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Húsz éves a Hírmondó

2009. augusztus 7.

Mozdultunk
- BÁBICS NORBERT Az eső sem tudta elvenni a kedvét azoknak,
akik részt vettek a sportpályán június 20-án az
utóbbi évek egyik legjobb hangulatú rendezvényén a „Mozdulj az egészségedért és értékeink
biztonságáért!” című programon.
A negyedik sportnap egyben falunap is
volt sok-sok gyerekprogrammal, vidámsággal, koncertekkel és bemutatókkal. Vadonatúj
fedett szabadtéri színpadunkat remek programokkal avattuk fel, melynek megrendezésére
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
500 ezer forint támogatást nyújtott.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON>>

Sok pályázatunk
nyert, sok nyerhet

Hírmondók címlapjai egykor és ma.

- BÁBICS NORBERT „Ön most egy újszülöttet tart a kezében...”
- ezekkel a szavakkal kezdődött húsz évvel ezelőtt, 1989 júliusában a Kunszigeti Hírmondó
első száma. Fürst János, a téesz akkori elnökének „Beköszöntő”-je szerint a Hírmondó húsz
évvel ezelőtt azzal a szándékkal jelent meg,
hogy része legyen a kunszigetiek (no meg az
abdaiak) mindennapjainak, egy fórum legyen,
ahol bárkinek a véleménye megjelenhet társadalmi kérdésekről, kultúráról, gazdaságról,
politikáról...
Nos, azóta a társadalom és vele együtt az
igények is alaposan megváltoztak, a Kunszigeti Hírmondó azonban megmaradt. A cél ma
már sokkal inkább az, hogy beszámoljunk a
Kunszigeten történtekről saját magunknak, a
nem Kunszigeten élőknek és egyfajta emléket
is állítsunk az ezredforduló Kunszigetjéről az
eljövendő nemzedékek számára is.
Ami leginkább megváltozott 1989 óta, az a
technika. Az egykor írógéppel készült, fénymásolt fotókkal készült újság ma már színes,
számítógépen készül és az interneten is elérhető. Azon vagyunk, hogy az év végére a Hírmondó két évtizedének minden száma megtekinthető legyen az interneten.

Az évforduló alkalmából meg kell emlékeznünk azokról, akik az elmúlt húsz évben
a legtöbbet tették azért, hogy a falu lakossága
hónapról-hónapra megkapja a fontos események kivonatát: a szerkesztőkről, cikkszerzőkről és azokról, akik a technikát biztosították.
A Kunszigeti Hírmondó főszerkesztője a kezdetektől 1998-ig Rába László, a téesz egykori munkatársa volt. A főszerkesztői posztot
Szalai Sándor vette át, s a mai napig ő az újság
főszerkesztője. Fontos szerepe van a falu első
emberének is, 1990 és 1996 között Tilai Lajos,
1996 óta Lendvai Ivánné polgármesterként
az újság tájékoztató küldetésének elsődleges
kulcsa.
Az állandó szerzők közül kiemelném Szalai
Pált, Fűzfa Ottót, Érsek Sándort, akiknek jó
egészséget kívánunk. Stoller Istvánra, Végh
Ferencre és Rába Lászlóra pedig kegyelettel
emlékezünk.
Mi a jövő? A nyomtatott sajtó jövőjéről
sokféle jóslatot hallani: leginkább olyanokat,
amelyek előrevetítik az átalakulását, sőt, a
megszűnését. Én hiszek benne, hogy a Hírmondónak még vannak további évtizedei.
S hogy milyen volt az első két évtized?
Lapozzon a 8. oldalra, és a Sárguló lapokból
megtudja, hogy mit írt egykoron az újság!

- LENDVAI IVÁNNÉ Számos pályázatot adott be az önkormányzat fejlesztésekre és programokra, ezek közül
többet támogattak a kiírók. Sikeresek a kunszigeti civilek pályázatai is.

A legnagyobb értékű beruházás az iskola és
óvoda épületének ablakainak cseréjére a közelmúltban beadott pályázatunk. A jelenlegivel
megegyező méretű és alakú, fából készült, (a
Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal ajánlása
alapján) olivazöld színű ablakokra cserélnénk
a jelenlegi, korszerűtlen rosszul szigetelő ablakokat. A „Tárd ki ablakod” című pályázatot
a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására „CÉDE” keret terhére adta be önkormányzatunk. A 10,4 millió
forintos beruházásban 6,8 millió forint a pályázaton kért összeg.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>
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Újra megmozdult a falu apraja-nagyja
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az eddigi Mozdulj!-napokon megszokott
verseny már délelőtt elkezdődött a lábteniszszel és a röplabdával. Az idei tornára 12 csapat nevezett, baráti társaságok, férfiak és nők,
gyerekektől a negyvenesekig, sőt... A délelőtti
enyhe idő aztán szelesre és hidegre fordult
délutánra, amikor a kispályás focikra és az
élőcsocsóra került sor. Aztán sajnos alaposan
eleredt az eső, így - a tavalyihoz hasonlóan
- idén se tudták a tervezett versenyek mindegyikét megtartani. Az eredményhirdetésnél
a Pudingok örülhettek, már másodszor lett
övék a vándorserleg.
Délelőtt a sportversenyek mellett a gyerekeknek bűnmegelőzési programok, bemutatók zajlottak. Vetélkedőn is részt vettek a
gyerekcsapatok, és bűnmegelőzési témájú
rajzverseny is volt. Akik épp nem versenyeztek, azokra ugrálóvár várt, a nagyobbak a felfújt boxringben próbálhatták ki magukat.
A délutáni esőre szerencsére a gyerekprogramok jelentős része lezajlott, az arcfestésnek
és a bohóc műsorának a fedett színpad adott
helyet. Az ÚMVP sátrát is sokan látogatták.
Késő délutánra, a kulturális programok és
koncertek kezdetére az eső is elállt. Várkonyi
András vagyis a Barátok közt című szapp

panoperából ismert Vili bácsi vidám énekes
produkciója után labdazsonglőrök profi bemutatóját láthatta az egyre nagyobb számú
nézősereg. Gergely Róbert koncertjére rengetegen látogattak ki a sportpályára.
A Magyarock Dalszínház dalcsokrában a
Will Shakespeare és a Made in Hungária című
musicalek dalai szerepeltek. Késő este a főként

MEGHÍVÓ

Abba slágereket éneklő All For Music trió műsorát végigtáncolta Kunsziget apraja-nagyja.
Utána diszkó következett, ez zárta a napot.
A rendezvényről készült fotókat megtekinthetik és le is tölthetik a www.kunsziget.hu oldalról.

Az EP-választás
Kunszigeten

- BÁBICS NORBERT Június 7-én tartották a második olyan választást, ahol az Európai parlament következő
ciklusának magyarországi képviselőiről döntöttünk.

Tisztelettel meghívjuk Kunsziget lakosságát Államalapító Szent
István Királyunk tiszteletére tartandó ünnepélyünkre, melyet

2009. augusztus 20-án, csütörtökön
a kunszigeti római katolikus templomban a 11 órakor kezdődő
szentmisén és azt követően a templom előtti téren rendezünk.
Ünnepi beszédet mond Kara Ákos, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Közgyűlés alelnöke
Kunsziget Község Önkormányzata

Kunszigeten a szavazásra jogosult 939 választó 39,6 százaléka, vagyis 373 választó jelent meg az urnáknál. Az országos részvételi
arány 36,31 százalék volt.
A kunszigeti szavazók 66,22 százaléka a Fidesz-KDNP listájára adta le a szavazatát (országosan is e két párt közös listája nyert 56,36
százalékkal). Falunkban a második legtöbb
szavazatot a Jobbik kapta (13,51 százalék - a
Jobbik országosan 14,77 százalékot ért el). Az
MSZP listájára a kunszigeti választók 12,43
százaléka szavazott (országosan ez a szám
17,37 százalék). Az MDF Kunszigeten 4,32
százalékot ért el, országosan 5,31 százalékot.
A további sorrend Kunszigeten Lehet Más a
Politika 1,62 százalék, Munkáspárt 1,08 százalék, SZDSZ 0,81 százalék és MCF Roma
Összefogás 0 százalék.
Az országos szavazatok alapján hazánk EPképviselői közül 14 a Fidesz-KDNP listáról, 4
az MSZP listájáról kerül be. Az Európai parlament tagja 3 fő a Jobbik színeiben és az MDF
listavezetője is.
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Sok pályázatunk nyert, sok pedig nyerhet
>>FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés által kiírt különböző pályázati alapokra
önkormányzatunk és a faluban működő civil szervezetek összesen 11 pályázatot adtak
be, eredményük 9 pályázat támogatásával
megítélésem szerint, nagyon jónak számít.
Köszönjük a pályázatok elkészítésében a közreműködést. Összesen 465.000 forintot nyert
Kunsziget.
A Szent Antal kápolna felújítására 150 ezer
forintot nyert az önkormányzat, sporttevékenység támogatására, (családi sportnap rendezésére) 25 ezer forintot, egészségmegőrző
tevékenységre („Az egészség hónapja” című
rendezvény megtartására) 30 ezer forintot.
Kulturális tevékenységre 25 ezer forintos támogatást nyertünk, ezt a szüreti nap megrendezésére szánjuk. Az önkormányzat területfejlesztésre és környezetvédelmi tevékenységre
írt pályázatát, valamint a külkapcsolati alapra
beadott erdélyi kirándulást célzó pályázatát
nem támogatta a közgyűlés.
A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület nyertes pályázatából valósulhat meg az ivókút és

kerékpártároló létesítése a játszótéren, erre 50
ezer forintos támogatást nyújt a Győr-MosonSopron Megyei Közgyűlés. Területfejlesztési
és környezetvédelmi tevékenységére 40 ezer
forintot nyert ugyancsak a faluszépítő egyesület, melyből a védett növény- és állatvilág
mutatják be fóliázott fotókkal. A Hagyományőrző Kulturális Egyesület az oktatási és
kulturális alapon 30-35 ezer forintot nyert.
Nyugdíjas szervezetek támogatásából 15
ezer forinttal támogatja az idén már negyedszer megrendezendő nyugdíjas mese- és
anekdotamondó versenyt a közgyűlés a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub sikeres pályázata
nyomán. Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete a működéshez szükséges eszközök
beszerzésére 70 ezer forintot nyert. Az „Egy
iskola – egy polgárőr” kistérségi rendezvény
megszervezésére Kunsziget Község Polgárőrsége 60 ezer forintos támogatást nyert.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a
„My Way – Kunszigeti fiatalok a kunszigeti
fiatalokért” című pályázatot 330 ezer forinttal
támogatta. Az ifjúsági korosztály számára, érdekében végzett tevékenységeket támogatásá-

Fejlesztések: kápolna, színpad, térkő
- LENDVAI IVÁNNÉ 2009. június 16-án, Szent Antal ünnepén
ismét felújított kápolna várta a vendégeket és
falunk lakosságát. Sajnos a kápolna nem megfelelő szigetelése miatt évente szükség van a
külső meszelésre, a vakolat helyreállítására.
A kápolna belsejének festése felajánlásból valósult meg, köszönet érte. A további szükséges munkák költségét önkormányzatunk idei
költségvetésből biztosította 450 ezer forint
értékben (kőműves munka, festés, épületen
kívüli villanyszerelés, falikarok vásárlása). A
kápolna kerítéséhez a festéket a Piktor festékbolt adományozta.
A felújítás során önálló villamos áramellátást kapott a kápolna, mivel eddig a „Stollerféle” házból kaptunk áramot szívességi használóként. Köszönet dr. Boros Istvánnak és
családjának és a ház korábbi tulajdonosainak,
hogy a XX. század eleje óta biztosították a kápolna világítását.
Az ünnepre a hagyományoknak megfelelően színes virágkoszorú díszítette a kápolnát,
köszönet érte elsőként a Győri utca asszonyainak és mindazoknak, akik virággal vagy egyéb
módon segítettek.
Különböző rendezvényeink sikere eddig
nagyban függött az időjárás viszontagságaitól.
A fedett színpad jó szolgálatot tett a „Mozdulj
az egészségedért, értékeinkért Kunszigeten”
című rendezvényen. A színpad készítésével
kapcsolatos műszaki segítséget Tánczos Gábornak köszönjük.

A sportöltöző kerítésének festését Szalai
Imre, Fazekas Péter, Krausz Csaba végezte,
köszönjük önzetlen segítségüket.
Rögzítésre került a műfüves pálya acéldróthálója, mely a futballozás során eddig hangos
rezgésével zavarta az utca lakóit. Türelmüket
köszönjük. Az acélháló magasításával megakadályozzuk, hogy a labda a Győri utca lakóháziban kárt tegyen. A munkát Farkas Tamás
és Szalai Csaba végzi illetve végezte.
Elkészült az orvosi rendelő, gyógyszertár
körüli járda, a korábbi balesetveszély miatt
felbontásra került, a térkő esztétikus, biztonságosabb az előzőnél.

Közlekedés: korlátozások és
felújítások
A Bolgányi-híd fontos szerepet tölt be a
térség közlekedésében. Teherforgalmat tiltó táblák kerülnek ismét kihelyezésre. Az
Öttevény – Kunsziget közötti út (14101 sz.)
felújításához szükséges terv felmérés megkezdődött.

Módosul a rendezési terv
A rendezési tervmódosítás lakossági
kifüggesztés szakaszában Rákóczi u. - Ifjúság u. – Temető – Keres utcai tömb, Dózsa
u. – Duna u. – József A. u. – Szent István
király u. által határolt tömb övezeti jelének
csökkentésével kapcsolatban lakossági észrevétel nem érkezett, a rendezési terv a képviselő-testület határozata, az állami főépítész véleménye alapján módosításra kerül.

ra kiírt pályázat része a tavaly ősszel megalakult ifjúsági fórum közösségépítő programja,
és egy 2010 tavaszáig tartó programsorozat.
A „Parlagfűmentes Magyarországért” című
pályázati felhívásra öt egyesület adta be pályázatát, közülük Kunsziget Község Polgárőrségét támogatták 214 ezer forinttal. A program
célja nagyban szolgálja a lakosság érdekét.
Bírálatra várnak a LEADER program keretében beadott pályázatok is. A római katolikus templom felújítására adott be a Római
Katolikus Egyház pályázatot, mely egy másik
alapra a plébánia felújítására is pályázik. Zarándokudvar kialakítására, a plébániai nyitott
konyha és a kapcsolódó épületek funkció váltására adott be pályázatot a Kunszigetért Közalapítvány a turisztikai cél előirányzat terhére.
A vendéglő előtti tér dísztérré alakítására a
falumegújítási programok között adta be pályázatát Kunsziget Község Önkormányzata. A
LEADER pályázatok eredményhirdetése 2009
augusztusának végére várható. A Nemzeti Civil Alapprogramra négy egyesület adta be pályázatát, amelyből három nyert működési célú
támogatást közel egymillió forint értékben.

Programkalauz
augusztus 16. vasárnap
15:00 Kunsziget - Enese (u21)
17:00 Kunsziget - Enese (m2)
augusztus 20. csütörtök
11:00 Ünnepség Szent István király tiszteletére a templom előtt
augusztus 23. vasárnap
15:00 Károlyháza - Kunsziget (u21)
17:00 Károlyháza - Kunsziget (m2)
augusztus 30. vasárnap
15:00 Kunsziget - Dunasziget (u21)
17:00 Kunsziget - Dunasziget (m2)
szeptember 6. vasárnap
15:00 Püski - Kunsziget (u21)
17:00 Püski - Kunsziget (m2)
szeptember 13. vasárnap
15:00 Kunsziget - Rajka (u21)
17:00 Kunsziget - Rajka (m2)
szeptember 20. vasárnap
14:00 Dunakiliti - Kunsziget (u21)
16:00 Dunakiliti - Kunsziget (m2)
szeptember 27. vasárnap
14:00 Kunsziget - Győrsövényház (u21)
16:00 Kunsziget - Győrsövényház (m2)
A serdülő csapat sorsolása lapzártánkkor
még nem ismert.
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.50; 5.50; 6.42; 7.07; 8.02;
9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32; 16.37;
18.04; 19.52; 20.47
- szombaton 4.51; 6.01; 7.07; 9.56; 12.51;
14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.47
- vasárnap 4.51; 7.46; 10.16; 12.51; 16.41;
17.51; 20.47
Győrből Kunszigetre
- hétfőtől péntekig 5.15; 6.05; 6.35; 7.20; 8.30;
11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 15.00; 16.05; 17.20;
18.40; 20.15; 22.45
- szombaton 6.35; 8.30; 11.40; 13.25; 14.55;
16.40; 18.40; 20.15; 22.45
- vasárnap 6.35; 9.05; 11.00; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45
Orvosi rendelő
Kossuth tér
Telefon: (96) 495-029
Nyitva tartása:
Hétfő : 14.00-17.00
Kedd: 8.00-11.00
Szerda: 14.00-17.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek: 8.00-11.00
Orvosi ügyelet
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és
munkaszüneti napokon reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki
utca 29. sz. alatt.
Telefon: (96) 542-043
Gyógyszertár
Kossuth tér
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása:
Hétfő : 16.00-17.00
Kedd: 9.30-10.30
Szerda: 16.00-17.00
Csütörtök: 9.00-11.00
Péntek: 14.00-15.00
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Véget ért az első nyelvi kurzus
- TILAI ZOLTÁN A Kunzigeti Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
és az önkormányzat által szervezett tanfolyamnak lehet folytatása, hiszen mindenki elégedett
az eredménnyel.
Kunsziget Község Ifjúsági Érdekegyeztető
F
óruma 2008 őszén többek között azzal a céllal is indult, hogy a Képviselő Testület
által elfogadott Ifjúsági koncepcióban foglaltak megvalósítását segítse. Ennek egyik célja,
irányelve a nyelvi képzés erősítése, ami segíti
az ifjúsági mobilitást, és a nemzetközi kapcsolatokban is fontos tényező lehet, de könnyíti
a munkavállalást is. A nyelvtanulás azonban
nem csak a fiatalok számára fontos, hanem az
idősebb korosztály is csak profitálhat vele. Sosem késő elkezdeni a nyelvtanulást.
A kurzus a Kultúrházban Serfőző Sándor
oktató vezetésével áprilistól júliusig valósult
meg. 8 fő vett részt benne 6 héten keresztül,
heti két alkalommal, összesen 40 órában. A

tanulók között volt aki alap, volt aki középhaladó szinten folytatta tanulmányait. A tanfolyam eredményes volt, szóbeli és írásbeli vizsga zárta le, amit minden résztvevő sikeresen
teljesített.
Kunszigeten a tanfolyam az Önkormányzat
támogatásával valósult meg. A tanfolyam díjának felét vállalta át a résztvevőktől a sikeres
vizsga után.
Október elején újabb tanfolyamok indulnak, megfelelő számú jelentkező esetén nem
csak német, hanem angol nyelven is. Ezúttal
már lehetőség lesz, hogy a tanfolyam zárásaként államilag elismert nyelvvizsgát is szerezzenek a résztvevők. A tanfolyam óraszáma az
előzetes tervek szerint 80 - 120 óra között lesz.
Jelentkezni a Teleházban lehet, személyesen ,
e-mailben, vagy telefonon. Az Önkormányzat
továbbra is 50%-ban támogatja a tanfolyam
sikeres elvégzése esetén a kunszigeti résztvevőket.

Senki sem lehet öreg a számítógéphez!
- BÁBICS NORBERT 2009-es adatok szerint hazánk lakosságának
a fele internetezik. Ha Ön még a másik feléhez
tartozik, segítünk, hogy megismerje az e-mail küldés, az ismerőskeresés, az okmányirodai
időpontfoglalás fortélyait.
„Nekem ez bonyolult!” „Én már ehhez öreg
vagyok!” „Úgyse jó semmire!” - gyakori válaszok ezek, ha a számítógépről, az internetről
kérdezzük az idősebbeket. Pedig a számítógép

használat is épp olyan képesség, mint a biciklizés: meg kell tenni az első pár lépést, aztán
minden megy magától.
Képzett e-Tanácsadó várja a jelentkezésüket, hogy ingyenes tanfolyamokon ismertesse
meg az érdeklődőkkel az informatikát, amely
könnyebbé, egyszerűbbé, hatékonyabbá teheti
a hivatalos ügyeket és színesebbé tudja varázsolni a hétköznapjaikat.
Érdeklődni lehet személyesen a teleházban
vagy a 96/552-010-es telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Nyitva: hétfő-csütörtök 7.30-16.00
péntek: 7.30–13.00
Teleház
Kossuth tér 9.
Telefon/fax: (96) 552-010
Nyitva hétköznap 9:30-11:30 és 16:00-21:00
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Vocational A. Kunszigeti Tagiskolája
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142

Kapuvár várossá nyilvánításának 40. évét és a 20 éves Életet az éveknek! szervezetet köszöntötték a megye
nyugdíjas klubjai május utolsó szombatján. Képünkön a kunszigetiek pünkösdölője. Fotó: Bábics Norbert
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Hirdetési árak
KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kicsi (132x90 mm fekvő [2x21 sor])
1000 Ft + ÁFA (1250 Ft)
Közepes (132x182 mm álló [2x43 sor] v.
200x120 mm fekvő [3x28 sor])
2500 Ft + ÁFA (3125 Ft)
Teljes oldalas (276x210 mm álló [3x65 sor])
4000 Ft + ÁFA (5000 Ft)

AKTUÁLIS - 5. OLDAL

Horgászhírek
GONDÁR ZOLTÁN
Négy versenyt is rendezett már idén a Kunszigeti Sporthorgász Egyesület.

A köszönetnyilvánítás megjelentetése ingyenes.

KUNSZIGETI KÉPÚJSÁG
22-10 óráig és 15-17 óráig.
1 hétre 1200 Ft + ÁFA (1500 Ft)
1 hónapra 4000 Ft + ÁFA (5000 Ft)
6 hónapra 22 000 Ft + ÁFA (27 500 Ft)
12 hónapra 40 000 Ft + ÁFA (50 000 Ft)

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
2009. július 18-án reggel családi házunk tetőzetén kiütött tűz oltásában segítettek, ezzel megelőzték, hogy a tűz martalékává váljon családi
házunk és veszélyeztesse a szomszédos házakat.
Külön köszönetet mondunk ifj. Szalai Imre hivatásos tűzoltónak és szomszédnak, aki azonnal a
tűz oltásához kezdett, segítségére sietett Rebenek
Árpád, az ÖTE parancsnoka és társai. Jelenlétük,
gyors intézkedésük rendkívüli érték számunkra.
Köszönjük a Győr Megyei Jogú Város Tűzoltóságának, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a falu
minden lakójának segítő együttérzését, akik jó
szándékkal házunknál megjelentek, a tűz utáni
napokban segítségünkre voltak.
Szalai Pál és családja, Kunsziget, Győri u.

További idei versenyek:
A Kunszigeti SHE egyesületi halfogó versenyét április 25-én rendeztük
Helyezettek: 1. Gáli Szilárd 10.46 kg, 2. Pék
Béla 5.04 kg, 3. Mészáros István 3.48 kg, 4.
Kovács Béla 3.30 kg, 5. Horváth Lajos 3.24 kg
A Kunszigeti SHE egyesületi halfogó versenyt gyermek kategóriájában a sorrend:
Fiúk:1. Baranyai Bálint 2,58 kg, 2. Mezei Milán 2,32 kg, 3. Mezei Valentin 1,88 kg. Lányok:
1. Szalai Ildikó 1,12 kg, 2. Gondár Viola 1,06
kg.
Nyílt törpeharcsafogó versenyünket július
18-19-én rendeztük. A végeredmény: 1. Nagy
Károly 14,96 kg, 2. Tóth András 14.96 kg, 3.
Stoller Balázs 6,50 kg.
A harcsafogó verseny különdíját, a Kunszigeti Ifjúsági Fórum felajánlását, a legfiatalabb
és a fiatalok közt is legtöbb törpét fogó Mezei
Valentin kapta (a fogott hal súlya 3,42 kg).
A Csiszlói tavon rendezték a IV. Rábcatorok
Kupa elnevezésű regionális csapat horgászversenyt. 15 csapat nevezett a versenyre, csapatonként 3 fővel. A versenyen sajnos idén a

A KTV Kunsziget műsora
Hétfő
17:00 KA 47 - A Győri Ütősök műsora ’95
17:33 Majális ’09 - Néptánc (N)
17:47 Kunsziget - Rábapatona (u21) ’09
19:05 Virágvasárnapi passió ’09
19:53 Majális ’09 - Hangulatok, eredményhirdetések (N)
20:15 Mozdulj az egészségedért! ’08 II. (N)
20:19 Iskolai farsang ’09 (N)
Kedd
17:00 Otelló - Vizirevü Társulat ’07
17:58 Mosonszolnok - Kunsziget u21 ’09
19:31 Tűzoltóverseny ’09 (N)
19:49 A kő marad… - Wass Albert-est ’08
20:45 Jótékonysági hangverseny ’07
21:11 Majális ’09 - Vidám műsor
Szerda
17:00 KA 46 - Az écsi pávakör műsora ’95
17:46 Kunsziget - Győrladamér m2 ’09
19:20 KA 49 - Táncházban az iskolások ’95
19:43 30 éves az óvoda Kunszigeten ’08

kunszigeti csapatoknak nem kedvezett a szerencse.
A végeredmény: 1. Bácsa 7 pont, 2. Ikrény
I. 12 pont, 3. Halászi 13 pont, 4. Győr 13 pont,
5. Öttevény 15 pont.
Ezúton szeretném megköszönni minden
horgásztárs segítségét a versenyek szervezésében, illetve szponzorainak, Horváthné
Schreiner Szilviának az Önkormányzatnak és
a Zöld Mező Mgtsz-nek az önzetlen támogatást a versenyek létrejöttéhez.

20:30 Mozdulj az egészségedért! ’08 I. (N)
20:34 Majális Kunszigeten ’08 - 2. rész (N)
21:34 Majális ’09 - Voltrex-koncert (N)
Csütörtök
17:00 Tolcsvay Béla estje ’08
18:15 Győrsövényház - Kunsziget m2 ’09
(kn)
19:49 IV. Sziget Kupa Tekebajnokság eredményhirdetése ’09
20:12 Magyarságest ’07
20:54 Tűzoltóverseny ’07
21:23 Óvodás olimpia ’07
Péntek
17:00 Anyák napja az iskolában ’09
18:10 Kunsziget - Győrszemere u16 ’09
19:43 Farsangi délután a nyugd. klubban ’08
20:09 Gyereknap Kunszigeten ’08
20:37 Néptáncos bemutató az óvodában ’08
20:52 Balett az óvodában ’09 (N)
21:28 Mozdulj az egészségedért! ’08 III. (N)

Kunszigeti SHE csukafogó verseny, 2009.
november 8. vasárnap, Kunsziget.
A versenyen minden olyan horgász nevezhet, aki az adott napra területi engedélylyel (napi jegy) rendelkezik a Kunszigeti
SHE kezelésében lévő Csiszlói tóra.
Feltételek: nevezési díj nincs, horgászat
1 db úszós szerelékkel csak rablóhalra,
nevezés 8.00-11.00, csak az első helyezett
díjazott, a kifogott hallal az Egyesület rendelkezik, a horgászat csak hozott csalihallal
végezhető. A napijegy váltása az egyesület
tógazdájánál Fazekas Mihálynál lehetséges
Állami horgászjegy birtokában. További
információ Gondár Zoltántól kérhető. Tel.:
06 30/9138911
Sinkó Lajos id. Emlékverseny, 2009. augusztus 22. szombat
Helyszín: Ásványráró: Árvai Zárás
(HTSZ vagy napi jegy az adott időre). Nevezni 7 órától lehet. A verseny 8.00-11.00ig tart. Nevezési díj nincs.
Szombat
17:00 Attila, a hunok királya ’09
18:45 Majális ’09 - Jancsi és Juliska (N)
19:22 KA 36 - Száz éves Szent Antal kápolna
’01
20:12 Mozdulj az egészségedért! ’08 IV. (N)
20:16 Jótékonysági koncert ’08
21:34 Majális ’09 - A-Force 1 (N)
Vasárnap
17:00 Iskolások műsora a nyugd. klubban ’09
17:23 „Valami örök” - Vers- és prózamondó
verseny ’09 (N)
18:48 10 éves Kunsziget Polgárőrsége ’08
19:43 Majális ’07
20:50 Jézuskeresés Kunszigeten ’08
21:35 Majális ’09 - Hastánc
21:50 Tűzoltóbemutó a SICK csal. napján ’08
A délutáni műsorokat a következő nap
délelőttjén 10 órától megismételjük.
Jelmagyarázat:
(N) - a műsor az interneten is
megtekinthető: kunsziget.kisalfold.hu
(kn) - kommentár nélkül
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Óvodai hírek

Búcsú a nyolcadik
osztálytól
- SAMODAI IMRE -

A búcsúzó nagycsoportosok

- FARKAS FERENCNÉ Kedves meghívásnak tettünk eleget,
amikor május 29-én a délelőtti órákban a
dunaszentpáli Duna Gyöngye óvodában a
VIII. Gyermekjáték és gyermek néptánc fesztiválon vettünk részt nagycsoportosainkkal.
Sok-sok gyakorlással, nagyon szép összeállítást mutattak be óvodásaink, minden résztvevőt dicséret illet a szereplésért. köszönöm
felkészítőinknek áldozatos munkájukat.
A kultúrházban 2009. május 29-én, izgatott
gyermekek és szüleik gyülekeztek évzáró ünnepélyre. Először a legkisebbek adtak ízelítőt
az egész évben tanult versekből, dalokból. A
kicsik műsorát a nagy-középső csoportosok
előadása követte. Az ünnepélyt követően
megható pillanatok következtek, a gyerekek
mint minden évben, az idén is búcsút vettek óvodánktól. Idén 11 kisiskolás kezdi meg
szeptembertől a tanévet. Köszönjük a szülőknek, gyermekeknek a bensőséges búcsúzást.
Kívánjuk, hogy szeptembertől az iskolában is
sok érdekes dolgot tanuljanak, és ismerkedjenek a „tudományokkal”.

Június első hetében intézményünk nagyközépső csoportosai rendhagyó órán mutatták be mindazokat a táncokat, játékokat
amelyeket az év folyamán tanultak. Az elmúlt
tanévben a győri Harmónia Művészeti Központ Kht. néptáncoktatói Muszka Györggyel
és kedves feleségével Ilonka nénivel ismerkedtek meg óvodásaink a népi gyermekjáték
és néptánc alapjaival.

Óvodánkban 2009 augusztus 3-tól augusztus 24-ig szünet lesz, mely idő alatt festési és
felújítási munkálatokra kerül sor. Augusztus
24-től hétfőtől újra várjuk a gyermekeket intézményünkbe.

Kedves Szülők, kedves ballagó Diákjaim!
Köszönöm!
Valószínűleg furcsa, hogy egy búcsúztató
szöveget köszönettel kezdek, de én – mi is sokat köszönünk. Kb. 2 évvel ezelőtt Önök ránk
bízták gyermekeiket, a féltett kincseiket. Bíztak bennünk! 2 évvel ezelőtt kíváncsian álltam
ezen a helyen. Kíváncsian, vajon kik lesznek
a diákjaim. Kíváncsian, vajon melyik osztálynak leszek, lehetek az osztályfőnöke. Már előre felkészítettek: na, a hetedik osztály, az nem
gyenge! Nem is voltak azok. Egyéniségek!
Hatalmas öntudattal! Daccal! És most egy
közösség áll Önök előtt. Bizton állíthatom,
amely, ha kell, tud és képes dolgokra! Igaz,
általában mindig az utolsó pillanatban szedik
össze magukat, de ezt mindannyian tudjuk,
tapasztaltuk. Igen, egy közösség! (Mint tegnap említettem) Vannak dolgok, emlékek,
események, amelyek csak nekünk jönnek át.
Csak mi tudjuk, hogy mit jelent egy adott
szó, egy mozdulat. Milyen élmény volt az osztálykiránduláson a tűz körül beszélgetni, a
farsangra készülődni, részt venni különböző
eseményeken, vagy csak délutánonként tanulni, unatkozni, a tanteremben. A Szerenádot
tegnap este úgy kezdtétek, hogy nem lehet titeket elfelejteni. De nem is akarunk titeket elfelejteni. Kérlek, Ti se felejtsetek! Próbáljatok
emlékezni, próbáljátok hasznosítani mindazt,
amit átadtunk, és soha ne felejtsétek: Ti nem
kukások vagytok!
És legyetek jók, ha tudtok!
Most búcsúztok. Búcsúzunk.
De mi így búcsúzunk Tőletek: Isten veletek,
viszontlátásra! Ebben benne van, hogy viszszavárunk mindegyikőtöket. És emlékezzetek
arra, amit annyit ismételgettünk nektek – és
amit oly nehezen jegyeztetek meg – a tanári
ajtaja, a mi ajtónk mindig nyitva áll előttetek
és mindig nyitva is marad!
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Ismét lezárult egy év
- SAMODAI IMRE Befejeztük a 2008-2009-es tanévet. Sok pozitív előrelépésről lehet beszámolni. Gyarapodtunk, gazdagodtunk, sikereket értünk el.
Az egyik jelentős változás az iskola összlétszámának szinte folyamatos emelkedése. A
2007. szeptemberi induláskor meglévő 84 fős
létszámunk jelenleg 96 főnél tart. A létszámváltozás azért is örvendetes, mert egy kis létszámú elsős évfolyam indult szeptemberben.
A vidéki tanulóink száma immáron eléri a 27
főt. Ha egy szóval kellene jellemezni a tanévet
akkor a mozgalmas szót lehetne használni.
Diákjaink rengeteg versenyen vettek részt,
ahol öregbítették a falu és az iskola hírnevét.
Tevékenyen vettek részt az iskolai és falu szintű rendezvényeken. Korcsolyáztak, szemetet
szedtek, polgárőr napon vettek részt, osztálykiránduláson voltak, ünnepségeken és foci
kupákon szerepeltek…
Lehetne hosszan sorolni, de ezekről Önök
is folyamatosan értesültek. Szeretném kollégáim nevében is megköszönni azt a támogatást,
bíztatást és segítséget, melyet eddig kaptunk.
Köszönet a szülőknek, akik segítettek minket,
részt vettek programjainkon. Köszönet az
Önkormányzatnak, akik mindig mellettünk
álltak. Köszönet a Szülői Munkaközösségnek, akik szabadidejüket feláldozva támogattak minket. Úgy érzem, minden gondunk és
problémánk ellenére a második tanévünk is
Évfolyam

eredményes és sikeres volt.
A következő tanulók kaptak az évzáró ünnepségen könyvjutalmat, amiért az év során
valamiben kitűnő teljesítményt nyújtottak:
1. osztály:
Kerczó Liza Nina kiemelkedő tanulmányi
eredményéért és példamutató magatartásáért,
Seres Nikolett kiemelkedő tanulmányi eredményéért.
2. osztály:
Csapó Tekla kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért, a matematika versenyen elért kiemelkedő eredményéért. Nagy Bálint kitűnő tanulmányi
eredményéért és példamutató magatartásáért,
versmondó versenyen elért első helyezésért.
Losonczi Pálma kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért.
3. osztály
Nagy Dániel és Pap Klaudia kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Sokorai Márió, Csala
Dávid, Szalai Henrik jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért.
4. osztály
Börzsei Bálint, Pintér Szilárd, Herman Diána Meseverseny országos döntőjében elért
kiemelkedő eredményéért, Ramm Szabolcs
Meseverseny országos döntőjében elért kiemelkedő eredményéért és kiemelkedő ta-
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nulmányi eredményéért, Farkas Roxána
kiemelkedő tanulmányi eredményéért és
példamutató magatartásáért, a prózamondó
versenyen nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Vikidár Márk a prózamondó, matematika versenyen és sportversenyeken nyújtott
kiemelkedő teljesítményéért. Bodor Bálint
a kiemelkedő tanulmányi eredményéért és
sportversenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
5. osztály
Kondor Valter, Csányi Dominik kitűnő tanulmányi eredményéért. Janó Regina kitűnő
tanulmányi eredményéért és példamutató
magatartásáért, Szalai Szilvia közösségi munkájáért
6. osztály
Szalai Rebeka kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért, Börzsei
Krisztina kiváló tanulmányi eredményéért
matematika versenyen elért kiemelkedő eredményéért.
7. osztály
Szalai Ildikó, Gondár Viola kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért, Gyurkovits Veronika kiemelkedő
tanulmányi eredményéért, Ramm Krisztián
matematika versenyen elért kiemelkedő eredményéért.
8. osztály
Németh Zsolt, jó tanulmányi eredményéért
és példamutató magatartásáért, Szeredi András kiemelkedő sportteljesítményéért. Az év
érdemes diákja:
Zágoni Szabó Katinka
Gratulálunk.

Reneszánsz zeneművek templomunkban

TILAI ZOLTÁN
Augusztus első napján falunk látta vendégül egy hangverseny erejéig a győri reneszánsz
ének- és lantkurzus résztvevőit, köztük holland professzorokat. Az előadásra a kunszigeti
római katolikus templomban került sor.
A szívet-, és lelket gyönyörködtető zeneművek után a Kultúrházban egy baráti beszélgetésen ismerkedtünk meg a művészekkel.

SZALAI BÉLÁNÉ
A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub szeptember 7-én tartja félévkezdő foglalkozását 15
órai kezdettel a Kultúrházban. Tagjaink az
első alkalommal megoszthatják egymással
nyári élményeiket, és sor kerül a 2 félév programjainak megbeszélésére, valamint a mese-

mondó versenyre való felkészülésre.
Szeptember 21-én 9 óra 30 perctől tartja
hagyományos nyugdíjas anekdota- és mesemondó Versenyét, Mesél a Nagyanyó címmel.
Szeptember 26-án klubunk részt vesz Sopronban az Idősek Világnapja rendezvényein.
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- BÁBICS NORBERT Tűzoltóversenyek, iskolai és óvodai évzárók,
a fociszezon értékelése: ezek a visszatérő témái
az elmúlt húsz év májusi-júniusi és júliusi Kunszigeti Hírmondóinak.
Az első Hírmondót böngészve egy cikk, és
annak egy mondata volt az, ami azonnal szemet szúrt. A Kunszigeti MSZMP szervezet
munkájáról szóló beszámolóban olvasható a
következő mondat: „A vallásos meggyőződés
a jövőben nem lesz gátja annak, hogy valakit
felvegyünk az MSZMP-be.” Akár egy évvel
korábban egy ilyen mondat elképzelhetetlen
volt. Ahogy az is, hogy egy falusi téesz saját
lapot adjon ki. 1989 júliusát írunk: néhány
hónappal később már nem lesz MSZMP, egy
évvel később pedig már a szabad választások
eredményéről és II. János Pál pápa magyarországi látogatásának előkészületeiről számolhat be a Hírmondó.
Az 1990-es májusi számban olvashattunk
arról is, hogy falugyűlésen döntöttek: nem
épülhet meg a szennyvíztároló a Csiszlóibányató közelében. A tanács döntése értelmében pedig 1990 szeptemberétől önállóvá vált
a kunszigeti iskola és a felső tagozatosoknak
már nem kellett Öttevényre járniuk. „Döntött a falu, kezébe vette sorsának egy darabját
és ezzel elindult az önállósodás útján” - írta a
tudósítás zárógondolatként Rába László. Egy
hónappal később már az igazgató személyét
is kiválasztották: Stankovics Antal lett az újra
önálló iskola igazgatója, sőt, egy fő híján a teljes tantestület névsora is ismert volt.
Virág Imre cikkében a falu önkéntes tűzoltóinak fiúcsapatának sikeréről olvashatunk: a
péri versenyen holtversenyben első lett a Németh Tamás, Csala Zsolt, Szalai Imre, Kuller
Balázs, Varga Lóránt, Szalai Árpád, Mezei
Árpád és Sipos Róbert összeállításban szerelő
kunszigeti csapat.
Az 1991-es júniusi Hírmondóban olyan
történt, amire máig nem adatott példa (és
reméljük, nem is lesz többé ilyen): címoldalon egy építőipari PR-cikket olvashattak
az olvasók, holott ennél jóval komolyabb és
fontosabb témák is voltak az újságban - például a társadalombiztosítás reformjáról vagy
a változó munkajogi szabályozásról. Mai
szemmel - Kunsziget történetét is vizslatva - a
legérdekesebb cikk azonban az önkormányzati hírek között bújik meg a 10. oldalon: egy
kunszigeti küldöttség az előző évben itt járt
erdélyi diákok meghívásának eleget téve készül Backamadarasra. A látogatás célja az volt,
hogy testvérkapcsolatot alakítsanak ki a két

1990 júliusában cikket olvashattunk a termelőszövetkezet által szervezett fogathajtó szakosztályról és
annak sikereiről Megszállottság vagy pacizás? címmel.

település között.
A győri I/B osztályban a 1991-es labdarúgó
bajnokságban hetedik helyen végzett a Kunsziget.
1992-ben már május 22-én véget ért a tanítás az iskolában. A mai diákok azért annyira
ne irigykedjenek, a szabadon kiadható tanítási szüneteket nem adták ki és nem volt tavaszi
szünet sem. Az ok: már május utolsó hetében
elkezdődött a munka, amely során beépítették
az iskola tetőterét. Szeptember 6-ra készültek
el a munkákkal. Végh Ferenc írásából az is kiderült, hogy az 1992/93-as tanévet 107 tanuló
kezdte meg az iskolában, őket 11 pedagógus
oktatta. Az óvodában 47 kisgyerek volt.
A Hírmondóban a recept nem új találmány.
Jöjjön példaként egy érdekes recept ugyancsak az 1992-es júniusi számból.

Érsek Sándor tb. kanonok cikkéből idézünk, 1992-ből: Templomot építő kunszigeti
elődeink is Isten dicsőségére és Szent Lőrinc
vértanú tiszteletére emelték a plébánia templomát. A templom oltárképén Szent Lőrincet
szerpapi ruhában tüzes vasrostéllyal ábrázolják. A múlt század negyvenes éveiben Pongrácz
István akkori plébános a következőket jegyezte
fel: „A vallási alap-érték 8550 forint költségén
Szinger György építőmester által június hó 8-án
megkezdett és egy év leforgása alatt felépült és
méltóságos Stankovits János győri megyéspüspök által 1844 évben augusztus hónap 11-én
vasárnapon Szent Lőrinc mártír tiszteletére
szenteltetett fel”.
Milyen nagy öröm lehetett az akkori kunszigeti hívek lelkében az új templom felszentelésének vasárnapján! Azóta minden évben búcsúkor megünnepeljük a templom felszentelését.

Csicsókafőzelék
A megmosott, héjától megtisztított csicsókát kockára vágjuk, sóval és babérlevéllel
puhára főzzük. Tejfölös habarással besűrítjük,
borsikafűvel és ecettel ízesítjük.
A csicsóka közepes fényigényű, hidegtűrő növény, gumói a földben áttelelnek. Szereti a nyirkosabb, mélyebb fekvésű talajt.
Tenyészterülete 70x70 cm. Gumóról szaporítjuk március 20. és április 10. között, vagy
októberben ültetjük ki, amikor a termést felszedjük. Fészkenként 1-3 gumót teszünk 8-10
cm mélyre. Általában két évenként szedjük
fel és megtisztítva száraz, hideg helyen, vagy
veremben tartsuk el. Termesztésével, telepítésével legyünk óvatosak, mert ha egyszer túlságosan elszaporodott, szinte kiirthatatlan.

Egyetlen alkalomra egy nyomdában készült a Kunszigeti Hírmondó 1993 májusában. A tetszetős kiadványért évi 360 forintos
előfizetési díjat kellett volna fizetni, az előállítás költségének másik felét az újonnan létrehozandó „Kunszigetért” Közalapítvány állta
volna. Az újság elkészítési metódusa maradt
a régi, ahogy az ára is: 1993-ban 10 forintba
került egy szám. A lapért egyébként 1994. óta
nem kell fizetni a kunszigetieknek.
A Kunszigeti Hírmondó 1993 májusi számában írt a győri székesegyházban diakónusok pappá szenteléséről. A papszentelési
szertartásra, melyet június 18-án tartottak,
Kunsziget lakosságát a Hírmondón keresztül
is meghívta Pápai Lajos megyéspüspök. Négy
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diakónust szenteltek pappá, egyikük Winkler
Zsolt volt, aki jelenleg 11 évvel később, 2004ben Kunsziget plébánosa lett.
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Kovács Győző, a Magyar Teleház Szövetség elnöke és Ivanics Ferenc, a Győr-MosonSopron Megyei Közgyűlés elnöke adta át a
Kunszigeti Teleházat. Erről a 2000 júniusi hírmondó számolt be.
Sikeres pályázat után örömmel számoltunk
be a száz éves Szent Antal kápolna felújításáról 2002 júliusában. A kápolna június 13-án,
Szent Antal napján már virágdíszben, díszkivilágítással köszöntötte a kunszigetiek egyik
legfontosabb ünnepét.
A kunszigeti Toronyvárnál vagy Tündérvárnál búvárrégészek kezdtek kutatni, melyet
2004-ben folytattak. A céljuk a partról is látható falmaradványhoz kapcsolódó víz alatti
részek felderítése. A 2004 decemberi számban

számoltunk be a kutatás eredményeiről: a falmaradvány a török korból vagy közvetlenül
utána következő évtizedekből származhat, és
valójában megerősített kikötő lehetett.
2004 júniusában rendeztek először
raliversenyt Kunszigeten, amelynek bevételét
a kunszigeti oktatási intézmények javára ajánlották fel a szervezők. A versenyt továbbiak
követték, az utolsó futamot 2006 decemberében rendezték.
2007 nyarán az iskola működtetését feladatátadással a győri székhelyű Vocatinal
Academy vette át.
A 2008 júniusi hírmondó címlapján büszkén számoltunk be arról, hogy Kunsziget Falumegújítási Díjat nyert.

1996-ban polgármestert választott Kunsziget: a 44 éves korában elhunyt Tilai Lajos
utódjául Lendvai Ivánnét választotta meg a
falu, a szavazatok jelentős százalékát kapta.
Az 1997-es iskolai Ki mit tud? versenyen a
hetedik osztályos Kiss István saját verseiből olvasott fel, a hatodik osztályos Fazekas Miklós
szintetizátorral zenélt, a negyedik osztályosok
a Boszorkányszombat című mesejátékot adták
el, a hetedik osztályosok Friderikusz-showparódiát mutattak be, a nyolcadik osztályosok
pedig egy abszurd mesejátékot, melynek címe
Hamubakancska volt.
Riportot olvashattak a ’97 májusi számban
a 85 éves Pablényi Józseffel annak apropóján,
hogy hetven évvel azelőtt kezdett el borbélyként dolgozni, és még 85 évesen is borbélyként dolgozott.

Az első cikk: Beköszönő 1989 júliusából
Kedves Olvasó!

A falu labdarúgó csapata megnyerte az
1996/97-es bajokságot a megyei III. osztályban és feljutotta a megyei II. osztályba. Egy
évvel később a megyei II. osztályban ötödik
lett a csapat, az 1998/99-es bajnokságban már
második, az 1999/2000-es idényt pedig megnyerte és feljutott a megyei I. osztályba.
A Kunsziget SE 1997-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, ebből az alkalomból
visszaemlékezések jelentek meg a Hírmondóban.

Ön most egy újszülöttet tart a kezében, melynek fogantatása egy pillanat műve volt csupán.
Egy jó ötlet és néhány, az újságírásban még járatlan, de lelkes ember hozzáállása, bábáskodása
következtében a magzat alig egy hónap alatt a világra jött. A vajúdás óráiban izgultunk, aggódtunk - vajon milyen lesz? Életképes lesz-e ebben a sodródó, rohanó világban? Ezekre a kérdésekre
még korai lenne válaszolni, hiszen még csak az első kis lépést tette meg a csecsemő, de mi, a
szülők, hisszük és valljuk, hogy szép lett és kiállja a próbát.
Hogy kikhez fog majd szólni? - mi azt szeretnénk, hogy mindenkihez, de elsősorban Kunsziget
és Abda lakosságához, korra, nemre, pártállásra és munkahelyre való tekintet nélkül.
Természetesen nem csak szólni, de beszélgetni, okosan vitatkozni is meg kell tanulnia a gyermeknek, és ebben Ön, Tisztelt Olvasó lehet a legnagyobb segítségünkre: jobbító szándékú kritikájával, véleményében és „földön járó” ötleteivel segítheti a fejlődését.
Közérdeklődésre számot tartó és aktuális társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai témákkal szeretnénk foglalkozni, elsősorban a szűkebb környezetünket érintő kérdésekben. Minden
oldalról nyílt fórummá akarunk válni, mely kisugárzik a családi tűzhelyekig, hogy aztán annak
meleg őszintesége adjon erőt és tartalmat következő lépéseinkhez.
Nagyapáink szívósságával és bölcsességével, Apáink küzdelmes életének tanulságaival felvértezve, a Mi eszünkkel és élni akarásunkkal lehet és kell Gyermekeink jövőjét megalapozni úgy,
hogy ez még Nekünk is szép legyen.
Ehhez kívánunk képességeinkhez mérten egy-egy új téglát letenni az Önök segítségével és az
Önök érdekében.
Az eredmény? - Rajtunk múlik!
Fürst János
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Anyakönyvi
hírek
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Köszönetnyilvánítás
„Számunkra Ő sohasem lesz halott

Születések:
Németh Enikő 06. 25.
an.: Frank Tímea

Virág Adél 07. 01.
an.: Gyurós Petra
Mária

Köszöntünk Benneteket!

Halálozás
Lévai Imre 05. 27.
Adorján Jánosné 05. 27.
Gondár Miklósné 05. 30.
Józsa József 06. 27.
Őszinte részvétünk

Örökké él, mint a csillagok”
Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, fiam,
férjem, édesapánk, testvérünk
Cserődi Imre
(élt 56 évet)
temetésén
részt
vettek,
akit
a
mosonszentmiklósi temetőben helyeztünk
örök nyugalomra. Köszönjük, hogy sírjára
virágot tettek, együttérzésükkel gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

„Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndben még...”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága édesanyám, szeretett
nagymamánk, dédimamánk, anyósom, rokonunk
Adorján Jánosné
Venesz Anna
temetésén részt vettek, sírjára az emlékezés
virágait elhelyezték, gyászunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Winkler Zsolt
plébános úrnak, a Nyugdíjas Klub énekkarának, a Rózsafüzér Társulatnak és Kranyecz
Imrénének, aki betegségében segítette és mellette volt.
Gyászoló család

„Uram Jézus! Kérve kér szívünk, mely bíz és remél.
Add meg néki a nyugalmat, mely minden kinccsel felér”
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonunknak, barátoknak, volt osztálytársaknak, munkatársaknak, ismerősöknek, akik férjem, édesapánk,
Lévai Imre
temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virágait elhelyezték, gyászunkban velünk éreztek. Köszönjük Polgármester Asszonynak a segítőkészségét, Winkler Zsolt atyának a szívhez szóló szép
búcsúztatást, a Nyugdíjas Klub énekkarának a szép énekeket. Legmélyebb hálánkat fejeznénk ki a
Federal Mogulos munkatársainknak, akik gyászunkban osztoztak és a megemlékezés virágait sírjára elhelyezték.
Gyászoló család

Temetkezési előtakarékosság =
Jószív Temetkezési Önsegélyező Pénztár
Jó szívvel ajánljuk a Pénztárt mindazoknak, akik nem akarják
családjukat terhelni a temetés költségeivel és előre takarékoskodni szeretnének a saját vagy hozzátartozójuk temetésére.
A legkisebb havi tagdíj 600,-Ft.
Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár vagyona már meghaladja
a 220 millió forintot, ez a vagyon a tagok befizetett tagdíjaiból
gyűlt össze. Nem elhanyagolandó, hogy a mostani válságos
körülmények között ez a vagyon biztonságos állampapírokban
(kincstárjegyben, államkötvényben) kamatozik.
A Pénztár tagjai részére a Jószív Temetkezési Kft. az általa nyújtott szolgáltatások díjából 3 hónapos tagság után 20% kedvezményt nyújt.

Felvilágosítás kapható:
Jursicsné Varga Andrea Tel: 30/427-2605
Kunsziget, Petőfi tér 2. Tel: 96/485-801
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Az utóbbi öt év legjobb eredménye
- BÁBICS NORBERT -

U21-es bajnokság
Kunsziget - Mosonszentmiklós 6-4
A kunszigeti csapatból három játékos is
duplázott: Szeredi András, Hécz Ádám és
Volner Gábor; az ellenfél viszont annak ellenére lőtt négy gólt, hogy kevesebben voltak.
Dunakiliti - Kunsziget 2-0
Sok babér nem termett a csapatunknak, a
tabella negyedik helyén végzett kilitiek 2-0-ra
nyertek.
Kunsziget - Dunasziget 2-1
Az 53. percben esett az első gól: hátrányba
kerültünk. Három perccel később válaszolt
Hécz Attila, Nagy Krisztián góljával már mi
vezettünk, az ellenfélnek azonban sikerült
egyenlíteni.
Máriakálnok - Kunsziget 2-1
Szeredi és Hécz Zoltán lőtt gólt. A játék
képe alapján a döntetlen igazságos eredmény.

Megyei II. o. csapatunk Máriakálnok ellen. Felső sor balról: Fazekas Miklós, Horváth Gergő, Molnár Attila,
Molnár Zoltán, Lengyel Zoltán, Stankovics Tamás, Sághy József, Horváth Zoltán, Fazekas Péter, Babos
Róbert, Szabó Attila edző. Alsó sor: Kőszegi Roland, Németh Péter, Kuti Péter, Tilai Ákos, Krausz Csaba,
Takács Richárd, Volner Gábor. Fotó: Bábics Norbert

Megyei II. o. csapat
Értékelés
A kunszigeti U21-es csapat 18 ponttal a 13.
helyen végzett a bajnokságban. A tavaszi szezonunk jobban sikerült az őszinél, azonban
gyakran létszámhiányos volt a csapat.

Az U21-es bajnokság végeredménye
1. ENESE SC
2. BŐSÁRKÁNY KSE
3. DUNAKILITI KSE
4. MOSONSZOLNOKI SE
5. DUNASZEG SE
6. KÁROLYHÁZA SKE
7. MOSONSZENTMIKLÓS SE
8. GYŐRLADAMÉRCSINÓD
9. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE
10. GYŐRÚJFALU SE
11. MÁRIAKÁLNOK SE
12. HALÁSZI SE
13. KUNSZIGET SE
14. DUNASZIGETI KSE
15. RÁBAPATONA
16. HÉDERVÁRI KSE

130-20
117-41
128-39
95-52
87-60
89-63
85-89
64-71
68-85
65-82
76-103
66-95
66-90
47-114
57-147
28-117

79
78
70
62
55
45
43
40
39
37
36
30
28
22
18
6

Kunsziget - Mosonszentmiklós 4-1
Komolyabb helyzetei alig voltak a vendégeknek. Horváth Gergő, Stankovics Tamás,
Takács Richárd és Fazekas Péter lőtték a góljainkat.
Dunakiliti - Kunsziget 2-3
Alaposan megleptük a hazaiakat, már az
első percben vezettünk Fazekas góljával. Horváth G. és szabadrúgásból Horváth Zoltán is
eredményes volt. A kilitiek a második félidőre
feljavultak, de egyenlíteni nem tudtak.
Kunsziget - Dunasziget 2-2
A két Sziget összecsapásán Takács R. góljával mi szereztük meg a vezetést. Tíz percen
belül két gólt kaptunk, és már mi voltunk hátrányban. Az utolsó percben egyenlítettünk,
Takács lőtte az egyenlítő találatot.
Máriakálnok - Kunsziget 2-0
A kelleténél szigorúbb játékvezetőnek is
köszönhető az, hogy emberhátrányba került
csapatunkat legyőzték a vehemens nézősereg
előtt játszó hazaiak.

Értékelés
A Kunsziget az utóbbi öt év legjobb eredményét érte el, 5. helyen végzett a tabellán. Elismerés illeti a csapat minden tagját játékostól
az edzőig.

A Megyei II. o. bajnokság
végeredménye
1. GYŐRLADAMÉR-CSINÓD
2. KÁROLYHÁZA SKE
3. ENESE SC
4. DUNASZEG SE
5. KUNSZIGET SE
6. DUNAKILITI KSE
7. BŐSÁRKÁNY KSE
8. HÉDERVÁRI KSE
9. DUNASZIGETI KSE
10. MOSONSZOLNOKI SE
11. GYŐRÚJFALU SE
12. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE
13. MÁRIAKÁLNOK SE
14. MOSONSZENTMIKLÓS SE
15. RÁBAPATONA
16. HALÁSZI SE

93-43
75-36
78-41
75-53
64-48
69-53
71-54
60-41
59-66
61-64
57-70
48-51
44-65
47-75
39-92
28-116

67
59
56
54
51
51
50
46
42
41
39
39
33
28
17
8

Kezdődik az új idény

U21-es csapatunk Máriakálnokon. Felső sor balról: Szalai Ádám, Kovács Dávid, Hécz Ádám, Szeredi
András, Horváth Csaba, Szalai Máté, Mészáros Áron. Alsó sor balról: Roll Dávid, Hécz Zoltán, Hécz Attila,
Szalai Sándor, Roll Máté. Fotó: Bábics Norbert

A 2009/10-es idény augusztus 16-án kezdődik, Enese csapatát fogadjuk. Győrladamér
egy osztállyal feljebb, Halász egy osztállyal lejjebb játszik majd, Győrújfalu pedig átkerült a
győri csoportba. A megyei I. osztályból kieső
Hegyeshalom és Rajka, és a harmadosztályt
megnyerő Püski is abban a csoportban lesz,
ahol Kunsziget.
Az új idényre több játékos is érkezett: Hálám Róbert, Szabó Gyula és Eperjesi Dániel
igazolt Kunszigetre, valamint visszatér a csapathoz egy korábbi játékosunk dr. Kovács
Kornél. Van távozó játékos is, Horváth Zoltán
Dunaszegen játszik augusztustól. A csapat
célja, hogy az idei eredménynél jobbat érjen
el, azaz az első négy hely valamelyikén végezzen a bajnokságban.
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Másodszor is erősebbek vagyunk

Csak lazán :)

Biztos ami biztos

Fogyókúra

Képünkön csapatunk tagjai és a szurkolók. Fotó: Bábics Norbert

- BÁBICS NORBERT Ahogy két évvel ezelőtt, úgy július 26-án
is Kunsziget csapata bizonyult erősebbnek a
Dunaszeg és Kunsziget között a Mosoni-Duna két partján megrendezett kötélhúzó versenyen.
2007-ben rendezte meg először a két falu
a kötélhúzó versenyt. Akkor Kunsziget nyert,
így a vándorserleg hozzánk került. Rebenek
Árpád, a verseny kunszigeti szervezője elmondta, ha valamelyik csapat három egymást

- TILAI ZOLTÁN -

követő évben nyerni tud, az megtarthatja a
kupát.
Az idei versenyt a szúnyogok nem tették
nézőbaráttá, mégis akadtak, akik kimentek
szurkolni a Mosoni-Duna partjára. A folyón
átívelő kötelet először a kunszigetiek engedték el hosszas küzdelem után - mint utólag kiderült, nyolc kunszigetit tizenegy dunaszegit
próbált meg elhúzni. Aztán a 8-8 elleni küzdelemben a kunszigeti csapat kétszer nyert,
így idén is miénk a dicsőség. Ha legközelebb
is nyerünk, miénk a vándorserleg.

Kevésen múlt a siker

Idén negyedik alkalommal rendeztük
meg a Sziget-kupa labdarúgótornát, melyen
az első napon nagycsapatunk a
másnapi döntőbe jutásért
Győr z ámoly
csapatát győzte le

3:2 arányban, góljainkat Fazekas Péter (2) és
Eperjesi Dániel szerezte. A másnapi döntőben
2:2 -es döntetlent érünk el Abda ellen. Fazekas
Péter ismét eredményes volt, másik gólunkat
Horváth Gergő lőtte. Ezt követően a 11-es
párbajt sajnos elvesztettük 4:2 arányban..
Ifjúsági csapatunk a szombati napon
Győrzámolytól szenvedett minimális 4:3-as
arányú vereséget. A második napon sikerült
Vámosszabadi ellen egy nagy arányú győzelemmel feledtetni az előző napi vereséget.
Csapatunk főlényes 8:2-es arányú győzelmet
aratott.
Fotó: Bábics
Norbert

- Doktor úr, tud javasolni valamilyen testmozgást, hogy lefogyjak?
- Igen. Forgassa a fejét vízszintesen jobbra,
majd balra, egymás után többször.
- És mikor gyakoroljam ezt?
- Amikor étellel kínálják.

Dicsekedni jó
Focista mondja a haverjának:
- Láttad a legutóbbi meccsünket? Lőttem
két gyönyörű gólt!
- Nem láttam. És mennyi lett a végeredmény?
- 1:1.

Lecke
- Apu, megcsinálnád helyettem a matek
leckémet?
- Nem, fiam, az nem lenne helyes.
- De legalább megpróbálhatnád...
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