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KUNSZIGETI
HÍRMONDÓ
Jövőnk koronája múltunkban született
„Tudod-e,
milyen öntudat kopár öröme
húz-vonz, hogy e táj nem enged és
miféle gazdag szenvedés
taszít ide?
Anyjához tér így az a gyermek,
kit idegenbe löknek, vernek,
igazán csak itt mosolyoghatsz,
itt sírhatsz,
magaddal is csak itt bírhatsz
óh lélek! Ez a hazám.”
József Attila szavait idézve köszöntöm Önöket Szent István királyunk ünnepén.
Abban a hazában, amelynek alapjait
István király rakta le több mint ezer évvel ezelőtt. Akinek alakja az idők folyamán jelképpé nőtt a magyarság tudatában. Őt tekintjük a magyar állam megalapítójának, az alkotmányság megteremtőjének. A közigazgatás, az egyházszervezet alapjainak a lerakása is az ő
nevéhez fűződik.
A világegyetemben azonban minden
folyamatos.
Érdemei elvitathatatlanok még akkor
is, ha nagy dolgok ritkán történnek előzmény nélkül. Így van ez az ő esetében
is. István munkássága, apja, Géza tevékenysége nélkül elképzelhetetlen, hiszen
kijelölte az utat gyermekei számára, és
Európa jelentős dinasztiáiból választott
gyermekei számára házastársat.

Felvette Rómával a kapcsolatot, ezzel
kijelölte a magyarság helyét Európában.
Létrehozta a királyi vármegyéket,
amelyeknek vezetésével az ispánokat
bízta meg.
A királyi hatalmat szerte az országban a várak, körülötte a városok bizonyítják.
Az ország életét törvények szabályozták, erről tanúskodik az István királytól
fennmaradt két törvénykönyv. Kialakította a rendet, ami feltétele annak, hogy
államról beszélhessünk. Államiságunk
1000 éves, ezer éve élünk a keresztény Európában.
Az ezer év alatt voltunk már nagy, meghatározó birodalom
is, és darabjaira hullott, megtört háborús vesztes is.
Azonban a magyar nép mindig látta az utat, melyet István
király kijelölt számára. Intelmei, tanításai ma is érvényesek,
úgy mint ezer évvel ezelőtt. Szent István öröksége ma is utat
mutat számunkra.
Jelképei közül kiemelkedik a Szent Korona, melyben benne
van a magyarság egysége, az élet folytonossága, kereszténységünk, kultúránk, jelenünk és jövőnk.
Falunk közössége, példamutatása, munkája, élete méltó
szent királyunk hagyatékához. Erre a közösségre kell vigyáznunk, odafigyelve egymásra, békében, boldogságban, egészségben élve, megteremtve a lehetőséget az új generációk életéhez, Szent István intelmei szerint élve.
„Őrizd meg mindazt, ami magyar és feledd el‚ amely nemzetnek nincs múltja, jövője sem lehet.”
Őrizzük falunkat, hogy a harmadik évezredben is megtaláljuk Kunszigetet az Európai Államok Közösségében.
Tisztelettel köszönöm munkájukat.
LENDVAI IVÁNNÉ
POLGÁRMESTER
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Választás 2002

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Tájékoztató a 2002. október 20-án tartandó önkormányzati választásokról
A Magyar Köztársaság Elnöke
a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásának
időpontját 2002. október 20.
(vasárnap) napjára tűzte ki.
A választók névjegyzékébe történő felvételről szóló értesítőt és
az ajánlószelvényt 2002. augusztus 15. (csütörtök) és 2002. augusztus 23. (péntek) között kapják
meg a választópolgárok.
A választásra jogosult állampolgárokat tartalmazó névjegyzéket 2002. augusztus 21-től
(szerda) augusztus 28.-ig (szerda)
kell közszemlére tenni, melyet a
Polgármesteri Hivatalban a fenti
időtartam alatt meg lehet tekinteni.
A névjegyzékből való kihagyás
vagy az abba való felvétel miatt
2002. augusztus 21-től (szerda)
augusztus 28-án (szerda) 16.00
óráig lehet kifogást benyújtani.
Igazolást személyesen vagy
meghatalmazott útján 2002. október 18.-án (péntek) 16.00 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy lehet
kérni, hogy az 2002. október 15-ig
(kedd) megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.
A módosított névjegyzék 2002.
október 18-án 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban.
Jelöltet ajánlani és az illetékes
választási bizottságnál bejelenteni
2002. szeptember 27-én
(pénteken) 16.00 óráig lehet.

A képviselő- és polgármester választás
során a jelöltállítás szabályai:
A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásának időpontját
2002. október 20. (vasárnap) napjára tűzte ki.
Ezen a napon választják meg a választópolgárok a község
polgármesterét, a Képviselőtestület 7 önkormányzati képviselőjét, és a megyei közgyűlés tagjait.
Kunsziget községben helyi kisebbségi önkormányzati választások kitűzésére irányuló kezdeményezés nem volt.
A választáson jelölt az lehet, akit megfelelő számú választópolgár a megfelelő nyomtatványon adatainak feltüntetésével ajánlott. Ajánlani úgy lehet, hogy a választópolgár az
ajánlott személynek, vagy megbízottjának átadja ajánló szelvényét.
Egy választópolgár mindegyik esetben csak egy jelöltet
ajánlhat.
Kunsziget községben a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma összesen 944 fő.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3 %-a, azaz 28 választópolgár ajánlott.
Kunsziget község Képviselőtestületében önkormányzati
képviselő az lehet, akit a választópolgárok legalább 1 %-a,
azaz 9 fő ajánlott.
A megyei közgyűlés tagjainak választása a pártok, társadalmi szervezetek által összeállított listán történik. Egy választópolgár csak egy listát ajánlhat.
Jelöltet ajánlani és a Helyi Választási Bizottságnál bejelenteni 2002. szeptember 27-én (pénteken) 16.00 óráig lehet
A Helyi Választási Bizottság és a Választási Iroda székhelye:
Polgármesteri Hivatal (Kunsziget, József A. u .2.)
A polgármesternek, illetve a Képviselőtestületbe önkormányzati képviselőnek ajánlott személy ajánlásait a fenti határidőig juttathatja el Helyi Választási Bizottsághoz.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Visszapillantás az elmúlt négy évre
Tisztelt választópolgárok!
Kunsziget Község lakossága!

gyermekorvosi rendelő, tanácsadói szolg.)
- gyógyszertár
- szolgálati lakás
Kialakításra került az önálló orvosi körzet, családorvosunk éjjel-nappal a lakosság szolgálatában
áll.
- működik az önálló védőnői körzet, segítve a
családokat
- házi szociális gondozói hálózat, amely 13-16
főt lát el
Alapfokú oktatást-nevelést két intézményben biztosítunk. Intézményhálózatunk üzemeltetése a költségvetés jelentős részét igényli, ennek ellenére minden erőfeszítésünkkel azon vagyunk, hogy a gyermekek esélyegyenlőségét növeljük. Ez alapja a tudásközpontú világnak.
A központi támogatások évről-évre csökkennek.
A Tündérvár Óvoda személyi és tárgyi feltételei
adottak. 4 óvónő, dajkák és technikai dolgozó biztosítja az óvódások nevelését és ellátását. Az óvoda
eszközeit fejlesztjük, az intézmény felújítása is folyamatos volt.
Az általános iskolában dolgozó pedagógusok száma 12 fő. A szakos ellátás 95 %-os. Az osztálylétszám családias, egyéni foglalkozással lehetővé teszi
a személyiség kialakítását. Biztosítjuk az informatikai oktatást, szakkönyvtári ellátást és művészeti oktatást.
Bevezettük, illetve visszaállítottuk a
napköziotthonos ellátást, ami a családok életének
megkönnyítését jelenti. Önkormányzatunk az étkezési térítési díjhoz jelentősen hozzájárul, mind az
óvodában, mind az iskolában, ami naponta gyermekenként átlagosan meghaladja a 100 Ft-ot.
Biztosítottuk túlóra díj fizetése ellenében 2 napközis csoport működését.
Az iskolakezdést beiskolázási támogatással segítettük. Mindkét intézményben hozzájárultunk a pedagógusok továbbtanulását biztosító tandíjhoz, hogy
a pedagógus szakképzettségével magas szinten biztosíthassa a tanulók, óvodások oktatását. Biztosítottuk a szakkörök működését.
Fűtéskorszerűsítés, földgázzal való üzemeltetés
minden intézményben megvalósult.
1999. óta – csatlakozva a „Bursa Hungarica” önkormányzati ösztöndíjrendszerhez – ösztöndíjjal se-

Pár nap múlva ismételten kézhez veszik az ajánlószelvényeket, mellyel polgármestert, képviselőket
jelölhetnek.: érdekük érvényesítésére, a falu fejlődése és fennmaradásának biztosítására.
Köszönöm a magam és képviselőtársaim nevében az 1998-as választásokon kapott bizalmat,
mely lehetőséget adott arra, hogy falunkat a mai
napon látható fejlettségi szintre eljuttattuk.
Szeretnénk az elmúlt négy év munkáját elemezni – a teljesség igénye nélkül:
Hiszen munkánk napról-napra a falu fejlődésében, gyarapodásában lemérhető volt.
Kitűzött céljainkat elértük, a vállalt feladatokat
megvalósítottuk, a kínálkozó lehetőségeket a falu
érdekében kihasználtuk.
Településfenntartás és üzemeltetés:
Legfontosabb feladatunk az infrastruktúra fejlesztése volt:
- a földgáz, mely beruházással megvalósult,
szolgálva a lakosság kényelmét, növelve az életszínvonalat
- új út épült, utcák kerültek felújításra
- díszburkolat került a kultúrház udvarára
- emlékparkot alakítottunk ki a kápolna mellett
- játszóteret építettünk a falu központjában
- folyamatosan gondoztuk a falu középületeit
- külterületen elvégeztük a gyomirtást
- bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést
- óvtuk környezetünket a legális szeméttelepek
rekultivációjával
A község további fejlődése érdekében elkészítettük a település rendezési tervét, melynek tervezetét
a lakosság véleményezte.
Az 1998. évi kárpótlás és részaránytulajdonkiosztás során gyarapítottuk az önkormányzat vagyonát, mely feltétele volt a falu további fejlődésének.
Ma már több száz házhelyről, termál beruházásról beszélhetünk, az ilyen módon megvásárolt területeken.
Intézményfenntartás és működtetés:
Egészségügyi alapellátás
- megépült az orvosi komplexum (felnőtt-,
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Beszámoló, felhívás

gítjük a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókat.
Segítettük az ipartelepítés folytatását. Az ipari
üzemek bővülése megkezdődött falunkban.
A polgármesteri hivatal dolgozói biztosították az
ügyintézést, segítséget nyújtva hatósági és jogi problémák megoldásában.
A lakosság terheit nem emeltük, az adók összege
évekig változatlan volt.
Céljaink megvalósításához nagymértékben hozzájárultak a pályázatokon elnyert támogatások,
melynek összege évente 10-20 millió Forint között
volt.
A szabadidő tartalmas eltöltésére, az egészség
megőrzésére az alábbi létesítmények készültek:
- Megépült a többfunkciós pályarendszer
(grund).
- Felépült a sportöltöző, kialakításra került a
SZÍN- TÉR
- A régi öltözőt felújítás után a kunszigeti fiatalok használják konditeremként
- Elkészült a játszótér
Folyamatosan üzemeltettük a sportcsarnokot, támogattuk a sportcélú egyesületeket (tenisz, teke,
horgászat, labdarúgás).
Nagy gondot fordítottunk az épített örökség védelmére, 2002-ben felújításra került a Szent Antal
kápolna, az ezt megelőző években a kultúrotthon, a
krisztuskereséshez tartozó tárgyi emlékek, a keresztek.
Kopjafát állítottunk a temetőben. A végső nyughelyek kertjét nagy odafigyeléssel gondozzuk.
A falu fenntartásában jelentős munkát végez a
falugondnoki hálózat, valamint a közhasznú munkások.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Közművelődés terén:
- Átadásra, kialakításra került az információs
központ a Teleház.
- Folyamatos volt a Hírmondó megjelenése, a
Könyvtár üzemeltetése.
- Megjelent több helytörténeti kiadvány: Kunsziget története, a Jézuskeresés Kunszigeten, a Szent
Antal kápolna, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és a
Nyugdíjas Klub életét bemutató kiadvány. A felsorolt kiadványok évfordulókhoz kötődtek.
- CD és magnókazetta jelent meg Karácsony
Kunszigeten címmel
- Ünnepi rendezvényeink közül kiemelkedik a
Millennium Évéhez kapcsolódó rendezvénysorozat,
benne a Millenniumi Emlékzászló átadása, és az Elszármazottak Találkozója.
A közrend, közbiztonság javult. Támogattuk a
Rendőrség, Polgárőrség munkáját.
Felújításra került a Tűzoltó Klub, javult a tűz- és
katasztrófavédelmi feladatok ellátásának tárgyi eszköz készlete.
Az elmúlt 4 évben elvégzett munka nem valósulhatott volna meg a községben működő egyesületek,
és az Önök segítő támogatása nélkül.
Tisztelettel köszönjük.
Tisztelt Választópolgárok!
A megvalósított célok, feladatok újabbakat tűznek elénk, munkánkat folytatni szeretnénk, melyről
tájékoztatjuk Önöket, kérve bölcsességeiket, tapasztalatukat.
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE
NEVÉBEN:
LENDVAI IVÁNNÉ
POLGÁRMESTER

Észrevételek az autóbusz-menetrendhez
Tisztelt lakosság!
A Kisalföld Volán Közlekedési Részvénytársaság megkereste Önkormányzatunkat a
2003. évi menetrend szerkesztési munkálataiba véleményt, javaslatot, észrevételt kérve.
Községünket a 2003. augusztus 30-ra öszszehívott megbeszélésen képviselem, ezért

kérem, amennyiben észrevétele van a jelenlegi menetrenddel kapcsolatban, azt a kunszigeti Polgármesteri Hivatalba 2002. augusztus
23-ig írásban eljuttatni szíveskedjen.
LENDVAI IVÁNNÉ
POLGÁRMESTER
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Tisztelt Választópolgárok!

Győr-Moson-Sopron Megyéért
Egyesület

A rendszerváltozás után, a XXI. század
elején országunk s ezen belül megyénk
Győr-Moson-Sopron megye Is a nagy lehetőségek kapujához érkezett.
Az új évezredben csak akkor kerülhetünk
a sikeres és gyorsan fejlődő térségek polgárai közé, ha az egyén, a család és a település
gyarapodása biztosított.
A Győr-Moson-Sopron Megyéért Egyesület Elnöke, Botos Gábor.
- Elnök úr, kérem mutassa be az Egyesületet, miért hozták létre, mik a céljai?
- Köszöntöm a Kunszigeti Hírmondó olvasóit. A Győr-Moson-Sopron Megyéért
Egyesületet 1997-ben alapítottuk, a megyében élő, itt dolgozó közéleti, tudományos
terület képviselőinek közös szándéka alapján.
Célunk az volt, hogy találkozási és
együttműködési lehetőséget teremtsünk a
megyében működő civil szerveződések és a
velük együttműködő, őket támogató magánszemélyek, intézmények, önkormányzatok
számára.
Az egyesületnek ma már közel 70 tagja
van, többségében települési polgármesterek,
helyi szervezetek képviselői. Mindnyájan
hisszük és valljuk, hogy közös akarattal és
közös cselekvéssel, együtt gondolkodva sokat tehetünk a megyében élő emberekért,

segíthetjük az életük jobbítását, a települések
fejlődését.
Tisztelt Választópolgárok!
1997 óta a Győr-Moson-Sopron Megyéért
Egyesület tagja vagyok, részt vettem az egyesület alapításában.
1998-ban a Megyei Közgyűlés képviselői
tagságától pár szavazat választott el.
2002. október 20-i választásokon ismét indulok, Kunsziget polgármestereként szeretnék
a közgyűlés tagjai közé kerülni.
Ezzel szolgálva és segítve a falu és a térség
további fejlődését.
Kérem ajánlószelvényeikkel, szavazataikkal
támogatásukat, hogy eddigi munkámat hatékonyan folytatni tudjam.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

„Tiéd a csend, a nyugalom,
Miénk a könny, a fájdalom”
Ezúton mondunk hálás szívvel köszönetet a falu
lakosságának, hogy drága jó fiunk,
Schreiner István
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait
elhelyezték, és mély fájdalmunkban osztoztak.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Megyénkben is terjed
a kukoricabogár

Orvosi ügyelet új helyen és új időben

Az utóbbi években már többször hallatott magáról az
Észak-Amerikában őshonos, de már Európában is jelen
lévő amerikai kukoricabogár. Magyarországon 1995ben találták meg az első egyedeket. Hat évvel ezután
már minden megyében jelezték a speciális csapdák a
bogarakat. 2001-ben már több száz hektárnyi kukoricatáblában okozott jelentős terméskiesést.
2002. június közepén az ország déli részén megfigyelték az első rajzó imágókat. Mi a helyzet szűkebb
hazánkban, Győr-Moson-Sopron megyében?
Az elmúlt esztendőben július végén Vének határában
találták meg az első kukoricabogarat. Ebben az évben
korábban, július 8-án kerültek a csapda fogságába. Jelenleg a két nap alatt fogott imágószám megközelítette a
tavaly egész vegetációban összegyűjtött létszámot. Tehát oda kell figyelni a kártevőre!
A fő károsító a lárva, mely a kukorica gyökerének
elrágásával és kiodvasításával gyengíti meg a növényt.
Zavar támad a tápanyag- és a vízszállításban, mely
gyengébb növekedést, fejlődést eredményez. Elég egy
kisebb szélvihar, már dől is a növény. A bogarak a kukorica generatív részeit részesítik előnyben. Magas
egyedszám esetén a bibeszálakat akár kefére is rághatják, hiányos termékenyülést okoznak.
Az amerikai kukoricabogárnak évente egy nemzedéke fejlődik ki. A fő lárvakártételi időszak május közepétől június közepéig terjed. A bogarak tömeges jelenléte
július közepétől augusztus végéig jellemző, de hosszú,
meleg őszön ez elhúzódik.
Hogyan előzhetjük meg a gazdasági kárt?
Az amerikai kukoricabogár lárvái csak a kukorica
gyökerén tudnak kifejlődni. Ezért legegyszerűbb védekezési mód a vetésváltás. Adott esetben – tényleges lárvakártétel – ezt a 7/2001. (I. 17) FVM rendelet kötelezően írja elő.
Emellett a vetéssel egymenetben illetve lárvakelés
idején a gyökérzónába juttatott talajfertőtlenítő szerekkel mérsékelhetjük a gazdasági kárt.
A tojást rakó nőstények és a hím egyedek számát állománypermetezéssel tudjuk csökkenteni.

A Győr környéki települések háziorvosi
(felnőtt- és gyermekorvosi) ügyeleti helye és ideje
2002. augusztus 1-től megváltozott.
Az ügyelet helye: Győr, Szérűskert u. 57. (az
utca végén balról az utolsó ház)
Az ügyelet telefonszáma: 96/542-043
Elérhetőség: 3. sz. buszjárattal a régi pápai úton
a vasúti átjáró utáni megállónál.
Ügyeleti rend:
Hétköznapokon: 16 órától másnap reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon: 7 órától másnap reggel
7 óráig (vasár- és ünnepnapokon)
Az ügyelet kizárólag sürgős, halasztást nem
tűrő, indokolt esetekben vehető igénybe.
Tisztelt Lakosság!
Kunsziget község Önkormányzata 1999-ben
kialakította az önálló orvosi, 2001-ben az önálló
védőnői körzetet, a lakosság fokozott egészségügyi alapellátásának biztosítása érdekében.
Az ügyeleti ellátás fokozott biztosítása, a lakosság gyors egészségügyi ellátása miatt önkormányzatunk és családorvosunk többletfeladatot vállalt.
A fenti ügyeleti ellátáson túl Kunsziget községben Dr. Varga-Balázs Gábor a továbbiakban is
változatlanul elérhető lesz.
Telefon: 96/495-029; 06-30/366-48-43.
DR. VARGA-BALÁZS GÁBOR LENDVAI IVÁNNÉ
HÁZIORVOS

POLGÁRMESTER

Eboltás
Az ebek veszettség elleni védőoltása
2002. szeptember 17-én, kedden 8 órától
11 óráig és szeptember 19-én, csütörtökön
14 órától 15.30-ig lesz a Tűzoltószertár
előtti téren.
Az oltás kötelező.

BARANYAINÉ TÓTH RITA
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI NTSZ

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Ifjúság, hirdetés

Újoncok az esőben
Kunsziget cserkészcsapata, az 1705. sz. Szent Lőrinc Cserkészcsapata mozgalmas időszakot tudhat
maga mögött.
A próbákra való felkészülés után május és június
hónap a próbázások ideje volt. Miután újoncaink közül mindenki sikeres újoncpróbát tett, május utolsó
vasárnapján Győrben, a Széchenyi téren hat kunszigeti cserkész tett fogadalmat.
A fogadalomtétel után a
Lloyd moziban nézhettük meg
„kalandjainkat”, hiszen győri
testvércsapatunk, a 708. sz.
Rómer Flóris Cserkészcsapat
két tagja, Ribarits Gergely és
Pap Zoltán elmúlt táborozásainkról, rendezvényeinkről készült videofelvételekből egy
közel másfél órás filmet készített. A régiek nagy örömmel
látták viszont saját magukat a

2002. augusztus

vásznon, az újoncok pedig remek ízelítőt kaptak a
cserkészéletből.
Augusztus első két hetében a győriekkel közösen
nyári táborban voltunk Homokbödögén. Kunszigetet
10 cserkész képviselte, közülük öt újoncként. A táborban sok emlékezetes programot sikerült megvalósítani – voltunk strandon, játszottunk métát, szerepeltünk meseerdőben. Az őrsünk kirándulását azonban
elmosta az eső, akárcsak az éjszakai portyát, a tábortüzeink egy részét és a betervezett strandolásokat, kirándulást, játékokat is.
Ettől függetlenül nem hiszem azt, hogy rosszul telt
volna el ez a két hét, hiszen a
legfontosabbat elértük: kiszabadultunk a „szoba fogságából”, a természetben kellett
élnünk, mindent saját magunknak megcsinálni, megtanulni egy másik rend szerinti
életet.
Kunsziget Község Önkormányzata minden táborban
résztvevő kunszigeti cserkészt
támogatott azzal, hogy átvállalta a tábor díjának felét. Ezúton is szeretnénk megköszönni.
BÁBICS NORBERT, CSAPATPARANCSNOK

Tuják kaphatók
250 Ft/db áron.

Kuller Imre
Kunsziget, Ady E. u.
24.

8

Augusztus 2-án
megszületett
Farkas Döniz.
Isten hozott!

2002. augusztus

Kutatás, esküvő

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Két helyen is elismerésben részesítették Tilai Zoltán a
kunszigeti zöldségtermesztésről szóló
munkáját, melyet
Stoller István és
Szalainé Hécz Tünde
segítségével készített.

Gratulálunk!
Örömmel szereztem tudomást arról, hogy
Stoller István (Kunsziget, Ady u. 6.) a falu hagyományainak gyűjtője, „néprajzkutatója” jelentős
sikereket ért el a Magyar Nemzeti Múzeum és a
Honismereti Szövetség pályázatán.
Kiemelkedő munkájának elismerését a közzétett oklevél tartalmazza.
Köszönjük, további sok sikert kívánunk.
LENDVAI IVÁNNÉ
POLGÁRMESTER

Kunszigeten házasságot kötöttek:
Páli Hajnalka és Tóth Gábor
július 27-én
Danka Ildikó és Szalai József
augusztus 3-án.
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Sport, szabadidő

2002. augusztus

Dunaparti fesztivál
A Dunaparti fesztivál hagyományteremtő szándékkal született meg Kunszigeten. A tájegység lehetőségeit, adottságait figyelembe véve egy önfeledt, játékos, a Mosoni-Dunához kapcsolódó szabadtéri rendezvény, amely egésznapos kikapcsolódást biztosított minden korosztálynak idén és a tavalyi évben is egyaránt. A zenei programok,
ügyességi játékok, hagyományos ízek és látványos
bemutatók tették emlékezetessé a Dunaparti fesztivál napjait. Köszönjük mindazoknak, akik kilátogattak, megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, hisz
ezzel a két nappal mindenkire gondoltunk. A jó
idő is kedvezett a fesztivál napjain, így még a kápráztató tűzijáték sem maradt el. A Dunaparti fesztivál megszervezése kitartással és sok munkával
jött létre, de örülünk, hogy kellemes időtöltést tudtunk szerezni az idelátogatóknak. A továbbiakban
a kedvező időjárás reményében bízunk sikerében,
a biztatás, a jó szó sokat segít.
Köszönjük!
PAKSI ATTILA ÉS PAKSI ATTILÁNÉ
Férfi Labdarúgás, Megyei II. o.:

Megkezdődött a bajnokság
Megkezdődött a bajnokság. Az előkészületi mérkőzéseken csapatunk remekül szerepelt, hiszen a
hagyományos Sziget-kupát megnyerte, az
Öttevény-kupán a rangos mezőnyben II. helyen
végzett. Nyáron új játékosok érkeztek a csapathoz:
Varga Z. és Bajusz Töltéstaváról
Pék, Csollány és Bak Koroncóról
Kiss L. és Feix Ikrényből
Kuller és Komjáthy Mosonszentmiklósról
Takács Ravazdról
Kolonics a DAC-ból
Az első fordulóban az eső ellenére több, mint
200 néző volt kíváncsi a mérkőzésre, ahol küzdel-

mes játékkal sikerült a jó erőkből álló Bősárkányt
1-0 arányban legyőzni. Gólunkat Horváth Szabolcs lőtte. Kéring Attila edző a következőt nyilatkozta: „Ez a mérkőzés csak a küzdelemről és a három pontról szólt.”
A csapattal szembeni követelmény a dobogó
környéki hely megszerzése. Ezt ezzel a játékosállománnyal el is lehet érni. Ehhez kívánunk a csapatunknak eredményes felkészülést.
STANKOVICS ANTAL

Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány.
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/226-97-30
Készült a Kunszigeti Teleházban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés: Bábics Norbert
Munkatárs: Tilai Zoltán Képek: Bábics Norbert.

