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Vakáció, nyár
Kedves Olvasóink!
Kunszigeten nem volt hiány eseményekben az elmúlt időszakban. Iskolánk diákjai lassan egy hónapja
élvezik a szünidőt; a nyári időt sajnos már kevésbé,
hiszen abból eddig nem adatott sok.
A nyár minden más évszaknál veszélyesebb, a
gyerekek ilyenkor meggondolatlanabbak, figyelmetlenebbek, az idősekre, betegekre pedig a nagy meleg
lehet rossz hatással. Ha a várva várt jó idő eljön, az
óvatosságról, a körültekintő „szünidőtöltésről” tehát
akkor se feledkezzünk el, legyünk akár kicsik, akár
nagyok.

Képünk az iskola Suli-buliján készült, melyet a búcsúzó nyolcadik
osztályosok szerveztek és az iskola minden tanulóját megmozgattak játékos feladataival – esetünkben a lógó lekváros kenyerek jóízű és gyors felfalásával.
DUBI ÁRPÁD FELVÉTELE

Sziget-rali
Egy olyan sportág versenyének adott
otthont Kunsziget 2004. június 27-én,
melyet a kunszigetiek zöme eddig legfeljebb a hírekből, a tévéközvetítésekből
vagy számítógépes játékokból ismerhetett. Az első Sziget-rali az önkormányzat
aktív részvételével mindössze néhány hét
alatt jutott el az ötlettől a megvalósításig.
A hagyományteremtő céllal megrendezett autós verseny látványos küzdelmet hozott. A sok kunszigeti néző mellett a megye több településéről érkeztek
szurkolók, érdeklődők.
A verseny megálmodója és főszervezője, Páli István írása a 14. oldalon olvasható. Ugyanitt láthatnak néhány, a
versenyen készült képet is.

EU-nap és Majális
2. oldal
Tájékoztató a többcélú kistérségi társulásokról
3. oldal
Kunsziget bemutatkozásai
4. oldal
EP-választási eredmények
5. oldal
Köszönet a véradóknak
7. oldal
Iskolai hírek
8-9. oldal
Falutörténet
10. oldal
A Nyugdíjas Klub hírei
11. oldal
Óvodai hírek
12. oldal
Polgárőrtábor Orfűn
13. oldal
Teke – Megérdemelt győzelmek
15. oldal
Labdarúgás – Értékes negyedik hely
16. oldal
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Majálissal az Unióba
Április 30-án rendhagyó estre
hívta Kunsziget Község Önkormányzata, a Kunszigeti Általános
Iskola és kunsziget ifjúsága a falu
lakosságát. Az Európai Unióhoz
való csatlakozás előestjén először
az Unió országaival ismertették
meg a fiatalok a nézőket, zenésképes ismertető keretében, valamint egy kiállítással, melynek elkészítésében nagy szerepe volt az
általános iskolásoknak, Dubi Árpádnak és Farkas Ferencné-nek. A
fiatalok komoly, felelősségteljes
bemutatója példaértékű volt.
Ezután Dubi Árpád és Takáts
Imre, valamint Bábics Norbert
munkája, a Kunszigetet bemutató
multimédiás CD bemutatója következett, melyet az általános iskola tanulónak műsora, közülük is
kiemelendő a 8. osztályosok szereplése.
Az estet Karsai Klára énekesnő
műsora zárta.

Május 1-jén a sportpályán vártuk a falu lakosságát. Délelőtt
sportversenyek, bemutatók, délután a helyi hagyományőrző
együttesek műsora, ünnepélyes
zászlófelvonás után újabb vetélkedők, versenyek következtek. Kiderült többek között, hogy ki Kunsziget Legerősebb Embere, és hogy
ki tud a legjobban táncolni. A családi napot a hagyományos tábortűz
zárta.
Köszönet és dicséret illeti e két
nap szervezőit összehangolt munkájukért. Köszönjük továbbá Csapó Gábor segítségét, hogy a szükséges technikai eszközöket biztosította az április 30-i programhoz.
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Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulásról
•
•
•
•
•

Tisztelt Lakosság!
Kunsziget Község Képviselőtestülete ülésein az
elmúlt hónapokban több alkalommal tárgyalást tartott,
fórumot hívott össze, hogy a többcélú kistérségi társulások megalakulása tárgyában átgondolt döntést hozzon.

II.

A Belügyminisztérium a többcélú kistérségi társulásról szóló kormányrendelet felhatalmazása alapján
pályázati felhívást tett közzé a többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző támogatásáról.

útügyi igazgatás
belső ellenőrzés
könyvtári feladat ellátás
település szilárd és folyékony hulladék gyűjtése
közbeszerzési eljárások bonyolítása
Kistérségi területfejlesztési projektek

Tisztelt Lakosság!
1990-ben az önkormányzati rendszer bevezetésével Kunsziget község önállóvá vált, a képviselőtestületek és a falu lakossága a mai napig azon
munkálkodtak, hogy megteremtsék a lakosság ellátását biztosító szolgáltatásokat, és ezek színvonalát emeljék.
A szolgáltatások közül a többcélú kistérségi társulás kapcsán az alábbiakat elemezném:
• közoktatás (óvodai-iskolai alapfokú oktatás)
• egészségügyi alapellátás (önálló orvosi, védőnői
körzet, gyógyszertár)
• szociális és gyermekjóléti alapellátás

A Magyar Köztársaság Kormánya programjában
célul tűzte ki, hogy javítja a lakossági szolgáltatások
színvonalát, hatékonnyá teszi a lakosság ellátását.
A kormányprogram alapján kidolgozásra került a
közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésének programja, melynek kiemelkedő fontosságú eleme a kistérségi szint kialakítása.

A fentiekkel összhangban a cél:
• a Társulások létrehozásának ösztönzése
• kistérségi szinten ellátható önkormányzati közKözoktatás:
szolgáltatási feladatok szakmailag magasabb szintű,
• 1-8. osztályos iskolarendszer megteremtése
hatékonyabb – Társulás keretein belüli – szervezésének elősegítése
• óvodai oktató-nevelőmunka feltételrendszerének
biztosítása
• kistérségi területfejlesztési projektek megvalósításának elősegítése
Az iskola léte meghatározó a település életében,
A pályázaton elnyerhető támogatás 100 %-os rész- ezt bizonyította a lakosság összefogása, amikor 1991vétel esetén – esetünkben 28 település – 80 – 120 mil- ben „hazahozta az iskolát”.
A rohamosan fejlődő világban, az informatikai,
lió forint, 60 %-os részvétel esetén 40 – 60 millió.
A fenti összeg felosztása nem tisztázott, támoga- nyelvi követelmények óriási kihívásai, az esélyegyentásban részesülnek a mikrotérségek központjai, isko- lőség biztosítása magas szintű pedagógiai felkészültlabusz vásárlása, eszközfejlesztés a központi iskolá- séget, elhivatottságot, gyermek- és családközpontú,
ban, tanügyi igazgatás, központi szakszolgálatok vonzó iskolát igényel.
2004. június 21-én megtartott fórumon a pedagó(logopédia, pszichológia) ellátása.
gusokkal, szülői képviselettel (iskola– és óvodaszék,
Támogatásban részesíthető közszolgálati feladatok szülői munkaközösség) arról tárgyaltunk, hogyan lea következők:
hetne
iskolánkat
még
vonzóbbá,
„esélyegyenlőbbé” tenni, hogy a gyermeklétszám
I.
Kötelezően ellátandó, egy egységet képező csoemelkedése, a szülők megelégedettsége, a gyermekek
port
oktatásának magas színvonala biztosított legyen.
• közoktatás
Lehetőség van a nyelvi oktatás, a számítástechni• egészségügyi alapellátás (ügyeleti ellátás)
ka, a testnevelés, a hagyományőrzés, a vizuális neve• szociális és gyermekjóléti alapellátás
lés kiemelésére.
Szabadon választható, a fentiekhez csatolható feladatA profilt a nevelőtestület dolgozza ki.
ellátás
Egészségügyi alapellátás elemzése
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A tárgyi-személyi feltételrendszer adott, a társulás sét.” (Kivonat Kunsziget Község Képviselőtestületé„csak” a hétvégi ügyeleti ellátást érintené, ami megol- nek 2004. június 21-én tartott ülésén készült jegyződott.
könyvből)
Szociális és gyermekjóléti alapellátás
Működése példaszerű településünkön.

A Képviselőtestület a területfejlesztés témakörben
a csatlakozás feltételeit, előnyeit megvizsgálja.

„Kunsziget Község Képviselőtestülete a többcélú
kistérségi társulásokról szóló 65/2004. (IV. 15.)
Korm. rendeletben megfogalmazott célok és lehetőségek, az oktatási célú bevételek és ráfordítások, az osztálylétszámok alakulásának áttekintése után úgy határozott, hogy ezen feltételekkel nem alapít és nem lesz
tagja többcélú kistérségi társulásnak.
A Képviselőtestület az összes körülmény alapos
mérlegelése alapján megállapítja, hogy az oktatás, az
iskola önállóságának kérdése a község jövője, hosszú
távú fejlődése szempontjából alapvető jelentőségű
kérdés. A Képviselőtestület mindezek érdekében ösztönözni fogja a jövőben a központi költségvetési és
önkormányzati forrásokon kívüli bevételi és támogatási lehetőségek feltárását, az oktatói-nevelői munka
minőségének folyamatos vizsgálatát és emelé-

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Bemutatkozott Kunsziget
Lendvai Ivánné polgármester asszony
meghívást kapott Sopronba, a Találjuk
ki a Nyugat-Pannon Régiót! című konferenciára, május 29-30-ra.
A konferencia célja olyan ötletek, példák felsorakoztatása és bemutatása volt,
melyek segíthetik a Nyugat-Pannon Régiót – Nyugat-Dunántúlt és KeletAusztriát.
Hankiss Elemér, szociológus elméleti
bevezetője után több érdekes és hasznos
előadás következett.
Lendvai Ivánné Kunsziget elmúlt 104
évét mutatta be, közülük az elmúlt 14
évet, mely idő alatt a hanyatlásnak induló településből fejlődő, virágzó község
lett. Kitartással, következetességgel és a
lehetőségek kihasználásával Kunsziget
ma önálló településként létezik, munkalehetőségekkel, önálló oktatási intézményekkel, fejlett infrastruktúrával.

Június 29-én, kedden az ERDE Konzorcium tartott konferenciát Bezenyén. A három nyelven – magyarul, angolul és németül – tartott előadások között a Magyar Teleház Szövetség teleházait is bemutattuk, közöttük a Kunszigeti Teleházat is. A
konzorcium kisközösségekkel foglalkozó magyar
szervezetekkel szeretné felvenni a kapcsolatot, így
talált rá a teleházasokra.
A félórás előadáson szó esett a Kunszigeti
Teleház létrejöttének előzményeiről, a működés tapasztalatairól és azokról a feladatokról, programokról, melyeket a teleház a település fejlődése érdekében végzett. Az ERDE Konzorcium jelenlévő nemzetközi szakemberei elismeréssel szóltak Kunszigetről, az elért eredményekről és tervbe vették,
hogy munkatársakat küldenek községünkre, akik a
tapasztalatszerzés mellett a külföldön már megvalósult tervek bemutatásával is segíthetik a helyi,
együttműködésre kész szervezeteket.
BÁBICS NORBERT
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Lelkisegély- és közérdekű telefonszámok

az Európai Parlament tagjainak választásáról

Június 13-án ismét a szavazóurnákhoz járult a lakosság.
Első alkalommal kellett arról döntenünk, hogy kik képviseljék hazánkat az Európai Parlamentben.
A 937 kunszigeti választópolgár 46,95%-a ment el szavazni (440 fő), ami az országos átlag felettinek számít.
Listára leadott szavazatok száma:
1. Szociáldemokrata Párt
3 db
2. Magyar Demokrata Fórum
30 db
3. Magyar Nemzeti Szövetség
1 db
4. Szabad Demokraták Szövetsége
26 db
5. Magyar Szocialista Párt
131 db
6. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
223 db
7. Magyar Igazság és Élet Pártja
10 db
8. Munkáspárt
9 db
Érvényes szavazatok száma:
433 db
DR. BUSÁNÉ DR. FEJÉRVÁRI ANDREA
JEGYZŐ, A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELNÖKE

Az alábbi telefonszámok zöld számok, azaz díjmentesen hívhatók.
• Tenefontanú 06-80/555-111 egész nap, az
•
•

•
•

• Szalmaszál,
•

•

Tájékoztató
a szemétszállításról

•
•

Kunszigeten 2004. július 6-án a lakossági szemétszállításban probléma merült fel, melyért a lakosságtól szíves
elnézést kérünk.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jövőben csak a Kommunális Szolgáltató Kft. emblémájával ellátott edényeket
ürítjük (mely a kuka hátulján, a fedél felnyitója alatt található).
Üríteni csak annyi kukát ürítünk, ahány után a tulajdonos a szemétszállítási díjat fizeti.
A többletszemét elszállítására a gépkocsivezetőnél zsák
vásárolható 167 Ft ellenében.
Így lehetőség nyílik arra, hogy a ház körül keletkezett
szemét elszállításra és ne az erdősávokba, útszélekre kerüljön.
Szíves együttműködésüket köszönjük.
GYŐRI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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ország teljes területén
Caritas 06-80/505-503 egész nap, az ország
teljes területén
Miskolci Gyermek és Ifjúsági Vonal 0680/505-003 egész nap, az ország teljes területén
Kék vonal 06-80/505-000 naponta 13-21 óráig az ország teljes területén
Szalmaszál, Debrecen 06-80/203-918 pénteken 18 órától vasárnap 18 óráig az ország
teljes területén
Győr megye 06-80/505-507
egész nap, Győr-Moson-Sopron megyében
M-M Vonal 06-80/505-001 Hétfőtől szombatig 16-20 óráig, Győr-Moson-Sopron megyében
Diákdrót, Sopron 06-80/505-002 hétfőtől
péntekig 17-19 óráig, Győr-Moson-Sopron
megyében
Drogközpont 06-80/200-430 minden nap 179 óráig, az ország teljes területén
NANE bántalmazott nők és gyerekek segélyvonala 06-80/505-101, minden nap 18-22
óráig, az ország teljes területén

Az ország teljes területén hívható naponta 1721 óráig helyi hívás díjáért a a kábítószerproblémával kapcsolatos tájékozódást segítő
Szülősegély vonal a 06-40/200-560-as számon
KUNSZIGETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
GYÁMHIVATAL
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Peronoszpóra járványveszély
Június végére befejeződött a szőlő virágzása és
az esős időjárás hatására sokfelé megjelent a szőlőperonoszpóra. A megyében még kezelt ültetvényeken is fertőzések alakultak ki.
A szőlőperonoszpóra a csapadékos évjáratok
velejárója. Az intenzív hajtásnövekedési szakaszban a legveszélyesebb. A fürtök a zsendülésig, a
lombozat a vegetáció végéig fogékony a fertőzésre. A legjellegzetesebb tünetek a leveleken megjelenő sárgászöld „olajfoltok”, melyek az erek által
határoltak a levél fonákján.
Járványos körülmények között súlyosan fertőződnek a fiatal fürtök, a hajtástengely és a kacsok
is. A fejlettebb korú bogyók a bocsókocsányokon
keresztül fertőződhetnek, lilás elszíneződést mutatnak, később barnulnak, összetöppednek, bőrszerűen összezsugorodnak, kiperegnek a fürtből.
Állandó fertőzési veszélyforrás a tartósan meleg, párás időjárás, gyakori esőzésekkel, veszélyes
a több napos párás, borult idő.
Az első fertőzés akkor várható, ha egy vagy két
nap altt több, mint 10 mm csapadék esik és a hőmérséklet nem csökken 10 °C alá, vagy ha a napi
átlag 10 °C felett van. A másodlagos fertőzések
feltétele 2-5 mm csapadék, 10 °C feletti hőmérséklet és a levelek 3-5 órás vízzel borítottsága. Peronoszpóra járványveszély akkor alakul ki, ha esős
május és június hűvös, borult, gyakori esőzésekkel
teli nyár követ.
A kórokozó ellen a felszívódó vagy kombinált
(felszívódó+kontakt) szereket használjuk inkább,
mivel a nyár csapadékos. A felszívódó (pl.
dimetomorf, efozit, cimoxanil hatóanyagúak)

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, jó barátnak, ismerősnek,
akik szeretett férjem,
Rebenek Béla
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték.
Köszönet az együttérzésért és a sok szép virágért.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

gombaölőszerek előnye a kontakakkal (mankoceb,
kaptán, klórtalomil, rézoxiklorid, réz, rézhidroxid)
szemben, hogy belülről védik a növényt, gyorsan
felszívódnak, és az eső nem befolyásolja a hatásukat. Hatástartalmuk is hosszabb. A legújabb hatóanyag csoport, a strobilironok a szőlő zöld részeinek viaszrétegében stabilan kötődve, folyamatosan, lassan feltáródva fejtik ki hatásukat. Ezekre a
készítményekre jellemző, hogy közülük néhányan
rendelkeznek jó hatással a szőlőlisztharmat és
szürkepenész ellen is. Felhasználásuk a legkritikusabb időszakban a virágzástól a fürtzáródásig javasolt.
A betegség leküzdése során a kémiai védelem
mellett a zöld munkák időbeni elvégzéséről sem
szabad megfeledkezni (hajtásválogatás, csonkázás), mert ezzel is csökkenthetjük a fertőzési lehetőségeket („szellőssé” tesszük a lombot).
A paradicsomban és a burgonyában a szőlőperonoszpórához hasonló életmódú gomba okozhat
„vészhelyzetet” – ez a fitoftóra. Néhány órán át
tartó növényfelület nedvesség elegendő ahhoz,
hogy a fertőzés bekövetkezzen.
A betegség leküzdésére szisztémikus (metalaxil,
cimoxanil, efozit) és kontakt hatású szerek
(mankoceb, rézoxiklorid, klórtalonil) állnak rendelkezésre.
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI SZOLGÁLAT

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, ismerősnek, akik
Nagy Béla
temetésén részt vettek, és mély gyászunkban osztoztak.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Rokkantkocsis oktatás
A községben élő emberek számára – sajnos
több betegség miatt – szükségessé vált az elektromos rokkantkocsik vásárlása és használata. A faluban jelenleg 13 ilyen kerekes szék van. A használóik valaha mind közlekedtek valamilyen járművel és valamilyen szinten tanulták a KRESZ
jogszabályokat. A balesetek elkerülése, a szabályos közlekedés és az elfelejtett ismeretek felújítása céljából tartottunk egy oktatást, melyen a fenti
járművekkel közlekedők vettek részt.
A tájékoztatón és az azt követő köteletlen beszélgetésen elhangzottak az alapismeretek
KRESZ-ből: A járművezetés személyi feltételei, a
közlekedésben való részvétel feltételei, a bizalmi
elv, valamint azok a magatartási szabályok, melyeket szigorúan be kell tartani. Például ezeken a
járműveken tilos a személyszállítás, tilos ittasan
vezetni a rokkantkocsikat is. Szó esett arról is,
hogy a biztonságos közlekedés és a balesetek el-

kerülése végett hol kell(ene) közlekedni ezekkel a
járművekkel a KRESZ, illetve a jogszabályok szerint; ezeket a szabályokat azonban olykor át kell
hágni, mivel sajnos életszerű problémák ezt kívánják.
A beszélgetés során felmerültek olyan problémák is, mely szerint a közlekedésben részt vevő
más járművek vezetői nem mindig segítik a
rokkantkocsival közlekedőket, többször türelmetlenségüknek hangot adva „dudálnak”. Ezúton arra
kérem a község lakóit, hogy legyenek türelmesebbek és segítsék a rokkantkocsival közlekedőket.
KÖSZÖNETTEL: CSALA ZSOLT
RENDŐR FŐTÖRZSŐRMESTER,
KÖRZETI MEGBÍZOTT

Véradás Kunszigeten
A Győri Véradó Állomás és a
Kunszigeti Vöröskereszt helyi
alapszervezete minden évben
megszervezi a véradást.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik az
arra rászoruló embereknek segítséget nyújtottak. Az idei évben is
nagy számban jelentek meg a véradáson.

Ács Péter
Baranyai József
Bíró Vince
Farkas Attila
Fazekas Miklósné
Gál Csaba
Gáspár József
Giczi Sándor
Gondár István
Gyurkovics Péter
Gyurkovics Péterné

Horváth Ferenc
Karácsonyi Ernő
Keller András
Kovács Miklós
Kovács Ottóné
Kovácsné Szenczi Andrea
Losonczi József
Nagy Gáborné
Németh Csaba
Németh Péter
Pusztai Zsolt
Ramm Zoltán
Sári Alexa
Schreiner Imre
Stankovics Antal
Szabó Ferenc
Szalai Ivánné
Szalai Márk
Takács Gabriella
Tánczos Zoltán
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Tilai Imréné
Tóth András
Tóth Balázs
Tóthné Stoller Mária
Varga Ernő
Varga Lóránt
Venesz Tibor
Virág Margit
Wellner István
KÖSZÖNJÜK.
KUNSZIGETI VÖRÖSKERESZT
HELYI ALAPSZERVEZETE
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Iskolai hírek
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Iskolai hírek – Sikeres tanulók
Június 19-én tartotta a Kunszigeti Általános Iskola a ballagást és tanévzáró ünnepélyt.
A 14 ballagó nyolcadikos
mindegyike felvételt nyert középiskolába, nagyobb részük
érettségit adó intézményben
folytatja tanulmányait.
A teljes iskolát virággal díszítették a hetedik osztályosok,
szüleik és osztályfőnökük, köszönjük.
A tanulók többsége sikerrel,
méghozzá nagy sikerrel tett
eleget a tantervek elvárásainak, olyannyira sikerrel, hogy
a kitűnő tanulóink száma minden eddiginél nagyobb: 14.
2. osztályosok: Gondár Viola, Horváth Kristóf, Péntek
Kristóf, Szalai Ildikó, Szalai
A ballagó nyolcadik osztályosok.
Soma,
3. osztályosok: Dubi András, Horváth Franciska,
A negyedikes Szabó Virág második helyezett lett a
Kuller Martin
Győr város és környéke szavalóversenyen, melyet
4. osztályosok: Stróbli Kitti, Szabó Virág
Győrzámolyon rendeztek. Ugyancsak Szabó Virág
5. osztályosok: Gondár Flóra, Molnár Zsuzsanna olvasásértés-szövegértés városi versenyen 4. helye6. osztályos: Roll Dávid
zést ért el, valamint szépen szerepelt a nyelvtan7. osztályos: Frank Noémi
nyelvhelyesség-helyesírás versenyen is. Stróbli Kitti
Két tanuló sajnos nem teljesítette a követelménye- az öttevényi mesemondó versenyen 2. díjat kapott.
ket, ők augusztusban pótvizsgázni fognak.
Az ötödikesek közül az abdai kiskörzeti matematika versenyen 2. helyezett, a Kalmár László megyei
Az iskola tanulmányi eredménye mellett van matematikaversenyen pedig 6. lett Nagy Zsolt. A
okunk büszkének lenni azokra a tanulóinkra, akik az Kisbajcson megrendezett németversenyen 3. helyezett
év folyamán különféle versenyeken sikerrel szerepel- lett Frank Dániel. Az ugyanitt megrendezett helyesíró
tek.
és nyelvhelyességi versenyen Gondár Flóra 3., a meA második osztályosok közül Szalai Soma a gyei helyesírási versenyen 15. lett, az abdai helyesíró
Ménfőcsanakon megrendezett mesemondó versenyen versenyt pedig megnyerte. Városi történelmi verse2. helyezést ért el. Szintén Szalai Soma a Nyelvész nyen Nagy Zsolt 8., Gondár Flóra 10. helyezett lett.
megyei nyelvtanversenyen 2. helyezett lett. A A Szülőföldünk – helytörténeti pályázaton Molnár
Holenda Barnabás matematikai és logikai versenyen Zsuzsanna családtörténeti munkával indult, a bírálat
Péntek Kristóf 8., Szalai Ildikó 13., Gondár Viola 14., nyáron lesz. Megyei néprajzi versenyen a Gondár
Szalai Soma 16. helyezést ért el.
Flóra, Molnár Zsuzsanna, Tilinger Edina összetételű
Horváth Franciska, harmadik osztályos tanuló 6. csapat 5., a Frank Dániel, Roll Dávid, Venesz Zoltán
helyezett lett a Holenda Barnabás megyei matemati- alkotta trió pedig 2. helyezett lett.
kaversenyen. Ugyanezen a versenyen szépen szereA hatodik osztályosok közül az abdai kiskörzeti
pelt Dubi András is. Mindketten részt vettek a Kalmár versenyen 1. lett Roll Dávid, Volner Gábor és Nagy
László megyei levelezős matematikaversenyen is.
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Péter holtversenyben 3. helyezést ért el. Roll Dávid
megyei matematikaversenyen a Gyárvárosi iskolában 7. lett. Nagy Péter a Kalmár László megyei matematikaversenyen 14. helyezetést ért el. A mosonmagyaróvári Haller János iskola levelezős német
nyelvi versenyének második fordulója után Venesz
Judit a szóbeli versenyen 15. lett. A kisbajcsi helyesíró és nyelvhelyességi versenyen szépen szerepelt
Roll Dávid és Tilai Ákos. Roll Dávid és Nagy Péter a
városi történelmi versenyen 15. és 16. helyezett lett.
A Czuczor Gergely Nyelvművelő versenyen kiválóan szerepelt Csányi Patrik. A Ménfőcsanakon megrendezett Petőfi-vetélkedőn a kunszigeti hatodikosok
csapata 9. lett, a csapat tagjai: Csányi Patrik, Roll
Dávid, Tilai Ákos és Volner Gábor.
A hetedik osztályos Burkus Veronika a kisbajcsi
németversenyen 4., Frank Noémi 5. helyezett lett.
Német tantárgyból a megyei országismereti versenyen a hetedikesekből álló kunszigeti csapat 5., a
nyolcadikos csapat 4. helyezett lett. A ménfőcsanaki
Rákóczi-vetélkedőn 5. lett a Bíró Szandra, Tóth
Andrea, Frank Noémi, Németh Eszter alkotta 7-8.
osztályosokból álló csapat.
A nyolcadikos Karácsonyi Ádám a megyei rajzés vizuális nevelés versenyen 1. helyezést ért el.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

pedagógusokat is.
Tanáraink közül Dubiné Molnár Éva és Szalainé
Hécz Tünde közoktatás-vezetői szakon újabb diplomát
szereztek, kitűnő eredménnyel.
A nyolcadik osztályos tanulók ballagásra egyedülálló ajándékot kaptak a tanáraiktól: egy 20 perces filmet,
mely róluk szól, az itt eltöltött nyolc év emlékezetes
videofelvételeivel és képeivel.
Tanárkollégáim nevében is kellemes vakációt, szép
nyarat és balesetmentes szünidőt kívánok.
A iskolai képek Dubi Árpád felvételei

BÁBICS NORBERT

A tanulók mellett dicséret illeti az őket felkészítő

Erdei iskola
a Bakonyban

Karácsonyi Ádám makettje a megyében a legjobbnak találtatott.

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!
Iskolánk erdei iskola jellegű tábort szervez 9-14
éves gyerekeknek 20 fő részére. A tábor helyszíne
Vinye, Öregbakony Turistaház. Időpontja: július 2425-26. A programban szerepel éjszakai bátorság-túra,
kirándulás Zircre, túrázás a Cseszneki várhoz, ismerkedés a Bakony növény és állatvilágával. A tábor költségeit pályázaton nyert pénz (30 000 Ft), és Takács
Sándor anyagi hozzájárulása (40 000 Ft) csökkenti. Az
önkormányzat minden résztvevő gyerek részvételi díjához 1000 Ft-tal járul hozzá, így a befizetendő összeg
3500 Ft/fő. Támogatásukat a gyermekek nevében is
köszönjük.
Jelentkezés Kovács Ottónénál, Vörösmarty u. 17.
sz..
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Folytatás a következő számban.
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Hírek a Nyugdíjas Klubról
Elkészült a klubunk története alakulásától
2003-ig. Bemutatjuk 70 oldalon az eltelt évek
eseményeit, történéseit, valamint a Helységünket. Pályázatnak készült a Néprajzi Múzeum ez
évi pályázatára, ahová a történelmi Magyarország területéről 147 pályázat érkezett. A pályázat második díjat nyert. A pályázat mellékleteként Bábics tanár úr filmet készített az eddigi
videofelvételekből; a film a teleházban CD-n
vagy videokazettán megrendelhető. A kábeltévé július 18-án, vasárnap délután 15.00-kor is
műsorra tűzi a filmet.

A pályamunka egy példányát körbeadom
azok részére, akikről és akiknek szól, egy másik példánya a nyári szünet után a könyvtárban
megtekinthető.
Ezúton köszönöm meg mindazok segítségét, akik szándékomat megértették, munkámat
segítették. A bírálataikat alázattal fogadom,
tanulságul felhasználom. Az elismerésekből
pedig erőt merítek további munkámhoz.
STOLLER ISTVÁN
NYUGDÍJAS

A Kunszigeti Hírmondó Szerkesztősége gratulál Stoller Istvánnak országos díjához. Köszönjük munkáját, és kívánjuk, hogy jó egészséggel sokáig, sikeresen kutasson tovább Kunsziget múltjában.

Június 26-án évzáró ünnepséget tartott a Nyugdíjas Klub, melyen ezúttal az Öttevényi Nyugdíjas Klub tagjai is részt vettek. A
fenti kép az évzáró ünnepségen készült.
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Óvodai hírek
Május 28-án a Nemzetközi Gyermeknap
alkalmából óvodásainkat Kunsziget Község
Önkormányzata mesejátékkal lepte meg. A
győri Vaskakas Bábszínház művészei a Holle
anyó c. bábelőadásával szórakoztatták a gyermekeket. Sajnos a rossz idő nem tehette lehetővé, hogy a szabadban töltsük el ezt a napot,

de Hajczinger Ferenc és Gondár Szilvi, a
Sportbüfé üzemeltetői az oviban kedveskedett
fagylalttal az ovisoknak.
Az ajándékok sorát a Tündérvár Óvoda
emblémájával ellátott sapka tette teljessé.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik felajánlásaikkal, munkájukkal széppé varázsolták ezt a napot.
Óvodánkban a nyáron is változatlan
nyitvatartás mellett fogadjuk a gyermekeket. A
nyári szünet 2004. augusztus 2-tól 2004. augusztus 22-ig lesz, utolsó nyitvatartási napunk
július 30., péntek, első nyitvatartási nap augusztus 23., hétfő. A nyári szünet alatt az óvodában felújítási munkákat végzünk, hogy megszépült környezettel vághassunk neki az új
tanévnek.
A nyári szünetre minden óvodásnak jó pihenést kívánunk.
A TÜNDÉRVÁR ÓVODA DOLGOZÓI NEVÉBEN:
FARKAS FERENCNÉ

Holle anyó az óvodában

Gondár Szilvia és Hajczinger Ferenc
július 10-én

Posch Kristóf
május 4-én
Jáger Dorottya Gabriella
május 12-én
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Egyesületi hírek

Polgárőrtábor Orfűn
Fiatal polgárőrök számára rendezett az
Országos Polgárőr Szövetség egyhetes tábort a Baranya megyei Orfűn június 28-tól
július 3-ig.
Három ifjú kunszigeti polgárőr is részt
vett az egyhetes programon: Farkas Attila,
Lévai Etelka és Németh Péter. Egy
ménfőcsanaki társunkkal együtt négyen
képviseltük Győr-Moson-Sopron megyét.
A táborban szakmai jellegű előadásokon,
gyakorlati képzéseken vettünk részt. Emlékezetes pontja a tábornak, amikor rendőrökkel együtt lehettünk szolgálatban Pécs belvárosában.
A szakmai programok mellett a kikapcsolódásra is volt lehetőség, filmvetítést, diszkót is rendeztek számunkra.
Sportversenyeken is szerepeltünk, az ott
kapott oklevelek e cikk mellett láthatók.
A tartalmas, hasznos programért köszönet
a rendezőknek. Köszönjük továbbá Kunsziget Község Önkormányzatának és Kunsziget
Község Polgárőrségének támogatását.
NÉMETH PÉTER

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
Kunsziget legrégebben alakult civil szervezete az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Május 15-én ünnepi közgyűléssel ünnepelte az egyesület megalapításának 120.
évfordulóját. Ebből az alkalomból emléklapot kapott
Kunsziget Község Önkormányzatától Kuller Imre elnök, Szalai Sándor parancsnok, Rebenek Árpád parancsnokhelyettes, Németh Csaba elnökségi tag és
Stankovics Antal tanár, aki az emléklapot az iskolai
csapatok felkészítéséért kapta. A helyi hagyományőrző együttesek zenés-táncos műsora tette teljessé a
programot, melyet vacsora és beszélgetés követett.
Minden meghívott ajándékcsomaggal tért haza a
rendezvényről, melyben Szent Flórián szobra mellett a
Tűzoltó életképek—120 év tükörcserepei című kiadvány emlékezteti a falu önkéntes tűzoltóit nemes szolgálatukra. A kiadvány Dubi Árpád és Szalainé Hécz

Tünde munkája.
Köszönjük az ünnepi közgyűlés, az ünnepi műsor
szervezőinek és előkészítőinek, valamint a kiadvány
készítőinek munkáját, hogy az egyesület rendezvényét
emlékezetessé tették.
Május 22-én Börcsön rendezték meg a Járási Tűzoltóversenyt, melyen az egyesület öt csapattal képviseltette magát. Bár dobogós helyezést csapataink nem
értek el, már a részvételük bizonyította, hogy Kunszigeten fontos a hagyományápolás és az embertársszolgálat minden korosztály számára.
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Rali

Sziget-rali
2004. június 27-én rendeztük meg az I. Szigetralit. Az ötlet úgy született, hogy nagyon szeretem ezt a sportágat. Mivel
itt a környéken nem szokott ilyen jellegű rendezvény lenni, gondoltam,
megpróbálom megszervezni. A szervezésben , a
szükséges engedélyek
megszerzéséhez nagyon
sok segítséget kaptam
Lendvai Ivánné polgármester asszonytól. Szalay
Győző szövetkezeti elnök
úr, a polgárőrség és az önkéntesek segítségét, közreműködését is szeretném
megköszönni.
A versenyen 14 autó
nevezett, melyből 11 autó
sikeresen, baleset nélkül
célba is ért. Három autó
műszaki okok miatt nem
tudott végigmenni a pályán.
Szeretnénk hagyományt
teremteni a sportnak ezen
ágából itt, Kunszigeten.
Minden év tavaszán és
őszén szeretnénk megrendezni a Sziget-ralit.
A versenyről külső és
belső videofelvételek is
készültek, melyet augusztustól lehet a Teleházban
megvásárolni videokazettán és DVD-n.
PÁLI ISTVÁN
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Teke, megyei I. o.:

Sport
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Megérdemelt győzelmek

Folytatódott a tavaszi mérkőzés sorozat. Jót
tett csapatunknak a felállás változtatása. Ezt bizonyította a püski mérkőzés is, ahol ugyan 9 fával
kikaptunk, de a tavaszi szezon legnagyobb faeredményét értük el, 2366 fát.
Püski-Kunsziget 5:3 (2375-2366)
Legjobb dobó: Szalai B. 418 fa
Pontszerzők: Virág P. 407 fa, Fincziczki T.
407 fa

A Városi ifjúsági versenyen Farkas Attila a 9. helyen
461 fával, Fincziczki T. a 10. helyen 442 fával végzett. A
két fiatal részt vehetett a 2004 jún. 19-én Bécsben a GyőrBécs válogatott mérkőzésen. További jó eredményeket,
sok fát kívánunk nekik.
GUTLÉBER ZOLTÁN

A Jobb Dáma csapata jött hozzánk március 18án.
Kunsziget-Jobb Dáma 7:1 (2355-2167)
Legjobb dobó: Szalai B. 418 fa.
Pontszerző: Rebenek B. 404 fa, Németh I. 390
fa, Gutléber Z. 388 fa, Fincziczki T. 387 fa.
Jobb Dáma legjobb dobója 386 fa.

A teke megyei I. o. végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ismét itthon játszottunk, Pér csapatát fogadtuk:
mely tavaly az NB III-ban játszott.
Kunsziget-Pér 6:2 (2295-2228)
Legjobb dobó: Németh I. 398 fa.
Pontszerző: Gutléber Z. 395 fa, Rebenek B.
393 fa, Szalai B. 385 fa.
Pér legjobb dobója 388 fa. Itt köszönöm meg a
szurkolóknak a bíztatást, segítséget. Egyre többen
jönnek a találkozókra nők, férfiak, fiatalok. S ez
hozzá járul a győzelemhez. Továbbra is szeretettel várunk mindenkit: polgármestert – óvodást.

Tekecenter
Trófea Püski
Gy. Ringa
Szany
Győrújfalu
Jobb Dáma
Kunsziget 12 pont, 19872-17925 fa
Tét
Pér

Tétre mentünk a tavaszi forduló utolsó mérkőzésére. Nagy reményekkel, önbizalommal. Az
utolsó másodpercig bíztunk a győzelemben. Ám 1
fával, azaz egyetlen fával kikaptunk. Aki már tekézett az tudja mit jelent 1 fa – 1 üres dobás…
Tét-Kunsziget 5:3 (2717-2170)
Ld: Gutléber Z. 398 fa.
Pontfogó: Rebenek B. 388 fa, Németh I. 369 fa.
Pér legjobb dobója 419 fát dobott.
Összességében jó eredményt ért el csapatunk
7. helyen végeztünk. Nem lettünk a „sereghajtó”.
Már nem vesznek „fél vállról” bennünket. Szeretnénk megköszönni Névtelen szponzorunknak a
támogatást. Ez is hozzájárult az eredményekhez.
A Rába Kupán Gutléber Z. a 7. helyet szerezte
meg 500 fával.

A Kunsziget SE serdülő labdarúgó csapata lelkesedésből és
kitartásból jelesre vizsgázott, az tavaszi idény végén több mérkőzésen csak a (bal)szerencsén múlt, hogy nem sikerült nyerniük. A csapatjátékuk és a focitudásuk remekül fejlődött.
Felső sor: Venesz Norbert, Erdélyi Alajos, Kovács L. Dávid,
Szalai Sándor, Szalay Balázs, Krausz Csaba, Szalai Ádám,
Horváth Csaba edző, Simigla Martin. Alsó sor: Szalai Máté,
Szeredi András, Roll Máté, Dubi András, Bíró Csaba, Horváth
Csaba. A képről hiányzik: Saru Zsolt edző, Volner Gábor, Roll
Dávid, Horváth Kristóf, Stoller Tamás, Köböl János
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Sport

Értékes negyedik hely

A 27. fordulóban a szomszédvárt,
Öttevényt láttuk vendégül. Sajnos a
vendéglátást a fiúk komolyan is gondolták, hiszen már az első percben
gólt kaptunk. Ez sokkolta a csapatot
az első félidőre. A második félidőben 1-2-nél felcsillant a remény, rúgtunk két kapufát, de a kapusunk kiállítása után eldőlt a mérkőzés.
Kunsziget-Öttevény 1:4
Gólszerző: Molnár Attila
Egy héttel később az utolsó előtti
Kimléhez látogattunk. Igazi kapus
nélkül sajnos nagy arányú vereséget
szenvedtünk.
Kimle-Kunsziget 5:0

Összességében elégedettek lehetünk az elért eredménnyel, hiszen
csak tavaly ősszel csatlakoztunk a megyei I. osztály küzdelmeibe újra.
Az utolsó négy fordulóban szerzett szerény 1 pont azonban a dobogós
hely elvesztését jelentette. Kiemelendő azonban, hogy csapatunk játékosa, Csáki Szabolcs lett a bajnokság gólkirálya.
Gratulálunk a remek eredményhez. Köszönjük egyúttal az edzők, a
játékosok, a sportvezetők, a rendezők munkáját és a szurkolók buzdítását. Bizakodva várjuk a következő szezont, ahol reméljük, sikerül a
dobogón végezni.
Végezetül csak ennyit: Szép volt fiúk!

A labdarúgó megyei I. o. végeredménye
1.Abda
2.Koroncó
3.Bajcs
4.Kunsziget
5.Győri Dózsa
6.Petőháza
7.Veszprémvarsány
8.Öttevény
(…)

63
61
53
48
47
47
46
45

67-25
74-36
56-36
67-55
60-55
59-37
55-48
69-60

Az utolsó hazai mérkőzésen a jó
erőkből álló, második helyezett
Koroncó volt az ellenfél.
Összességében egy jó mérkőzésen megérdemelten nyert a vendégcsapat, mer többször is a védelmünk
mögé kerültek, míg a mi csatáraink a
legnagyobb helyzeteiket is elpuskázták.
Országos bajnok lett az U15-ös korosztályban a KunszigetKunsziget-Koroncó 2:4
Nagykutas
Terán női labdarúgócsapata Csapó Sándor edző irányításáGsz.: Galián, Csáki
val. Az együttes az országos döntőben 16 csapatot megelőzve veretleA bajnokság zárásaként Győrbe
nül végzett az első helyen.
utaztunk, ahol a 4. hely volt a tét.
A sikerben nagy szerepet vállalt az országban is elismert két fiatal
Fordulatos, gólgazdag mérkőzésen
tehetség, Fehér Nikolett és Rácz Zsófia. Rácz Zsófiát választották a
igazságos döntetlen született, ami
bajnokság legjobb játékosának. Gratulálunk a csapatnak, további sok
csapatunk 4. helyét jelentette.
sikert kívánunk
Győri Dózsa-Kunsziget 4:4
Gsz.: Csáki 3, Németh
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Bajnok a Terán

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: 30/2269730 e-mail: kunszigetonkorm@freemail.hu
Készült a Kunszigeti Teleházban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés: Bábics Norbert
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