
A Kunszigeti Általános
Iskolában hagyományosan
két versenyt szervezünk,
rendezünk a tavaszi szünet
kezdete elõtti két napon.
Idén is így volt, a március
22-i Kiskörzeti Tanulmá-
nyi Versenyen a kunszige-
tieken kívül Abdáról,
Kisbajcsról, Mosonszent-
miklósról és Öttevényrõl
is érkeztek tanulók, hogy
értõ olvasásból , matemati-
kából és németbõl össze-
mérjék tudásukat.

A sportcsarnok átadása
óta teremlabdarúgó torná-
nak ad helyet húsvét elõtt,
melyet 1996-ig Nyuszi-
Kupának hívtak, azóta pe-
dig a Kunsziget elsõ szaba-
don választott polgármeste-
rére emlékezve Tilai Lajos
Emléktorna nevet viseli.
Hét település tizenkét lel-
kes csapata vett részt az
idei tornán, melyet márci-
us 23-án rendeztünk.
(Folytatás a 7-8. oldalon)

1% 6. oldal
Óvodai hírek 7. oldal
Iskolai hírek 7-8. oldal
A Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klubról 9. oldal
Sporthírek 10. oldal

jét, hanem feltámadásának erejét is hordoz-
zuk halandó testünkben!

Ünnepeljük hát együtt a Húsvéti miszté-
riumot a Virágvasárnappal megkezdõdött
nagyhét kiemelt Húsvéti Szent
Háromnapján, illetve Húsvét ünnepén! Erre
hívom és várom a kedves Testvéreket:

Nagycsütörtök, március 24. 16.00 óra:
Szentmise az Utolsó vacsora emlékére: A
mai estén az utolsó vacsorára emlékezünk,
felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amely-
lyel megmosta tanítványai lábát, és átéljük
az Oltáriszentség alapítását. A búcsúzó
Krisztus saját testét és vérét hagyta ránk,
hogy lelkünket táplálja, és keresztáldozata
állandóan közöttünk lévõ valóság legyen. A
szentmise végén „oltárfosztás” lesz, emlé-
kezve a szegény, elhagyott Üdvözítõre, aki
megkezdi szenvedését. (folytatás a 2. olda-
lon)

A kereszténység legnagyobb
ünnepe a húsvét, a beteljesedés
ünnepe. Bár szívünkhöz közel áll
a kis Jézus születése, vasárnapról
vasárnapra megüljük életének
egy-egy eseményét, mégis az Õ
üdvözítõ „életmûvének”, és a mi
keresztény életünknek, létünk-
nek, liturgiánknak is a csúcsa a
Húsvéti misztérium. Azért lehe-
tünk keresztények, Krisztus-
követõk, azért vannak a szentsé-
gek, ünnepeink, azért van szent-
misénk, templomunk, mert
Krisztus szenvedésével-halálá-
val-feltámadásával beteljesítette
Isten ígéretét. És azért érdemes
keresztényként élni, van értelme
tudatosan vállalni az élet amúgy
is ránk rótt terheit, keresztjeit,
elfogadva az emberi lét korlátait,
végességét, mert a misztérium-
hoz, titokhoz az is hozzá tarto-
zik, hogy Krisztus a maga áldo-
zatához kapcsolja a mi áldoza-
tunkat. Értelmessé, gyümölcsö-
zõvé válhat szenvedésünk, ke-
resztünk, ha Krisztussal együtt
hordozzuk azt. És életünk vége
sem reménytelen elmúlás többé,
hiszen nemcsak Krisztus kereszt-
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(folytatás az 1. oldalról)
Nagypéntek, március 25. 15.00 óra: Keresztutat

imádkozunk, abban az órában, amikor Krisztus jár-
ta azt.

Nagypéntek, március 25. 16.00 óra: Urunk szen-
vedésének ünneplése: A mai napon az egyház õsi
hagyománya alapján ezen a napon nem mutatunk
be szentmiseáldozatot. A szertartásnak három része
van: Igeliturgia, amelyben elhangzik a Passió-Jézus
szenvedéstörténete, Hódolat a szent kereszt elõtt,
Szentáldozás.

Nagyszombat, március 26: Templomunk nyitva
lesz, hiszen az Egyház Urunk sírjánál idõzik, az Õ
szenvedésérõl és haláláról elmélkedik. Ezen a na-
pon látogatjuk meg a Szentsírt, a halott Jézus szob-
rát, de nem gyásszal, lemondással, hanem ünnepé-
lyes várakozással.

Nagyszombat, március 26. 19.00 óra: Húsvét vi-
gília, a feltámadt Krisztus ünneplése. A szertartás
négy része: Fényünnepség a tûzszenteléssel, húsvé-
ti gyertya megáldásával, húsvéti öröménekkel. Ige-
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Útkérdés?

liturgia emlékezve a Szentírási olvasmányokon ke-
resztül az Ószövetségi ígéretek beteljesedésére. A ke-
resztség liturgiája a víz megáldásával és keresztségi
fogadásunk megújításával. Az Eukarisztia liturgiája
feltámadási körmenettel.

Húsvétvasárnap, március 27. 4.30 óra: Megtartjuk
a hagyományos Krisztus-keresést, örvendezve a har-
madnapra, húsvét hajnalára feltámadott Üdvözítõnek,
illetve megvisszük az örömhírt elhunytjainknak is.

Húsvétvasárnap, március 27. és Húsvéthétfõ, már-
cius 28. 8.00 óra: Húsvéti ünnepi szentmisét tartunk.

Kívánom, hogy mindannyian családjainkban, hívõ,
templomi közösségünkben együtt ünnepelhessük és
élhessük át Húsvét allelujás örömét!

„Feltámadt az Úr a halálból, amint megmondotta,
Ujjongjunk és örvendezzünk mindnyájan,

Mert már örökké uralkodik, alleluja.”

WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS

A tavasz közeledtével évrõl-évre felmerülõ prob-
léma az utak kérdése. A téli hó és a fagy alaposan
rongálhatja az aszfaltréteg állapotát, fõként ha ko-
rábban egy-egy kisebb úthibában megáll és megfagy
a víz. Sajnos ennek idén is tanúi lehetnek mindazok,
akik Kunsziget és Öttevény között közlekednek; aki
belehajt a gödrökbe egyszerre okozza az út állapotá-
nak további romlását és a jármûve futómûvének,
lengéscsillapításának alapos igénybevételét.

Kunszigeten az utakért, azok minõségéért két
szerv felel, a belterületi utak, utcák zöme önkor-
mányzati tulajdonban van, a „fõút”, azaz Fõ út, a
Kossuth tér jelentõs szakasza és a Gyõri út a Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelõ KHT.
felügyelete alá tartozik, így ezek felújítása is az õ
feladatuk.

Az útburkolat folyamatos felújítása több éve ki-
emelt feladata Kunsziget Község Önkormányzatá-
nak, ez elmúlt hat évben új, magas szilárdságú és el-
lenálló burkolatot kapott az Ady, a Rákóczi és az If-
júság utca, késõbb a József Attila utca és Kossuth tér
elsõ szakasza, megnyitásával egyidejûleg a Kertes
utca, 2003-ban a Kossuth tér-Petõfi tér park melletti
szakasza, 2004-ben pedig a Hunyadi utca. Önkor-
mányzatunk anyagi helyzete határt szab a felújítá-
soknak, a fenti beruházások mindegyike pályázati

támogatással valósulha-
tott csak meg, melyhez
jelentõs önrészt biztosí-
tott a falu is. Idén a Duna
utca felújítására adunk be
pályázatot, két-három
éven belül a Széchenyi, a
Dózsa, a Táncsics, a Zöld
Mezõ és a Vörösmarty
utcák is sorra kerülnek.

Fontos tudnunk azon-
ban, hogy ha az úttest
burkolata jó ellenálló ké-
pességgel bír is, csak bi-
zonyos körülmények kö-
zött maradhat ép. Ezek
védelme érdekében súly-
korlátozás és több utcában sebességkorlátozás van ér-
vényben. De ugyanilyen fontos a csapadékvíz elvezeté-
se is, és a padkák állapota is.

A nem önkormányzati tulajdonban lévõ utak eseté-
ben azonban csak a foltozgatás marad - néha az is ké-
sik, mint 2003-ban -, és bár az elmúlt tizenöt évben
kétszer is kapott új burkolatot a KHT. által karbantar-
tott szakasz, ennek jelenlegi állapota bizonyítja, hogy a
megnövekedett igénybevétel megkövetelne egy újabb
teljes és idõtállóbb burkolatcserét.

LENDVAI IVÁNNÉ POLGÁRMESTER
INFORMÁCIÓI ALAPJÁN BÁBICS NORBERT

Az ilyen és ehhez hason-
ló gödrök mindenkinek
sok bosszúságot okoz-

hatnak.
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A Magyar Állatorvosi Kamara elnöke tájékoztatja Önö-
ket, hogy a Dr. Boros István részére kiadott mûködési enge-
délye az alábbiak szerint módosul.

Székhelye: Kunsziget
Mûködési területe: Gyõr 2-es körzet (Kisbajcs,

Nagybajcs, Vének, Vámosszabadi, Szõgye, Gyõrújfalu,
Gyõrzámoly, Gyõrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Kun-
sziget, Öttevény, Abda, Börcs, Ikrény, Rábapatona,
Koroncó)

Szakma i mûködés i t erü let : Szar vasmar ha
magánállatorvosi gyakorlat körébe tartozó állategészségügyi
ellátása.

A módosítás kezdete: 2005. április 1.

2005. 3. szám Hírek, események KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
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Tájékoztató

Mûvek a szabadság-
harc nyomában

Megérkeztem
Tóth Dániel
március 12-én

Sokak fantáziáját megmozgatta a március 15-e alkal-
mából kiírt képzõmûvészeti verseny. Aki még nem látta
volna a kiállítást, az áprilisban még megnézheti.

A díjazottak:
Óvodások:
1. Tilinger Aliz
2. Szalai Luca
3. Kovács Péter
Dicséretben részesültek: Szabó Viktória és Nagy

Krisztina
Alsó tagozat:
1. Szalai Soma
2. Szalai Dániel
3. Tilai Rebeka
Dicséretben részesültek: Lély Patrícia, Szalai Ildikó,

Kapuvári Zsolt
Felsõ tagozat:
1. Józsa Attila
2. Stoller Dániel
3. Szalai Ádám
Dicséretben részesültek: Horváth Barbara, Molnár

Zsuzsanna
Különdíjat kapott: Tilinger Gábor
Az oklevelek mellett a helyezettek tárgyjutalmakat is

kaptak Kunsziget Község Önkormányzata jóvoltából.

Irodalmi összeállítással emlékeztünk meg az
1848-as forradalomról és Petõfi Sándorról,

melyet az iskola tanulói adtak elõ.

Tilinger Gábor alkotásaiért különdíjat kapott.
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki
Özv. Frank Lajosné

temetésén részt vett, szeretett halottunk sírjára a megem-
lékezés virágait elhelyezte és mély gyászunkban oszto-
zott.

Külön köszönetet mondunk dr. Varga-Balázs Gábor
háziorvosnak, Lendvai Ivánné Polgármester Asszonynak
és a Nyugdíjas Klub énekkarának.

GYÁSZOLÓ CSALÁD

„Miért sirattok? Isten arca volt,
Mely simogatóan, hívón rám hajolt

… s én mentem.. És most fényözönben élek!
És nem vagyok más, csak tisztuló lélek!

Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek,

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok!
Most én már Istennél vagyok!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden
segítõkész rokonnak, a szomszédoknak,
jóbarátoknak és vadászkollégáknak, a tûzoltó
egyesület tagjainak, a Nyugdíjas Klub énekkará-
nak, Plébános Úrnak, a falu lakosságának és az
ismerõsöknek, akik szeretett Férjem, Édes-
apánk, nagypapánk, apósunk,

Szalai István
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait
elhelyezték.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

szeretett halottunk,
Stoller Attila

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virá-
gait elhelyezték és mély gyászunkban osztoz-
tak.

GYÁSZOLÓ CSALÁD

„Csak az hal meg, kit elfelejtenek,
Örökké él, kit igazánszeretnek”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunkat

Kuller Imréné
Szalai Margitot

utolsó útjára elkísérték, sírjára a szeretet és a tisztelet vi-
rágait elhelyezték, gyászunkban részvéttel osztoztak.

Külön köszönetet mondunk a Nyugdíjas Klub énekka-
rának.

GYÁSZOLÓ CSALÁD

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Köszönetnyilvánítás, hirdetés 2005. 3. szám

4

http://www.pdfdesk.com


Ki tekinthetõ rászorultnak?
1) A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az ÁLLAM

VISELI a következõ esetekben:
a) Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül az, aki

rendszeres szociális segélyben, vagy közgyógyellátásban ré-
szesül, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát
állapították meg, vagy átmeneti szállást igénybe vevõ hajlék-
talan, továbbá a menekült, a menedékes, illetve a
menekültkénti vagy menedékeskénti elismerését kérõ sze-
mély.

b) Akiknél a családban az egy fõre esõ havi nettó jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegét (2005-ben 24.700 forintot)

2) A jogi szolgáltatás megfizetésének a díját AZ ÁLLAM
LEGFELJEBB 1 ÉVES IDÕTART AMRA MEGELÕLEGE-
ZI azoknak a rászorulóknak az esetében, akiknek a havi nettó
jövedelme nem haladja meg a minimálbér összegét (2005-ben
57.000 forint) Ebben az esetben az ügyfél az engedélyezõ ha-
tározaton túlmenõen a visszatérítendõ összegrõl és a visszafi-
zetés határidejérõl értesítést kap.

Hol és milyen formában terjeszthetõ elõ a támogatás
iránti kérelem?

A kérelmet a félnek - az erre szolgáló nyomtatvány kitölté-
sével, valamint a szükséges mellékletekkel - a kérelmezõ la-
kóhelye szerint illetékes megyei hivatalnál (Gyõrött a Csaba
u. 16. sz. III. emelet) kell személyesen benyújtania, vagy pos-
tán megküldenie. A nyomtatvány beszerezhetõ a megyei
(fõvárosi) hivatalokban, illetve letölthetõ a világhálóról
(www.im.hu). A kérelem elõterjesztése illeték- és díj mentes.

A jogi szolgáltatás igénybevétele
Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást (tanácsadás, irat-

szerkesztés) nem a megyei hivatalok nyújtják, hanem a jogi
szolgáltatási névjegyzékbe felvett jogi segítõk (ügyvédek,
közjegyzõk, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek).

Az engedélyezõ határozat birtokában az ügyfél megkeresi
az általa kiválasztott jogi segítõt. A jogi segítõi névjegyzék az
Interneten, az Igazságügyi Minisztérium honlapján
(www.im.hu) olvasható. Természetesen a megyei (fõvárosi)
hivatalok is bármikor tájékoztatást adnak a névjegyzékben
szereplõ jogi segítõkrõl. A jogi segítség gyors és hatékony
intézése érdekében feltétlenül indokolt a jogi segítõvel elõze-
tesen idõpontot egyeztetni.

Sürgõs esetben a jogi segítõ ügyvéd közvetlenül is megke-
reshetõ, azonban ekkor is igazolnia kell az ügyfélnek a rászo-
rultságát. Ilyen helyzetekben amennyiben a jogi segítõ bizto-
sítottnak látja a feltételeket, a megfelelõ jogi szolgáltatást
nyújtja az ügyfélnek, ellenkezõ esetben tájékoztatja az ügyfe-
let, hogy a jogi szolgáltatást csak a megyei hivatal határozata
alapján veheti igénybe.

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény biztosítja a szociálisan rászo-
rulók számára, hogy - a törvényben meghatá-
rozott körben és formában - 2004. április l-tõl
jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásá-
hoz szakszerû jogi segítséget kapjanak. Az
Igazságügyi Minisztériumnak a megyeszékhe-
lyeken felállított jogi segítségnyújtó hivatalai
bírálják el a segítségnyújtás iránti kérelmeket.
Az ügyfél a Hivatal által kiadott engedélyezõ
határozattal veheti igénybe mindazon jogi se-
gítõk szolgáltatását, akik a jogi segítõi név-
jegyzékben szerepelnek.

Milyen ügyekben nyújtható támogatás?
A jogi segítõ KIZÁRÓLAG PEREN KÍ-

VÜL tanácsot ad, illetve beadványt, egyéb ira-
tot szerkeszt, minden olyan jogvitás ügyben,
amelyben a késõbbiekben per lefolytatására
kerülhet sor (szükség esetén a keresetlevelet is
elkészíti), illetve jogi felvilágosítást, tanácsot
ad a mindennapi megélhetést érintõ kérdések-
ben (birtokháborítás, lakhatási, hagyatéki,
munka-és foglalkoztatási, hatósági, szabálysér-
tési, közüzemi tartozás ügyek, stb).

Olyan, egyszerûbb megítélésû ügyekben
felmerült jogi kérdésekben, amelyben nem
szükséges jogi segítõ igénybevétele a megyei
hivatal munkatársai rövid tájékoztatást adnak.

Folyamatban lévõ perben pártfogó ügyvéd
kirendelését az eljáró bíróságtól lehet kérni.

Kizárt a támogatás például vám, vállalkozá-
si, hitelügyekben, valamint ingatlan adásvételi
szerzõdésekben, ez utóbbi alól kivéve a lakha-
tást szolgáló ingatlan elidegenítésére, vagy
megterhelésére vonatkozó tanácsadást.

Kérelmet Gyõr-Moson-Sopron Megyében a
következõ címen lehet benyújtani:

Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Fel-
ügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Hivatala

Címe: Gyõr Csaba u. 16. 3. emelet
Telefonszáma: 06-96/526-027; 06-96/526-

028 06-96/526-030
Ügyfélfogadási ideje: hétfõ: 9-13; szerda:

13-18 óráig

2005. 3. szám Közérdekû KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
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AM BESTEN BAU KUNSZIGET SPORTEGYESÜ-
LET
Adószáma: 19881409-1-08
Címe: Kunsziget, Ady E. u. 24.
A Kunsziget Sportegyesület kéri a község dol-
gozóit és adózó polgárait, hogy elõzõ évi jöve-
delemadójuk 1%-ával támogassák az egyesüle-
tet.

KUNSZIGETI FALUSZÉPÍTÕ EGYESÜLET
Adószáma: 18533268-1-08
Címe: Kunsziget, Kossuth tér 9.
Köszönettel.

KUNSZIGET KÖZSÉG POLGÁRÕRSÉGE
Adószám: 18536508-1-28
Cím: Kunsziget, Ifjúság u. 21.
A település biztonsága, közrendje, élet– és va-
gyonvédelme érdekében kérjük támogatásukat.

Az egyesületek önzetlenül, a lakosság érdekei-
ért tevékenykednek.
Köszönjük támogatásukat.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
AZ EGYESÜLETEK VEZETÕSÉGE ÉS TAGSÁGA

Az alábbi egyesületek falunk léte és fejlõ-
dése érdekében azzal a kéréssel fordulnak
Önökhöz, hogy segítsenek azzal, hogy 2004.
évi keresetük személyi jövedelemadójának
1%-át felajánlják mûködésük könnyítésére.

KUNSZIGETI IFJÚSÁGI SPORTALAPÍTVÁNY
Adószám: 18536357-1-08
Címe: Kunsziget, Fõ u. 17.

Fiatal, tehetséges sportolók, és a minden év
tavaszán megrendezendõ Tilai Lajos Emlék-
verseny támogatására kérjük felajánlásaikat.

„KUNSZIGETÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY
Adószám: 18535174-1-08
Címe: Kunsziget, József A. u. 2.
Bankszámlaszám: 59000033-10230734-

00000000
A támogatás összege az alapító okiratban

meghatározott célkitûzések szerint használha-
tó fel:

– helyi egyesületek támogatása
– Tehetséggondozás, felzárkóztatás
– Sport– és szabadidõs tevékenységek

támogatása
– Épített és természeti örökség védelme
– Közmûvelõdés támogatása

A közalapítvány anyagi lehetõségétõl függõ-
en kész támogatni minden olyan kezdemé-
nyezést, mai a falu életével, közösségi érde-
keivel összefügg. Köszönjük támogatásukat.
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A lányok gólkirálya a kunszigeti Szücs Adri-
enn lett, a legjobb hazai játékosnak Frank Noémit
választották.

A fiúk dolga ennél nehezebb volt. A csoport-
meccsek közül a második nagyon szorosan ala-
kult, végül a jó védekezés és a pontos befejezés
döntött és a kunszigeti csapat (Csányi Patrik, Kö-
böl János, Roll Dávid, Stankovics Tamás, Szalai
Máté, Szeredi András, Tilai Ákos, Volner Gá-
bor) megérdemelten elõzte meg csoportjában
Dunaszeg csapatát, és jutott a döntõbe. A döntõ-
ben aztán Abda csapata legyõzte a mieinket, kö-
szönhetõen fõként erõ- és magasságbeli fölényük-
nek.

Végeredmény:
1. Abda
2. Kunsziget
3. Öttevény
4. Dunaszeg
5. Mecsér és Mosonszentmiklós
A fiúknál gólkirály az abdai Virág Attila lett, a

legjobb hazai játékosnak a kapust, Köböl Jánost
választották.

(folytatás a 8. oldalon)

A Kunszigeti Általános Iskolában a leendõ el-
sõ osztályosok beíratása április 7-én 8-16 óráig,
és április 8-án 8-12 óráig lesz. Egyúttal szeretettel
meghívjuk a leendõ elsõsök szüleit április 5-én az
iskolába, ahol megismerkedhetnek az elsõ és má-
sodik osztályban zajló munkával és a leendõ taní-
tó nénivel is.

A Tilai Lajos Emléktorna ugyanúgy színvona-
las játékot és nagy küzdelmet hozott, mint a ko-
rábbi években.

Lánycsapatunk (Csóka Evelin, Frank Noémi,
Nagy Zsuzsanna, Németh Eszter, Szalai Viktó-
ria, Szücs Adrienn, Szücs Vivien, Tilai Zsófia)
joggal reménykedhetett a jó eredményben, hiszen
összeszokott és tehetséges társaságról van szó.
Megingás nélkül, magabiztos játékkal jutottak a
döntõbe, ahol azonban a még náluk is összeszo-
kottabb Gyõrszemere csapata legyõzte a lányain-
kat.

Végeredmény:
1. Gyõrszemere
2. Kunsziget
3. Dunaszeg
4. Öttevény
5. Mecsér és Abda

Óvodai hír

Iskolai hírek
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Felhívjuk figyelmüket,
hogy a kunszigeti Tündér-
vár Óvodában a beíratás
lesz 2005. április 13.
(szerda) 13-16 óráig és áp-
rilis 14. (csütörtök) 8-13
óráig.

Azokat a gyermekeket
kell beíratni az óvodába,
akik 2005. augusztus 31-ig
betöltik a 3. életévüket.

FARKAS FERENCNÉ
VEZ. ÓVÓNÕ

A kilencedik alkalommal megrendezett Tilai Lajos Emléktornán nagy
küzdelemben, fegyelmezett játékkal jutott döntõbe a kunszigeti fiúk

csapata. Végül a második helyet szerezték meg.
Részletek az iskolai hírekben.
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(folytatás a 7. oldalról)
A kiskörzeti versenyen eredmé-

nyei (kiemelve az összesített ver-
senyben helyezést elért kunszigeti
tanulók):

Értõ olvasás

3. oszt.
1. Szalai Soma Kunsziget
2. Szalai Ildikó Kunsziget
3. Réger Dániel Abda
5. Gondár Viola Kunsziget
9. Stróbli Máté Kunsziget
10. Bíró Márk Kunsziget

4. oszt
1. Dubi András Kunsziget
2. Horváth Franciska Kunsziget
3. Takács Enikõ Mosonsz.m.
6. Tilai Bernadett Kunsziget
7. Venesz Zsófia Kunsziget
8-9. Zágoni Sz. Katinka Kunsziget
10. Luka Dániel Kunsziget

5. oszt.
1. Furka Orsolya Mosonsz.m.
2-3. Sallai Gyula Öttevény
2-3. Stróbli Kitti Kunsziget
6. Szabó Virág Kunsziget
9. Szalai Evelin Kunsziget

6. oszt.
1. Takács András Kisbajcs
2. Gondár Flóra Kunsziget
3. Deák Arnold Abda
4. Szûcs Vivien Kunsziget
5. Tilinger Edina Kunsziget
7-8. Csóka Evelin Kunsziget
9. Frank Dániel Kunsziget
10. Molnár Zsuzsanna Kunsziget
11. Szalai Viktória Kunsziget

7. oszt.
1. Busa Réka Mosonsz.m.
2. Lászlóffy Judit Abda
3. Asztalos Lilla Abda
4. Volner Gábor Kunsziget
5. Roll Dávid Kunsziget
6. Csányi Patrik Kunsziget

8.oszt.
1. Takács Noémi Mosonsz.m.
2. Oross Balázs Kisbajcs
3. Bolla Szandra Abda
4. Szücs Adrienn Kunsziget
5. Burkus Veronika Kunsziget
8-9. Németh Eszter Kunsziget
10. Frank Noémi Kunsziget
11. Tóth Eszter Kunsziget
13. Tilai Andrea Kunsziget

Matematika

3. oszt.
1. Szalai Soma Kunsziget
2. Szalai Ildikó Kunsziget
3. Horváth Sándor Abda
5-8. Gondár Viola. Kunsziget
5-8. Horváth Kristóf Kunsziget
9. Ramm Krisztián Kunsziget

4. oszt.
1. Ott Benedek Mosonsz.m.
2. Dubi András Kunsziget
3. Dubliszki István Abda
4. Horváth Franciska Kunsziget
7-8. Kuller Martin Kunsziget
7-8. Luka Dániel Kunsziget
9. Szeredi András Kunsziget

5. oszt.
1-2. Stróbli Kitti Kunsziget
1-2. Tilai Bettina Mosonsz.m.
3. Barta Zoltán Öttevény
5. Páli Kornélia Kunsziget
6. Horváth Csaba Kunsziget
8. Szalai Máté. Kunsziget
9-11. Kovács Fruzsina Kunsziget
9-11. Szabó Virág. Kunsziget
9-11. Szalai Evelin Kunsziget
12-15. Karácsonyi Lili Kunsziget
16-17. Nagy Kristóf Kunsziget

6. oszt.
1. Molnár Zsuzsanna Kunsziget
2. Tilinger Edina Kunsziget
3. Hargittai Márk Kisbajcs
4. Frank Dániel Kunsziget
5-6. Szücs Vivien Kunsziget
7. Gondár Flóra Kunsziget
11. Szalai Viktória Kunsziget
12. Csóka Evelin Kunsziget

7. oszt.
1-3. Asztalos Lilla Abda
1-3. Bárány Ildikó Kisbajcs
1-3. Volner Gábor Kunsziget
4-5. Roll Dávid Kunsziget
10. Stankovics Tamás Kunsziget
11. Csányi Patrik Kunsziget

8. oszt.
1. Tilinger Gábor Kunsziget
2-3. Érdi Bálint Mosonsz.m.
2-3. Lackó Gergely Kunsziget
4. Frank Noémi Kunsziget
5-6. Németh Eszter Kunsziget

Német

5. oszt.
1. Stróbli Kitti Kunsziget
2. Szabó Virág Kunsziget
3. Margli Márk Abda
4. Szalai Evelin Kunsziget
6-7. Horváth Csaba Kunsziget

6. oszt.
1. Molnár Zsuzsanna Kunsziget
2-3. Tilinger Edina Kunsziget
2-3. Oross Ágota Kisbajcs
4. Gondár Flóra Kunsziget
6. Szalai Viktória Kunsziget
7-8. Frank Dániel Kunsziget
7-8. Csóka Evelin Kunsziget

7. oszt.
1. Mosberger Natalie Abda
2. Haáz Barbara Mosonsz.m.
3. Niederhoffer Melanie Abda
7. Volner Gábor Kunsziget
8. Venesz Judit Kunsziget
11-12. Roll Dávid Kunsziget
11-12. Csányi Patrik Kunsziget

8. oszt.
1. Németh Gáspár Mosonsz.m.
2. Takács Noémi Mosonsz.m.
3. Burkus Vera Kunsziget
4. Frank Noémi Kunsziget
9. Tilinger Gábor Kunsziget
10. Németh Eszter Kunsziget
13. Horváth Barbara Kunsziget

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Iskola 2005. 3. szám
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Ez a gázpalack maximális biztonságot nyújt Önnek, és családjának az elkövetkezõ
évekre, ha él azzal a lehetõséggel, hogy alumínium pb gázpalackját átcseréli a fent

látható szép, új, biztonságos, gázpalackra. Ez a palack nem robban fel még tûz
hatására sem. A cserét megoldhatja házhoz szállítással most csak a gáztöltet árát

kell fizetni.
Házhoz szállító: Móricz Vince Öttevény Fõ út 167/b de ugyanitt megoldhatja a

cserét is. A töltet most csak 3250 Ft.

A Sziget Gyöngye
Nyugdíjas Klubról
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Áldott
Húsvétot
Kívánunk

minden
kedves

olvasónknak!
A KUNSZIGETI

HÍRMONDÓ
SZERKESZTÕSÉGE

Klubunk tizenhárom éve, különösebb zökkenõk nélkül mûkö-
dik. Évente munkatervet készítünk, tagságunk átlagban 60 fõ. Ter-
mészetes jelenség, hogy évente sokan kimaradnak betegség, csalá-
di okok, elhalálozás miatt. Szerencsére fiatalabbak csatlakoznak
hozzánk, az elmúlt évben tizenketten. Múlt év szeptemberében
egyesületté alakultunk, és felvettük a Sziget Gyöngye Nyugdíjas
Klub nevet. Jelvényünk községünk elsõ viaszpecsétjének (1786-
os) másolata lett.

Az egyesület elnöke Lendvai Ivánné polgármester, vezetõségi
tagokat fõként a fiatalabb tagjaink közül választottunk. A cégbíró-
sági bejegyzésünk folyamatban van.

Kapcsolatot tartunk a megyei szövetséggel, segítségükkel tud-
juk biztosítani tagjaink üdültetését. Jelen esetben üdülési csekk
igénylése van folyamatban. Csekket az igényelhet, akinek a havi
nyugdíja nem több 57 000 Ft-nál. Igénylési lap és a feltételek a
polgármesteri hivatalban beszerezhetõk.

Rendezvényeinkre, kirándulásainkra várjuk az érdeklõdõket.
Tervünk szerint áprilisban kézimunka-kiállítást rendezünk, június-
ban pedig kirándulni megyünk. Bõvebb információt klubunk veze-
tõségi tagjai adnak. Továbbra is várjuk sorainkba mindazokat a
nyugdíjasokat, akik közösséget vállalnak velünk, mert együtt
könnyebb elviselni az idõs korral járó nehézségeket.

STOLLER ISTVÁN
KLUBTAG
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március 26., szombat
10.00 Bezenye-Kunsziget (megyei serdülõ

bajnoki mérkõzés)
13.00 Gyõri Dózsa-Kunsziget (megyei I. o.

ifjúsági bajnoki mérkõzés)
15.00 Gyõri Dózsa-Kunsziget (megyei I. o.

bajnoki mérkõzés)
március 27., vasárnap
15.00 Kunsziget II-Bõny (megyei III. o. baj-

noki mérkõzés, „A” csoport)

április 2., szombat
15.00 Rajka-Kunsziget (serd.)
16.00 Kunsziget II.-Nádorváros (m. III. o.)
április 3., vasárnap
13.00 Kunsziget-Gyõrsövényház (ifi.)
15.00 Kunsziget-Gyõrsövényház (m. I. o.)

április 9., szombat
13.00 Kunsziget-Halászi (serd.)
április 10., vasárnap
14.00 Lébény-Kunsziget (ifi.)
16.00 Lébény-Kunsziget (m. I. o.)
16.00 Pázmándfalu-Kunsziget II. (m. III. o.)

április 16., szombat
10.00 Dunakiliti-Kunsziget (serd.)
15.00 Családi Sportdélután a sportpá-

lyán, ekkor lesz az Utcabajnokság ün-
nepélyes eredményhirdetése is.
Mindenkit szeretettel várunk!

április 17., vasárnap
14.00 Nagyszentjános-Kunsziget (ifi.)
16.00 Nagyszentjános-Kunsziget (m. I. o.)

április 23., szombat
13.00 Kunsziget-Gyõrladamér (serd.)
16.00 Kunsziget II.-Nyalka (m. III. o.)
április 24., vasárnap
14.00 Kunsziget-Gy. Elektromos (ifi.)
16.00 Kunsziget-Gy. Elektromos (m. I. o.)

április 30., szombat
10.00 Kimle-Kunsziget (serd.)
május 1., vasárnap
15.00 Gyõrszentiván-Kunsziget (ifi.)
17.00 Gyõrszentiván-Kunsziget (m. I. o.)
17.00 Pér-Kunsziget II. (m. III. o.)

Március 20-án elkezdõdött a me-
gyei I. osztályú labdarúgó-
bajnokság tavaszi szezonja, az egy
héttel korábbról a pályák alkalmat-
lansága miatt elhalasztott fordulót
májusban pótolják.

Kunsziget-Fertõszentmiklós 0:3
Csapatunk még épül, a játékon

érzõdött ez. A száznál valamennyi-
vel több nézõ közel félóra játék
után látott elõször gólt, melyet a
hátralévõ hatvan percben még kettõ
követett. Az ellenfél rutinosan ki-
használta adódó lehetõségeinek
nagy részét, melynek zöme a kun-
szigeti védelem hibáiból adódott.

Rezi L., edzõ: „A mi
csapatunkat az akarás
és a lelkesedés kell,
hogy jellemezze, de ez
ma hiányzott belõle.”

Várjuk az elsõ mér-
kõzésnél minden bi-
zonnyal eredményesebb
folytatást.

Az következõ idõszak
sportprogramja a meg-
szokott helyen, az utolsó
oldalon olvasható.

Nagyon rossz eredményt
értünk el a számunkra „
idegen” pályán.

Soproni Postás – Kunszi-
get, 7:1 (2424-2178 fa)

Ld.: Rebenek B. 401 fa.
Sopron ld.: Dávid L. 420,
Pontfogók: Esõ I. 416,
Nándorhegyi R. 411, Prájczer
I. 406, Kámán G. 392 fa.

Az eredmények alapján Õk
jutnak fel az NB III-ba. Gratu-
lálunk nekik!

Március 12-én az elsõ iga-
zán tavaszias napon fogadtuk a
Fortuna Gyõrladamér csapatát.
Sikerült legyõzni õket 6-2-re.
Az elsõ két játékosuk után 2-0-
ra vezettek, de megfordítottuk
az eredményt. Gratulálok a
csapat összes játékosának, kö-
szönjük a szurkolóknak a biz-
tatást!

Kunsziget - Gyõrladamér:
6:2 (2285-2230 fa)

Ld.: Németh I. 392 fa. Pontfo-
gók: Gutléber Z. 385, Virág P.
384, Rebenek B. 379 fa.
Gyõrladamér ld.: Babos I. 406,
pontfogó: Babos A. 394 fa.

Március 19- én lépett pályára
Kunsziget egyik legjobb dobója,
Németh I. a Herenden megren-
dezett országos területi verse-
nyen. 497 fás teljesítménye fi-
gyelemre méltó, de sajnos nem
jutott tovább a következõ körbe.

A bajnokságban most szünet
van, de április elsõ hétvégéjén
folytatódik a küzdelem. Az ápri-
lisi mérkõzések idõpontja még
egyeztetés alatt áll; a végleges
idõpontokat plakáton közöljük.

Minden szurkolót szeretettel
várunk.

GUTLÉBER ZOLTÁN
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Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány. E-mail: hirmondo.kunsziget@telehaz.hu
Felelõs szerkesztõ: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736

Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Felelõs kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/226-97-30 e-mail: kunszigetonkorm@freemail.hu

Készült a Kunszigeti Teleházban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés: Bábics Norbert
Képek: Bábics Norbert, Venesz Norbert Technikai munkatársak: Stankovics Tamás, Stoller Gábor, Szalai Máté, Venesz Norbert

Teke:

Elsõ soproni meccsünk

SPORTSZERK.:
STANKOVICS ANTAL

Még épül a csapat
Labdarúgás,
megyei I. o.:
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