XVII. évfolyam 5. szám
2005. május 28.

Gyermekek és tanítók ünnepe
Az év egyik legszebb hónapjá- sokat kell tanulniuk.
nak végén, amikor virágba öltözik a
Gyermekek, tanítás. E szavak
természet, ünnepre készülünk. Má- mögött ott áll az egész élet.
jus elején a gyermekek köszöntik
A szülõk nevelik az életre a gyeraz édesanyákat, május végén szüle- mekeket, de ezt az óvoda, az iskola
ik a gyerekeket, legdrágább kincse- teljesíti ki.
iket.
Köszöntöm mindazokat, akik
Mindennapi tevékenységeinket munkájukkal segítik a gyermeket,
õk határozzák meg, értük élünk, az életben való elinduláshoz alapot
dolgozunk.
adnak: a pedagógusokat. Június elsõ
Különös világunkban egyre na- vasárnapján õket ünnepeljük, akik
gyobb szükség van arra, hogy fi- hivatásuknak tekintik az oktatást, a
gyeljünk rájuk, hogy szeressük nevelést, a törõdést, a foglalkozást,
õket, nehogy a környezõ világ visz- a tanítást. Óvónõket, dajkákat, taníszavonhatatlanul elragadja õket tõ- tókat, tanárokat, s mindazokat, akik
lünk, korábban, mint kellene, ko- napi tevékenységükkel õket segítik.
rábban, mint amire õk vagy mi kéLENDVAI I VÁNNÉ, P OLGÁRMESTER
szek legyünk erre.
Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint
Köszöntöm e jeles nap,
Akik Téged folytatnak majd.
a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából a gyereke- De ne magad vágyait, emlékeit álmodd újra bennük,
Ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd,
ket, kívánom nekik, hogy
Inkább
szeresd érdemük szerint, becsüld meg õket.
teljen úgy gyermekkoruk
Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder,
minden perce, hogy örömHogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma,
mel emlékezzenek vissza
Hogy önerejükbõl törhessenek utat maguknak.
rá, hasznosítsák minden
S ne nyelje el õket a lápok iszapja,
percét, tanuljanak és válS a sivatag homokja.
jon belõlük értékes, haszKERESZTÚRI DEZSÕ
nos felnõtt. Ehhez viszont
Hírek
Kunsziget a világhálón
Iskolai és óvodai hírek
T ûzoltóverseny Pannonhalmán
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Kunsziget
a
világhálón
Sokak régi álma vált
valóra azzal, hogy pár
hete megkezdte mûködését Kunsziget Község Hivatalos Honlapja. A
www.kunsziget.hu címen
elérhetõ honlap célja,
hogy az internet adta keretek között a lehetõ leggyorsabb és legsokrétûbb
tájékoztatást adja mindazoknak, akiket érdekel
Kunsziget.
A honlap igyekszik
bemutatni Kunszigetet
azoknak is, akik még
nem, vagy nem eléggé
ismerik a települést,
emellett rendszeresen jelentet meg újdonságokat - híreket, képeket község életével kapcsolatban.
Részletek a 2. oldalon.

Majális 2005. - képekben
3. Sziget-Rally
T ekés hírek
Sporthírek, sportmûsor

A KUNSZIGETI HÍR MONDÓ KÖVETKEZÕ SZÁM A JÚNIUS 25- ÉN J ELENIK M EG.
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Hírek, Kunsziget Online

Kunsziget honlapja igyekszik olyan információs bázis lenni, amely hasznos az ide látogatóknak, a helyieknek és azoknak is, akik turisztikai
céllal jönnek Kunszigetre.
A település elhelyezkedése, tulajdonságai, hagyományai mellett bemutatkozik az önkormányzat és annak intézményei - iskola, óvoda, egészségház, teleház. Külön foglalkozunk minden kunszigeti civil szervezettel, a tevékenységek bemutatását képek is illusztrálják.
Van lehetõség a községünkben mûködõ vállalkozásoknak is a bemutatkozásra.
Folyamatosan frissülõ hírekkel mutatjuk be a
község eseményeit, rendezvényeit. A képeket tartalmazó galéria is folyamatosan bõvül. Május 21én 13 órakor már láthatók voltak a délelõtti tûzoltóverseny hírei, és a rendezvényen készült képek.
A vendégkönyvünk folyamatosan bõvül, ide
bárki írhat véleményt, megjegyzést Kunszigettel
vagy a honlappal kapcsolatban, minden építõ kritikát szívesen veszünk; a honlap szellemiségéhez
nem illõ hozzászólásokat azonban töröljük, erre a

2005. 5. szám

hozzászólókat figyelmeztetjük is.
A Kunszigeti Hírmondó külön menüpontot kapott a honlapon, ahol az aktuális szám mindig folyamatosan olvasható, emellett a régebbi számokat is le lehet tölteni és olvasni. A jelen cikk
elkészültekor a 2005-ben eddig megjelent négy
szám már o lvasható.
A honlap lehetõségek kíván adni azoknak, akik
hirdetni szeretnének: a tesztelés alatt álló honlapot másfél hetes mûködése alatt több, mint 300an tekintették meg, köztük a vendégkönyv alapján olyanok is akadnak, akik nem kunszigetiek.
Kunsziget a honlappal hírt adhat magáról, a település eseményeirõl, rendezvényeirõl, a zajló beruházásokról. Hírt adhat azoknak is, akik Kunszigettõl távol vannak (akár országhatáron belül
vagy kívül), és érdekli õket községünk élete.
Látogassanak el gyakran a www.kunsziget.hu
honlapra!
A HONLAP SZERKESZTÕI:
BÁB ICS NORB ERT , DUB I Á RPÁD, TAKÁTS IMRE

Megérkeztünk

Szentmisék Szent Antal napjának hetében
2005. június 13., 20 óra.
A misét Kántor Antal címzetes kanonok celebrálja.
2005. június 19., 10 óra
A kápolna búcsúja, a misét Haller László atya tartja.
Helyszínei - természetesen - a Szent Antal fogadalmi
kápolna.
A hét minden napján reggel 8 órakor szentmise lesz a
kápolnában.

Sokorai Olivér
áprilisban

Horváth Maja Réka
májusban

Május 27-én a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából iskolánk tanulói játszhattak és szórakozhattak is. A Hajczi
Bt. jóvoltából fagyit is kaptak, amit ezúton is köszönnek.
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Iskolai, óvodai hírek

Óvodai hírek
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Iskolai hírek

Újabb örömteli eredményekrõl számolhatunk be a Kunszigeti Hírmondó olvasóinak.
A Haller János Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola által rendezett levelezõs német nyelvi versenyen a
négy levelezõs forduló után a hetedik osztályos
Venesz Judit a legjobb hatvan tanuló között jutott be a verseny második szakaszába, a szóbeli
Május 27-én tartottuk meg a gyereknapot óvo- versenyre. Itt végül a 11. helyezést érte el.
dánkban. A gyõri Xantus János Állatkertbe kiránAz ötödik osztályos Szabó Virág Abdán a
dultak óvodásaink, Kunsziget Község Önkormány- Zrínyi-Napok keretében megrendezett helyeszatának támogatásával. Élményekkel gazdagon tér- írási versenyen harmadik helyezést ért el.
tek haza, a kirándulás minden percét élvezték.
Ugyancsak Abdán versmondó versenyt is
Köszönjük Kunsziget Község Önkormányzatá- rendeztek, ahol a második osztályos Dubi Annak és a Hajczi Bt-nek, hogy felajánlásaikkal, köz- na elsõ helyezett lett.
remûködésükkel emlékezetessé tették az óvodás
Gratulálunk eredményeikhez.
gyermekek számára az idei év Nemzetközi Gyermeknapját.
A Kunszigeti Általános Iskola nyolocadik
osztályos tanulóinak ballagása 2005. június 18A KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR Ó VODA DOLGOZÓI NE- án, szombaton 16 órakor lesz. Az évzáró ünneVÉBEN: FAR KAS F ERENCNÉ VEZ. ÓVÓNÕ pélyt ezt követõen, 17 órától tartjuk.
BÁB ICS NORB ERT
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a Tündérvár Óvodában az évzáró ünnepély 2005. május 29-én lesz a
kis-középsõ csoportban 16.30-tól, a nagy-középsõ
csoportban 17.00-tól. Az évzáró egyszersimd „
ballagás” is lesz, hiszen 18 iskolaköteles nagycsoportos óvodást búcsúztatunk.

„Egész életen át szívesen dolgozva,
szerényen éltél.
Most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
Megpihenni tért két dolgos kezed. Isten veled!”

Az ó vodások már nagyon készülnek az évzáróra.
Képünk az ünnepi mûsor egyik próbáján készült.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, anyósunk, testvérünk, sógornõnk,
Pintér Lászlóné
Lévai Magdolna
temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virágait
elhelyezték, és mindenkinek, akik gyászunkat
bármi módon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönjük Lendvai Ivánné polgármester és dr. Varga-Balázs Gábor háziorvos segítségét, és a
Nyugdíjas Klub Énekkarának együttérzõ énekét.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Egyesületek
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Tûzoltóverseny Pannonhalmán
Gyõr Megyei Jogú Város Tûzoltóságának veze- újabb nem várt esemény szólt közbe. Az osztó bal
tõsége az idei évi önkéntes tûzoltóverseny idõ- ágáról a nyomás hatására az egyik kapocs letörött,
pontját 2005. május 21-re tûzte ki. A rendezvény- így a céltáblát õk sem tudták „kilõni”. Szerelésük
re Pannonhalmán került sor.
szintén érvénytelen lett és így sem õk, sem az iskoA versenyre négy csapatot neveztünk: iskolai lás fiúk nem vehettek részt a váltófutásban. A 800fiú és lány, valamint felnõtt férfi és nõi kategóri- as szerelés utolsó raja, a felnõtt férfiak következtek,
ákban. A felkészülést május 9-én kezdtük meg, akik el sem tudták képzelni, „Mi jöhet még?”…
több-kevesebb kellemetlenséggel. A felnõtt nõi
Szabályos rajt után a kellõ rutinnal rendelkezõ
csapat tagjai az érettségi vizsgákra való tekintettel csapat villámgyorsan teljesítette a feladatot, és egy
a felkészülést kevesebb óraszámban tudták végre- nagyon jó, értékelhetõ szerelést produkált. Kissé
hajtani. Fõként a második héten az esõs napoké nyugodtabban léphettek az iskolás lányokkal együtt
volt a fõszerep, és így a gyaa stafétapályára. Mindkét csakorlás teljes egészében elmapat tagjai rendkívül nagy odaradt.
figyeléssel és az esetleges balIdõsjárás szempontjából
esetveszélyt figyelembe véve
szebb napot kívánni sem lerohantak végig a pályán. Nahetett volna a verseny napgyon jó eredményeik születján, ez már a reggeli ébredéstek, a felnõtt férfiak toronymakor észrevehetõ volt. A vergasan verték az összes többi
senyben részt vevõ csapatok
versenyben résztvevõ csapatot
tagjai és a vezetõség reggel 6
ebben a versenyszámban.
órakor gyülekezett a falu
Eredményhirdetéskor ez meg
központjában. Innen autóis mutatkozott, hiszen az iskoA
felnõtt
férfiak
a
rajt
elõtt:
busz vitt bennünket Pannonlás lánycsapatunk harmadik,
„Mi jöhet még?”...
halmára. Odaérkezésünktõl
a felnõtt férfiak pedig negyeszámítva egyre jobban fokodik helyezést értek el. Így két
zódtak az izgalmak. Még a megnyitó elõtt megtör- oklevéllel és némi pénzjutalommal térhettünk haza,
tént a sorsolás, ahol a 4-es pályát kaptuk a ver- ahol a helyi vendéglõben finom ebéddel vártak
senyzéshez elõkészítve. A megmérettetés 800-as bennünket.
kismotorfecskendõ-szerelésbõl és váltófutásból
Úgy gondolom, hogy mindenkinek kellemes
(staféta) állt. Az ünnepélyes megnyitó után szinte idõtöltés volt ez a szombat délelõtt; kinek örömteaz összes versenypályán felbõgtek a motorok.
lei, kinek kevésbé, de mindenképpen hasznos és
Elsõként az iskolás lányok adtak számot tudá- legfõképpen tanulságos volt.
sukról, akik nagyobb izgalommal nem is lehettek
Ezúton szeretném megköszönni minden résztvevolna; a tavalyi értékelhetetlen szereléssel ellen- võnek a szorgalmas felkészülést és a lelkes vertétben most egy remek idõt futottak. Utánuk az is- senyzést. Külön köszönet illeti Stankovics Antal takolás fiúk készültek fel, és a „rajt” elhangzása nár urat, aki az iskolás rajokat felkészítette,
után hozzáfogtak a „munkához”. Idejük nagyon jó Lendvai Ivánné polgármester asszonyt, Kuller Imre
lett volna, de pechjükre az egyik nyomótömlõ kö- elnök urat, és Szalai Sándor parancsnok urat, akiktése elgyengült, és az alapvezeték szétesett. A ver- nek segítõ tevékenységeik nélkül nem jöhetett volsenybizottság elnöke értékelhetetlennek minõsítet- na létre ez az emlékezetes május 21-e. Bízom bente a szerelést.
ne, hogy jövõre jóval kevesebb technikai problémáA felnõtt nõi raj ettõl még nagyobb aggodalom- val, de annál több sikerrel és emléktárggyal bizomal és idegességgel állt a rajtvonalhoz. A stopper- nyíthatjuk tudásunkat.
óra indításakor mindenki próbálta a maximumot
REBENEK Á RPÁD
kihozni magából, ami részben sikerült is, de egy
ÖTE PARANCSNOK

4

2005. 5. szám

Ma jális 2005.
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Autók a majálison

A Hidvégi testvérek autója
a kiállításon.

A sivatagot is megjárt
magyar motor.
Az erõs emberek verseny
második helyezett Kovács
Zoltán
farúdhajítása.
A versenyt
Taufer Jácint
nyerte. A harmadik hely Virág Zoltáné
lett.
Az általános iskola
hatodik osztályosai
nagy sikerrel mutatták be Egyszer egy
királyfi c. zenés játékukat. Az elõadásra Szalainé
Hécz Tünde készítette fel õket.

Nagy sikere volt a
táncversenynek is,
melyet a lelkesen készülõ lánycsapatok
elõtt némi meglepetésre három ötödik
osztályos fiú nyert
meg „ lehengerlõ” táncukkal.
A zenét itt is - mint
egész nap - Flohe
Róbert biztosította.

A 2005-ös év majálisának programjában újdonság volt, hogy a programok
zöme az autók „jegyében” zajlott – az
erõs emberek autókkal kapcsolatos próbákkal döntötték el egymás között az
elsõséget; a gyerekek gyönyörû versenyautó-rajzokat készítettek. Vetélkedõkkel, játékokkal igyekeztünk a látogatók számára családiasabbá tenni ezt a
szép napot.
Versenyautó-kiállítást is rendeztünk,
több kiállító részvételével. A Fanatik
Autó-Motor Sport Egyesület szervezésében, a Fuchs Oil Hungária Kft., a
Spuri (Szaki Bt.), M axOil Kenéstechnika, Stadex Reklámiroda, Hidvégi
Transz Kft., Molnár Autósbolt-Gyõr,
Ifjú Pékség-Öttevény, Blaskovics Suzuki Autószalon, Jégvarázs Fagylaltnagykereskedés-Hajczi Bt. és Kunsziget Község Önkormányzata segítségével. Köszönjük támogatóinknak a segítséget; Lendvai Ivánné polgármester
asszonynak pedig a sok segítséget és a
lehetõséget.
Nagy öröm számunkra, hogy Kunsziget lakosságának figyelmét felkelthettük a versenyautók és az autósport
iránt.

FANATIK AMSE TAGJ AI

A finom estebédet a Sziget Gyöngye
Nyugdíjas Klub tagjai készítették el.

További képek a majálisról a www.kunsziget.hu honlapon.

5

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Rali
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Teke,
megyei I. o.:

Teke
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Szezonvég három vereséggel

Április 2-án Szany csapatát fogadtuk. Jó napot
Kunsziget ld.: Rebenek B. 393 fa, Németh I.
fogott ki a vendégcsapat, pályacsúcsot dobtak.
379 fa. Pér ld.: Erdész Róbert 397 fa, Bors I. 383
fa, Gede László 382 fa, Horváth Péter 382 fa.
Kunsziget-Szany 7:1
Gyenge eredmények születtek mindkét részrõl,
(2244:2388)
de fõleg nekünk kellett volna jobb teljesítményt
Kunsziget legjobb dobója Fincziczki T. 402 fá- nyújtani.
val. Szany legjobb dobói: Helyes József 429 fa,
Endrõdi Ottó 408 fa, Gerencsér István 400 fa ,
Végül a bajnokságban a 7. helyen végeztünk.
Varga Pál 398 fa, Greznár Attila 387 fa.
Jobban fel kell készülnünk a következõ szezonra.
Megköszönöm a szurkolóknak a jólesõ bíztaA következõ meccset Gyõrújfalun játszottuk. tást, valamint mindazoknak, akik egy picikét is
Bíztunk a gyõzelemben, de betegség miatt gyen- segítették a csapat munkáját.
gébb csapattal tudtunk csak pályára lépni.
További tekehírek:
Gyõrújfalu-Kunsziget 6:2
(2285:2208)
A Farádon megrendezett Egyéni Férfi ÖregfiGyõrújfalu legjobb dobói: Szabó György 391 úk bajnokságán Vitéz Péter 361 fát dobott, ezzel a
fa, Tukovics Ferenc 390 fa, Németh Lajos 389 fa, 12. helyet szerezte meg. Gratulálunk!
Erdélyi Zsolt 389 fa. Kunsziget ld.: Fincziczki T.
404 fa, Németh I. 379 fa.

A Gyõrladaméron rendezett találkozón csapatunk a 6. helyezett lett A négy játékos: Fincziczki,
Rebenek, Virág, Szalai. Gratulálunk a jó szerepAz utolsó meccsre Pér csapata jött hozzánk. Ez léshez.
lett volna az utolsó lehetõség, ám nem sikerült kihasználni, gyõzött Pér.
Május 28-án három játékos vesz részt a Rába
Kunsziget-Pér 2:6
(2230-2282)

kupán. Sok fát, jó eredményeket kívánunk!
GUTLÉBER Z OLTÁN

Képeink a Teke Egyesület évadzáró
rendezvényén készültek.
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megyei I. o.:
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5 meccs - 4 pont

M ájus elsején kiesési rangadót
játszott csapatunk Gyõrszentivánon. Bár a játékban benne volt a
gyõzelem lehetõsége is, sajnos a
pontszerzés sem sikerült.
Gyõrszentiván-Kunsziget 1:0
Rezi Lajos, edzõ: Sajnos gólhelyzetekkel nem lehet mérkõzést
nyerni.
A 23. fordulóban következett a
szomszédvárak cs atája. Igaz,
hogy a vendégek mezõfölényben
játszottak, de a több gólt csapatunk szerezte.
Kunsziget-Öttevény 2:1
Gólszerzõ:
Molnár I., Kolonics I.
Rezi L.: Akarásból és küzdeni
tudásból jeles.
Labdarúgás,
megyei III. o.:

Sport

A pünkösdi hosszú hétvégén két
mérkõzést is játszottak a csapatok.
A szombati petõházi vendégszereplés sikeresebb is lehetett volna, hiszen a hazaiak csak a mérkõzés végén tudtak egyenlíteni.
Petõháza-Kunsziget 1:1
Gólszerzõ: Molnár A.

Kunsziget-Bajcs 3:4
Gólszerzõk:
Molnár I., Kolonics I., Magyar

Rezi L.: A mai mérkõzés is bizonyította, hogy az utolsó percig kell
küzdeni.

Rezi L.: Öt játékosom hiányzott, és így is csak hajszálon múlt
a bravúr.

Hétfõn a bajnokságot fölényesen
vezetõ Abda vendégei voltunk. Az
önbizalomhiány tisztes vereséget
eredményezett..
Abda-Kunsziget 3:0
Rezi L.: A kishitû futballnak
csak vereség lehet a vége.

4 meccs - 5 gól

A megyei harmadosztályban
szereplõ csapatunk sajnos legutóbbi
négy mérkõzés ét elveszítette. D icsérendõ azonban a fiúk kitartás a
és a játékhoz való hozzáállás a.
Pér-Kunsziget II
11:2
Gólszerzõk: Tilai Z., Strobl B.
Kunsziget II.-Gyõrság
1:5
Gólszerzõ: Gondár G.
Écs-Kunsziget II.
6:1
Gólszerzõ: Tamás K.

A múlt hét végén a negyedik
helyezett Bajcs csapatát majdnem
sikerült meglepni. Erõsen tartalékos együttesünk az egy pontra .
rászolgált volna.

Kunsziget II.Mindszentpuszta
1:4
Gólszerzõ: Str obl B.
Cs ap at unk ut ols ó
mérkõzése május 29-én,
vasárnap lesz Gyõrben.
A Kunsziget II.-nek jelenleg 19 mérkõzésbõl
két gyõzelme van (azaz
6 pontja), 21 lõtt gól
mellett 98 kapott szerepel.

SPORTSZERK.:
STANKOVICS ANTAL

A háralévõ négy fordulóban
igyekezni kell annyi pontot szerezni, hogy legalább az utolsó
helyrõl elkerüljön a gárda. Rezi
Lajos edzõ munkája látható eredményeket hozott: a fiatalokat sikerült beépíteni, egységessé tenni a
csapatmunkát.

Sportmûsor
május 29., vasárnap
15.00 Pannonhalma-Kunsziget (ifi.)
17.00 Pannonhalma-Kunsziget (m. I. o.)
17.00 Boka Juniors-Kunsziget II. (m. III. o.)
június 4., szombat
7.00-18.00 3. Sziget-Rally - Részletek a 6.
oldalon
10.00 Öttevény-Kunsziget (serd.)
június 5., vasárnap
15.00 Kunsziget-Veszprémvarsány (ifi)
17.00 Kunsziget-V.varsány (m. I. o.)
június 12., vasárnap
15.00 Koroncó-Kunsziget (ifi)
17.00 Koroncó-Kunsziget (m. I. o.)
június 19., vasárnap
15.00 Kunsziget-Tét (ifi.)
17.00 Kunsziget-Tét (m. I. o.)
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