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2006. június 6.

Fogadalmi ünnepünk
Kunsziget szakrális hagyományainak sorából a méltán híres Krisztus-keresés mellett kiemelkedik a község fogadalmi
ünnepe, Páduai Szent Antal napja. Ilyenkor a falu népe a
templomból indulva körmenettel vonult a Szent Antal kápolnához, ahol ünnepi szentmisén vett részt. E ma is meglévő hagyománynak a XIX. századra visszanyúló gyökerei vannak, de
az is lehet, hogy még egy századdal korábbra tehető az eredete, hiszen a XVIII. század volt a fogadalmak kora. A közösségi
emlékezet az 1831-es nagy kolerajárványhoz köti a Szent Antal
tiszteletet, de ezt a kiugróan magas halálozási számon kívül
semmi nem támasztja alá. 1901-ben súlyos marhavész pusztított Kunszigeten, s a régi kápolna helyébe - ismét Szent Antal
közbenjárását kérve - építették a mostani, mára már 104 éves
kápolnát. Az emlékezet nemzedékről nemzedékre megőrizte,
hogy amint a falai emelkedtek, úgy múlt el a járvány.
Szent Antal napján a falubeliek nem dolgoztak, hanem ünnepeltek; általános elvárás volt, hogy aki teheti, vegyen részt
az ünnepi misén. Még a más vidékre került családtagok is hazalátogattak ilyenkor. A körmenet a templomból indult; a jelenlegi Széchenyi utca sarkához érkezve először egy díszkapun haladt keresztül (kb. az 50-es évekig), amelyet gerendákból, tölgyfaágakból készítettek, s rózsával díszítettek. A kápolna bejáratát is virággal fonták körül erre az alkalomra.
Napjainkra is megmaradt a Szent Antal-nap szép ünnepe,
ha nem is hagyták érintetlenül a társadalomban végbement
változások. Az ünnepi körmenet nem június 13-án van, hanem
a hozzá legközelebb eső vasárnapon. Az esti ájtatosság nem
vonz ugyan tömegeket, de így is szép számmal vesznek rajta
részt a hívek. A Szent Antal-kápolnához június közepén ismét
elzarándokolnak a hívek, hogy fohászkodjanak a háziállatok
patrónusához, a szegények és betegek gyámolítójához, Szent
Antalhoz.
RÉSZLETEK SZALAINÉ HÉCZ TÜNDE MUNKÁJÁBÓL
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A nyári szép idő még várat magára. Sajnos a majális rendezvényei közül sokat az eső miatt nem tudtunk
megrendezni, de aki részt vett a többi rendezvényen (színi előadás, hastáncbemutató, focimeccs), az jól
érezhette magát.
Közösségi rendezvényből nem lesz
hiány júniusban sem: június 10-én
sportnap és rali várja az érdeklődőket. A részletekről az 5-6. oldalon olvashatnak.
Sajnos a gyermeknap is az eső jegyében telt, de a lehetőségekhez
mérten jó hangulatban. A legkisebbek a sportcsarnokban mutatták be,
hogy mit tanultak a jazzbalettórákon.
A XLIX. Országos Néprajzi Gyűjtőpályázaton több kunszigeti is díjat
kapott, ahogyan szép sikereket tudhat magáénak a Sziget Gyöngye
Nyugdíjas Klub is; a részletekről következő számunkban olvashatnak.
Hat csapattal vettünk részt az
Enesén megrendezett tűzoltóversenyen, az eredményekkel a 2. oldalon
foglalkozunk.
Befejeződött a tekebajnokság, valamint labdarúgó csapataink közül
véget ért a szezon a megyei III. osztályban szereplő Kunsziget II. számára. A mérkőzésekről a sportrovatban

Mozdulj az egészségedért!
VI. Sziget-Rally
Teke
Labdarúgás, sportműsor

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA JÚLIUS 1-JÉN JELENIK MEG.
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Hírek, események

Felhívás

Kunsziget Község Önkormányzata pályázatot hirdet
2006. június 13-án kedden 16 órától a
helyi kultúrházban véradást szervez a Falugondnoki állás betöltésére az alábbi feltételekkel:
az állás betölthető: 2006. július 1-től.
Magyar Vöröskereszt helyi szervezete.
A pályázat beadásának feltétele, hogy
Minden kedves új és régi véradóra
a pályázó rendelkezzen:
számítunk, hogy a rászoruló embertársa- középiskolai végzetséggel vagy szakirányú szakinkon segíthessünk.
munkás bizonyítvánnyal,
- jogosítvánnyal (mezőgazdasági vontató vagy szeA MAGYAR VÖRÖSKERESZT
mélygépkocsi),
HELYI SZERVEZETE
valamint a pályázó kunszigeti lakos legyen.
Értesítjük Kunsziget község lakossáA pályázatokat rövid szakmai önéletrajzzal, a feltétegát, hogy 2006. június 26-án (hétfőn)
leket igazoló dokumentumok másolatával 2006. június
LOMTALANÍTÁS lesz községünkben.
16-án 12 óráig lehet beadni Kunsziget község Polgármesteri Hivatalába (Kunsziget, József A. u. 2.)
Kérjük, hogy reggel 6 órára mindennemű lim-lomot a ház elé kitenni szívesA falugondnoki állással kapcsolatban érdeklődni lekedjenek.
het Kunsziget Község Polgármesterénél személyesen
vagy a 485-388-as telefonszámon.
KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tűzoltóink versenye
Hat kategóriában indult
el az Enesén rendezett megmérettetésen a Kunszigeti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A tűzoltóversenyen a térség
58 csapata vett részt. Már a
felkészülés során problémák
adódtak - nevezetesen a motorral, de a börcsieknek hála
mégis el tudtunk indulni a
versenyen az ő motorjukkal.
Köszönjük a versenyzők és a
felkészítők munkáját, valaA versenyről készült 107 kép megtemint a szülők érdeklődését.
Az iskolás fiú és az isko- kinthető a www.kunsziget.hu oldalról.
lás lány csapataink egyaránt Rövidesen videóanyagot is láthatnak a
versenyről a holnapon.
harmadik helyezést értek el,
ugyanúgy, ahogy a felnőtt
férfi csapatunk. A többi csapatunk is igyekezett a legjobb formáját nyújtani, de most nem sikerült nekik dobogós helyen végezni - az ifjúsági fiúk
ötödikek, a felnőtt nők negyedikek lettek.
Összesítésben a kunszigeti lett a torna második legeredményesebb
egyesülete.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Megérkeztünk
Szalai Róza
(május 10-én)

Schreiner Zsófia
(május 12-én)

Borbély Dominik Péter
(május 29-én)

Isten hozott benneteket!

Házasságkötésük
alkalmából gratulálunk
Czéhmester Erikának és
Novits Zsoltnak
Virág Irénnek és
Kozma Attilának
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Időszakos rutinpálya
Megint felújították az utat Kunsziget és Öttevény
között. Azaz dehogy újították, csak betömködték azokat az éktelen lyukakat, amelyek közül a legtöbb már
február óta keserítették meg az arra közlekedők életét.
Az utóbbi két-három hónapban a Kunsziget tábla előtt
kész rutinpálya fogadta a falunkba érkezőket.
A rutinpálya az az útszakasz, amelyen a kezdő autóvezető indul el, áll meg, kerülget akadályokat. Ezzel
szerez rutint a vezetéshez. Egy közúton viszont a gödrök nagyon veszélyesek lehetnek. A gépkocsik utasai,
járművei, a gyenge látási viszonyok között közlekedő
kerékpárosok mind veszélyben vannak.
Fontos tisztában lenni a tulajdon– és jogosultsági
viszonyokkal. Az út hivatalosan a 14101-es út névre
hallgat, tulajdonosa és kezelője a Győr-Moson-Sopron
Megyei Közútkezelő KHT. Ők a mi adóforintjainkból
gazdálkodnak és kezelik (javítják) többek között a
14101-es utat is. Az önkormányzat nem nyúlhat az úthoz, mert ha mégis megteszi, bírsággal vagy perekkel
kell szembenéznie. Hiába történt az elmúlt hónapokban
több sérülés (szerencsére csak járműveket és nem személyeket érintő sérülés) az út pocsék minősége miatt,
az út tulajdonosától az a válasz jött csak, hogy máshol
is vannak hibás burkolatú utak, és számukra azok javítása fontosabb.
Most végre-valahára sorra kerültünk. A rutinpálya
ideiglenesen megszűnt. Szakembernek nem érzem magam, és még a jóstól is messze állok, de van egy olyan
érzésem, hogy novemberben hasonló „örömmel” használhatjuk az addigra létrejövő új rutinpályát, azaz kerülgethetjük a gödröket.
Megoldás? Végre észre kéne vennie az út tulajdonosának, hogy Kunsziget már nem egy zárt település,
zsákfalu, amely húsz éve volt. Az ipari üzemek betelepülésével megnövekedett a forgalom a 14101-es úton,
teherautók, kamionok járnak a faluba, ráadásul a

Vasárnap
Vasárnap. A hét utolsó napja. Mint általában minden
vasárnapon misére megyek, és így tettem ezen a februári vasárnapon is. Reggel 8 óra körül még eléggé hideg
volt, mondhatni fagyos minden, de azért a levegőben
már mégis érezni lehetett a tavasz leheletét.
A templomban mise vége felé, be kell vallanom, néha elkalandoznak gondolataim, és ez alkalommal is
máshol „jártam”. Kislányomra gondoltam, aki otthon
még békésen aludt ágyában és innét kaptak szárnyra
gondolataim. Milyen jó, hogy lehet gyermekünk, menynyi változást és örömöt hoznak életünkbe, és milyen
üres lenne házaséletünk nélküle. Egy csodálatos dolog,
hogy belőlem és társamból születik egy új élet, a gyer-

Bolgányi-hídon keresztül összeköttetést biztosítunk a
Hanság és a Szigetköz között. Kunszigetre több százan
járnak dolgozni. Már nem jó az, ami húsz éve épp, hogy
jó volt. Egy teljes útfelújításra van szükség, mert a foltozások nem állják meg a helyüket és a hatásuk is egyre
rövidebb ideig tart. Így pedig, hogy a felújítás után is
megáll a víz az út közepén… Ezek a tócsák majd télen
szépen megfagynak, a fagyott víz táguló tulajdonságait
meg mindenki ismeri.
Hogy mikor kapunk új burkolatot, nem tudjuk. Mindenesetre legjobb, ha felkészülünk arra, hogy a rutinpályát rövidesen újra birtokba vehetjük.
BÁBICS NORBERT
Hosszú volt az idő, amíg eljutottunk eddig, az időtállónak nem mondható állapotig. De nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni. Azt mindannyiunknak tudnunk kell,
hogy aszfaltszőnyegre nem futja a Közútkezelő KHT
kasszájából, számos állami közút van, ami ugyanolyan
fontos, mint a 14101-es út. Telefonok százai érkeztek,
levelek sora érkezett a falújítás érdekében. Dr. Kóka János gazdasági miniszter segítségét kértem, az eredményt
ismerjük.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
mekünk. A közös arcvonásaink, jellemvonásaink, amit
láthatóan tőlünk örökölt, viszont egy teljesen más egyéniségű gyermek. Csak most tudtam meg, milyen jó
Anyának lenni. Látni, ahogy fejlődik napról-napra, hétről-hétre, hónapról-hónapra. És még mennyi mindent
rejteget az élet még felnő.
Aztán a misének vége lett, és hazafelé sétálva, azon
merengtem, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy engem vár otthon a család. Milyen jó, hogy van családunk,
igaz még csak hárman alkotjuk. A család az egyetlen pillér, amire támaszkodhatunk bajban, osztozhatunk örömben. Együtt ülhetünk le vasárnap az ebédnél a nagyszülőkkel és az egész napot együtt tölthetjük, hisz a vasárnap a miénk, a családé. És ez így jó, így szép, így teljes,
és remélem így lesz mindig nálunk és másutt is.
SZALAI-DANKA ILDIKÓ
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Iskolai hírek
A Kunszigeti Általános Iskola évzáró
ünnepsége és a nyolcadik osztályos tanulók ballagása 2006. június 17-én, szombaton 15 órától lesz.
Iskolánk tanuló számára a gyereknap
idén is emlékezetes maradt. Rövidített
órák után a sportpályát vették célba a felsősök, míg az alsó tagozat a sportcsarnokban vett részt különböző sportversenyeken. A felsősök a pályán métáztak, utána
pedig kis híján megáztak, mert a játék végeztével azonnal eleredt az eső. Míg esett,
a nagymamák által készített paprikás
krumplit fogyasztottuk el, ami nagyon finom volt. Köszönjük a Nyugdíjas Klub
tagjainak az ebédet, valamint a szülők felajánlásait.
BÁBICS NORBERT

Óvodai hírek
Óvodai évzárónkat 2006 június 11-én 16 órai
kezdettel tartjuk a kunszigeti Tündérvár Óvodában.
Május utolsó vasárnapja a Gyermeknap. Óvodánkban május 26-án, pénteken szerveztünk
gyereknapi programokat. Sajnos a kedvezőtlen
időjárás áthúzta terveinket, de a
az ugrálóvár remek szórakozást
nyújtott a gyerekeknek a sportcsarnokban. A délelőtt vidáman,
jó hangulatban telt. Ezúton szeretném megköszönni azoknak a
szülőknek az anyagi támogatását,
akik hozzájárultak a gyereknap
sikeréhez. Köszönjük Hajczinger
Ferencnek a fagyit, amit a gyermekek örömmel fogyasztottak el.
Bemutató óra
Óvodás gyermekek kis csoportja izgatottan gyülekezett május 29-én, hétfőn a sportcsarnokban. Ezen a napon bemutató órával zárult a modern tánc tanfo-
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lyam. A szülők, nagyszülők örömmel nézték a
táncoló gyermekeket. A bemutató igazán sikeres
volt.
Gubóné Kata néni megszerettette a táncot a
gyerekekkel, és megígérte, ha jövőre is érdeklődnek a tánc iránt a gyerekek, találkozunk újra.
FARKAS FERENCNÉ
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Meghívó

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Kunsziget Község Önkormányzata és a Kunsziget SE
családi sportnapra hívja Önöket

2006. június 10-én, szombaton a sportpályára.
Program:
9.30 Gyülekező a sportpályán, rövid tájékoztató a versenyzőknek
10.00 Aszfaltrajz-verseny, kerékpáros, gördeszka és rollerverseny az iskolások és óvodások számára, ugrálóvár a kicsiknek
10.00-12.30 Lábtenisz, valamint strandkézilabda a hölgyeknek (a nevezéstől függően)
12.30-16.54 Vizes foci és kispályás foci
16.45-18.00 11-es rúgó verseny
18.00 A Lloyd Egylet koncertje—Slágerek mindenkinek
18.45 Eredményhirdetés
utána tábortűz, zene: Fazekas Miklós
Ebéd (kb. 13.00-tól) Babgulyás (200 Ft)
Vacsora (kb. 18.00-tól) Főtt cserkész kolbász (200 Ft)

A versenyekre hat fős csapatok nevezését várjuk
június 9-ig.
Nevezési lap és részletes tájékoztató a Sport-büfében
vagy a Teleházban kapható.
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Meghívó

Horgászok számára a Csiszlói bányató
Öttevény felől közelíthető meg
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Sport

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Véget ért a bajnokság

Február 12-én játszottuk le a Kunsziget-Beled mérkőzést.
Kunsziget-Beled 7:1 (2373-2195)
Legjobb dobóink: Gutléber Z. 409 fa, Szalai B. 396 fa, Virág P. 389 fa, Rebenek B. 384 fa
Három nappal később a győri Kiss Jánoshoz mentünk.
Kiss János-Kunsziget 3:5 (2277-2243)
Ld.: Rebenek B. 421fa, Farkas A. 408 fa, Vitéz P. 385 fa
Nagy fölénnyel kezdett a csapatunk, de a végére csak
nagy nehezen tudtuk megtartani a 34 fás végeredményt.
Március 8-án Halászi csapata jött hozzánk s jól elvert bennünket.
Kunsziget-Halászi 3:5 (2241-2331)
Ld.: Virág P 406 fa, Farkas A. 393 fa, Gutléber Z. 390 fa.
Soha nem látott közönség szurkolása mellett sajnos kikaptunk. Köszönjük a szurkolóknak a sok bíztatást!
Március 18-án Pér csapata jött hozzánk. Csupán 3 fával
de kikaptunk. Ez két pontba került, és a 3. helybe.
Kunsziget-Pér 3:5 (2307-2310)
Ld.: Rebenek B. 407 fa, Szalai B. 399 fa, Németh I. 399 fa.
Március 25-én Csornára mentünk, az első helyezetthez.
Nagyon jól játszott az ellenfél, igaz hogy az NBII-ből alakultak
Csorna-Kunsziget 7:1 (2554-2333)
Ld.: Farkas A. 440 fa

A legrosszabb dobójuk is 400 fát dobott,
igaz, hazai pályán, de jó pályán. Sajnos ezzel
az eredménnyel lekerültünk a 6. helyre. A
tapasztalat: nem csak játszani kell, hanem
gyakorolni is.
Győrladamér ellen aránylag jól kezdett a
csapatunk,de nem sikerült hajrázni, így 41
fával kikaptunk.
Győrladamér-Kunsziget 6:2 (2276-2235)
Ld.: Rebenek B. 409 fa, Farkas A. 398 fa
Az utolsó meccsünket hazai pályán játszottuk a Soproni Postás ellen.
Kunsziget-S. Postás 3:5 (2283-2332)
Ld.: Farkas A. 421 fa, Gutléber Z. 393 fa,
Szalai B. 380 fa
Tanulság: Hazai pályán nem szabad 350-es
eredményeket elérni, mert akkor megvernek
bennünket. Ezzel a sok vereséggel lecsúsztunk a 7. helyre. Komolyan kell venni az
edzéseket, s akkor kijavíthatjuk a csorbát. Remélem a szurkolóknak nem ment el a kedvük
és továbbra is buzdítanak bennünket. Szeretettel várjuk őket szeptemberben a Tekézőbe,
s megköszönjük a sok szurkolást.
GUTLÉBER ZOLTÁN

NYARALÁS?!
BALATON?!
KEDVEZŐ ÁR?!
Balaton északi partján Ábrahámhegyen /Révfülöp és Badacsony között/ 7 szobás,
3 fürdőszobás, tágas étkező + nappalis ház kiadó. Különösen alkalmas több család (4 db 4 tagú család) együtt pihenésére, egy helyen. A ház a strandtól sétálva
15 perc, egy nyugodt, zajmentes zsákutcában található, ezért kis gyerekekkel ideális nyaralóhely. Ha esetleg az időjárás nem a balatoni strandolásnak kedvez,
40km-re található Zalakaros, ill. a kehidakustyáni élményfürdő, mely autóval könynyedén megközelíthető.

További információ:
06-20/983-1274 és 06-20/347-7132
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Sport

Labdarúgó megyei II. osztály

Sportműsor

Hullámzó forma
A 24. fordulóban, hazai pályán megérdemelt győzelmet
aratott a csapat. Az első félidőben még kiegyenlített volt, a második játékrészben azonban sikerült felülkerekedni.
Kunsziget – Dunasziget 3 – 1 ( 1 – 1 )
Gsz.: Kolonics. Lendvai, Horváth Cs.

2006. június 10., szombat
10.00 Mozdulj az egészségedért—Kunsziget,
2006. / Egész napos családi sportrendezvény a sportpályán
Részletes program az 5. oldalon olvasható.
Az utolsó helyen álló Ásványráró otthonában jó játékkel,
11.30
A
VI. Sziget-Rally rajtja
biztos győzelem született.
Ásványráró – Kunsziget 2 – 5 ( 0 – 1 )
Gsz.: Horváth Cs. (2), Kolonics, Leitmeister, Vadász Z.

A bajnokesélyes otthonában súlyos vereséget szenvedett
csapatunk. A hazaiak már az első 45 percben döntésre vitték a
dolgot, megnyugtató előnyre tettek szert, s a másodikban még
növelni is tudták előnyüket.
Hegyeshalom – Kunsziget 7 – 1 ( 4 – 1 )
Gsz.: Vadász Z.

2006. június 11. vasárnap
15.00 Máriakálnok-Kunsziget (ifi)
17.00 Máriakálnok-Kunsziget (m. II. o.)

2006. június 18. vasárnap
15.00 Kunsziget-Lipót (ifi)
A hátralévő fordulókban nem lehet más a cél, mint bebizto- 17.00 Kunsziget-Lipót (m. II. o.)

sítani a bennmaradást. Ehhez a hazai mérkőzéseket meg kell
nyerni, s talán akkor már nem lesz gond.
Labdarúgó megyei III. osztály

Kilencedik hely
Az utolsó három fordulóban nem sikerült pontot szerezni a
csapatnak, így nem is tudott előbbre lépni a táblázatban.
A 20. fordulóban hazai pályán a listavezető volt az ellenfél,
akik már az első felvonásban eldöntötték a három pont sorsát.
Kunsziget II – Győrszemere 1 – 6 ( 0 – 5 )
Gsz.: Gondár
Miklóson a második félidőben nyújtott játék alapján megérdemelten nyertek a hazaiak.
Mosonszentmiklós II – Kunsziget II 3 – 1 ( 0 – 0 )
Gsz.: Fincziczki
A záró játéknapnak csapatunk részéről már nem volt tétje,
bármely eredmény esetén is marad a 9. hely. A játékosok megpróbálták széppé tenni a búcsút, de a lelkes hazaiak végül is

felülkerekedtek
Gyömöre – Kunsziget II 2 – 1 ( 1 – 0 )
Gsz.: Hécz
Következő számunkban Hajczinger Ferenc edző értékeli a csapat szezonban nyújtott teljesítményét.
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