. A legnagyobb köszönet viszont
tanulmányi eredménye
az lenne, ha tanulóink kihasználnák az itt nyújtott lea 2001/2002-es tanév első félévében
hetőségeket és az elért eredményeknél még jobb teljeAz általános iskolában félévkor 108 tanuló tanul- sítményt nyújtanának. Ehhez kérem a szülők segítsémányi eredményét értékeltük. A létszám az előző év- gét is.
A második félévhez sok sikert kívánok valamennyi
hez képest 3 fővel emelkedett.
diákunknak.
Az eredmények a számok tükrében az alábbiak
BALOGH FERENC
szerint alakultak:

Iskolai hírek

IGAZGATÓ

Alsó tagozat:
63 tanulót minősítve
(14+16+17+16):
A magatartás átlaga:
4,17
A szorgalom átlaga:
4,31
Tanulmányi átlag:
4,2
A minimumkövetelményeket nem
teljesítette:
Egy tárgyból
2 tanuló
Kitűnő:
Stróbli Kitti
Gondár Flóra
Roll Dávid
A mulasztás átlaga:

Óvodai hírek

Stróbli Kitti

A 2002. évi Térségi Olimpia Alsó-Szigetközi elődöntői az óvodáskorúak részére Kunszigeten 2002.
március 14-én 9 órai kezdettel lesz a sportcsarnokban.
A gyermekek kislabdahajításban, helyből távolugrásban, 30 méteres futásban, játékos sor- és váltóversenyben mérik össze tudásukat. Minden kedves érdeklődőt és szurkolót szeretettel várunk.
A KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA
NEVELŐTESTÜLETE
*******************************************
************
A 2002/2003-as óvodai
tanévre az óvodai beíratások időpontja 2002.
április 4-én csütörtökön
délután 13-16 óráig, április 5-én, pénteken pedig 8-12 óráig lesz. Beíratni azokat a kunszigeti gyermekeket kell,
akik a tanév folyamán
betöltik 3. életévüket.
FARKAS FERENCNÉ
VEZ. ÓVÓNŐ

2. o.
3. o.
4. o.
3,17 nap/fő

Felső tagozat:
45 tanulót minősítve
(13+13+9+10):
A magatartás átlaga: 4,05
A szorgalom átlaga:
3,64
Tanulmányi átlag:
3,8
A minimumkövetelményt
jesítette:
Egy tárgyból
ló
Két tárgyból
Kettőnél több tárgyból

Gondár Flóra

nem tel1 tanu-

Roll Dávid

3 tanuló
3 tanuló

Kitűnő nincs.
A mulasztás átlaga

2,1 nap/fő.

Az iskola eredménye:
Magatartás átlaga: 4,11
Szorgalom átlaga: 3,98
Tanulmányi átlag: 4,00
A napközis ellátást 34 tanuló veszi igénybe. Szeptembertől tanulószobai foglalkozást is szerveztünk,

Március 8-án virággal köszöntötték az óvodás kislányokat a kisfiúk óvodánkban.
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Farsangi képek

Iskolai farsangi bál
Remek hangulat jellemezte az Általános Iskola februári farsangi bálját. A jelmezes felvonulás igazi élményt jelentett – azoknak is, akik
látták és azoknak is, akik részt vettek benne.
A jelmezesek után a Harmónia Iskola táncosai nyitották meg a bált,
melyben először Dj. Koczka, majd Fazekas Miklós „húzta” a talpalávalót. Köszönjük a Szülői Munkaközösség munkáját. Nélkülük a bál nem
jöhetett volna létre.
A bál bevétele több, mint 150 000 Ft lett. Szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki belépőjével, adományaival vagy tombolatárgyakkal segítette a bál sikerét.
Képeink a jelemezes felvonulásról készültek – Farkas Ferenc videofelvétele alapján. A bálról készült videót a Falutévén is megtekinthetik
március 16-án, szombaton 16 órától.

8

2002. február-március

2002. február-március

Hirdetések

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

2002. március 23-án,
szombaton reggel 8 órai kezdettel
idén is megrendezzük a Kéklámpa-kupát Kunszigeten.
Remélhetően az időjárás kegyesebb lesz hozzánk, mint
tavaly. Jó idő esetén a sportpályán, rossz idő esetén a
sportcsarnokban kerül megrendezésre a torna.
A résztvevő csapatok:
Győri Tűzoltóparancsnokság
Megyei Katasztrófavédelem
Győri Határőrség

Vám- és Pénzügyőrség

Büntetésvégrehajtási Intézet

Győri Mentőállomás

Rába-Front Létesítményi Tűzoltóság

Győri Rendőrkapitányság

A gyermekek számára megtekinthető lesz a tűzoltóautó.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
ANETT ÉS BÉCI

KEDVES VÁSÁRLÓIM!
Értesítem Önöket, hogy boltomban
minden nap 13 órától
friss, meleg kenyér, sós kifli és zsemle kapható,
melyre megrendelést munkatársaim személyesen
és a 485-342-es telefonszámon is felvesznek.
Továbbá kéthetente más-más akcióval, mint például:
hentes-, papír- és vegyiáruink széles választékát kínáljuk.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 6-18 óráig
szombaton: 6-12 óráig
Nézzen be hozzánk,
mi udvarias kiszolgálással,
friss áruval és kedvező árakkal várjuk Önt!
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Húsvét

A hagyományos Virágvasárnapi Passiót
március 24-én tartjuk a templomban. Szeretettel várunk mindenkit.

Húsvét vasárnap hajnalban az elmúlt
évekhez hasonlóan hagyományos Krisztuskeresés indul a templom előtti kereszttől.
Várunk mindenkit, aki ezt a szép, népi hagyományt ápolni kívánja, és a feltámadás
örömét közösen szeretné átélni.
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Sport

Labdarúgás:
Utcabajnokság 2002

Tilai Lajos Emléktorna

Négy hétvégén tartott az idei sorozat, melyet élénk
érdeklődés jellemzett. A játék helyenként magas színvonalú, a lelkesedés pedig kiemelkedő volt.
Végeredmény:
1. Terek-Vörösmarty u.
2. Ifjúság u.
3. József A. u.-Táncsics u.
4. Ady E. u.
5. Hunyadi u.-Győri u.
6. Duna-Dózsa-Széchenyi u.
7. Fő u.-Rákóczi u.

73-21
44-34
60-58
44-49
43-51
55-70
28-67

16 pont
11 pont
10 pont
10 pont
10 pont
3 pont
0 pont

Immár 6. alkalommal rendezik
meg 1996-ban elhunyt polgármesterünkre emlékezve a
róla elnevezett, általános iskolás csapatok számára kiírt
labdarúgótornát,
melyen idén 12 csapat vesz részt.
A torna március 26-án, kedden 8 órakor kezdődik, melyet Lendvai Ivánné polgármester, Kovács István Megyei Sportigazgató, Ivanics Ferenc, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés
elnöke, Dr. Medgyasszay László országgyűlési
képviselő, a Megyei Közgyűlés alelnöke és Hullámos László tűzoltó alezredes nyit meg.

Gólkirály:
Tamás Krisztián 26
góllal (Duna-DózsaSzéchenyi)
Legjobb kapus:
Pusztai
Ádám
(Ifjúság u.)

Tisztelettel várjuk az érdeklődőket.

Legjobb játékos:
Baranyai József
(József A. u.-Táncsics
u.)
Legsportszer űbb
csapat:
Fő u.-Rákóczi u.
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Térségi Olimpia
Tamás Krisztián átveszi az
oklevelet Tóth Róberttől

A megérdemelt díjakat a helyezettek a március 9-én
tartott Sportbálon vették át.
Köszönet illet a fő
szervezőket: Tóth
Istvánt és Szalai
Zoltánt, a játékvezetőket: Horváth Gyulát és Virág Imrét,
valamint a jegyzőkönyvvezetőt: Nagy
Ferencet.
Reméljük, jövőre is
megrendezésre keA győztes csapat képviselői
rül a méltán népszerű verseny.
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Az idei évben is megrendezésre kerül a Térségi
Olimpia, melyet Dr. Medgyasszay László országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés alelnöke
indított el. A lebonyolításban változás, hogy idén
kistérségi elődöntők után kerül sora megyei döntőre
április 27-28-án. Kunsziget az Alsó-Szigetközi kistérségbe kapott besorolást.
Iskolásoknál a kerékpáros ügyességi és
ugrálókötél-versenyekre Dunaszegen, a fittségi próbára Győrzámolyon kerül sor március 23-án.
Községünkben lesz a tenisz, a lövészet, teke,
senior férfi labdarúgás selejtezője április 6-án, az
óvodások versenyei is Kunszigeten lesznek, március 14-én.
Reméljük, az elődöntőkből minél több
falunkbeli jut a megyei döntőbe.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Férfi labdarúgás, megyei II. o.:

Kezdődik a tavaszi szezon
A bizony igencsak közepesre sikeredett őszi szezon
után a játékosok elvégezték a téli alapozó, erősítő feladatokat és edzőmérkőzéseken gyakorolták a tavaszi mérkőzéseken végrehajtandó taktikai variációkat.
A szünetben távozott a csapatból Árvay Márk,
Domján István, Csizy Roland és Gallián Balázs. Érkezett
Takács László (kapus, DAC), Huszár Béla (csatár,
Győrladamér), Kelemen Dezső (hátvéd, Ménfőcsanak),
Szári Csaba (csatár, Ménfőcsanak), ifj. Kéring Attila
(középpályás, ETO) és Horváth Szabolcs (csatár, DAC).
A tavaszi szezon március 10-én, a szomszédvár,
Öttevény elleni idegenbeli mérkőzéssel indult. Sok néző
előtt került sor a mérkőzésre. Az első félidőben enyhe
hazai mezőfölény mellett tizenegyesből szerzett vezetést
csapatunk, amit sajnos a második negyvenöt percben nem
sikerült megtartani. A döntetlen igazságosabb lett volna.
Öttevény - Kunsziget
3-2 (0-1)
Gsz.: Horváth Sz., Nagy Sz.
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Sport

A tavaszi forduló további
mérkőzései
Kunsziget – Mosonszolnok
Jobaháza – Kunsziget
Kunsziget – Levél
Kunsziget – Rábatamási
Kunsziget – Győrladamér
Dunakiliti – Kunsziget
Kunsziget – Hédervár
Kóny – Kunsziget
Rajka – Kunsziget
Kunsziget – Dunaszeg
Győrsövényház – Kunsziget
Kunsziget – Bősárkány
Hegyeshalom – Kunsziget
Kunsziget – Lipót

március 17., 15.00
március 24., 15.00
március 31., 15.00
április 7., 16.00
április 14., 16.00
április 21., 16.00
április 28., 16.00
május 5., 17.00
május 12., 17.00
május 19., 17.00
május 26., 17.00
június 2., 17.00
június 9., 17.00
június 16., 17.00

Március 15-e kupa
Győrszemerén immár 9. alkalommal rendezték meg az
1848-as Szabadságharc emlékére a Március 15-e kupát, melyen idén 12 általános iskolai lánycsapat vett részt. A mieink a
Nagyszentjános elleni 2-2 (Gsz.: Venesz Melinda, Szűcs Adrienn) és a Gyömöre elleni 0-2 után nem jutottak a döntőbe, így
az 5-8. helyen végeztek.
Teke, megyei I. o.:

Kellemetlen vereségek
Sajnos tekézőink az első három mérkőzést elveszítették. A
két élcsapat elleni 1:7 ugyan nem meglepetés, de az ősszel
idegenben legyőzött Győrújfalu elleni hazai 2:6 bizony nem
volt betervezve. Szerencsére a negyedik fordulóban sikerült
Csornán győzni, így a csapat kedvező előjelekkel várhatta a
Jánossomorja elleni hazai mérkőzést, melyet lapzártakor tartottak.
Kunsziget - Jánossomorja
2:6
Legjobb dobónk: Virág Péter 387 fa
Felső képünk a mérkőzés után készült a csapatról.
Az alsó képen a tartalékcsapat látható.
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