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1190-ben született Lisszabonban, előkelő 
családban. A keresztségben a Fernando nevet 
kapta. 

Tizennyolc évesen (vagy korábban) 
belépett Szent Ágoston szabályozott kanonoki 
közösségébe. Két év múlva Coimbrában 
kezdte meg a Szentírás és az egyházatyák 
tanulmányozását, 1219 körül itt szentelték 
pappá. 

Az iskola fenntartója újra a falu
- KUNSZIGET KÉPVISELŐ-TESTÜLETE -- KUNSZIGET KÉPVISELŐ-TESTÜLETE -

Négy tanév után újra helyi fenntartású in-
tézmény fog működni a kunszigeti iskola épü-
letében.

Kunsziget Község Képviselő-testülete az 
elmúlt hónapokban ismét a legoptimálisabb 
lehetőséget kereste azon többször megerősített 
döntése megvalósítására, hogy 1-8 osztályos 
iskola működjön a faluban.

A fenti cél érdekében a képviselő-testület 
megalakította a 100 %-os önkormányzati 
tulajdonú Kunszigeti Közszolgáltató 
Nonprofi t Kft -t, amely lehetőséget ad kötelező 
feladatainak ellátására.

Ebből kiemelte fő feladatként az alapfokú 
oktatást, mellyel 2011. szeptember 1-től 
biztosítja 1-8 osztályban a kéttannyelvű, 
iskolaotthonos oktatást Kunszigeten.

Páduai Szent Antal emlékezete
- SZALAI MÁRK -- SZALAI MÁRK -

A kunszigetiek körében évszázadok óta 
nagy tiszteletnek örvend Páduai Szent Antal. 
A szegények és az állatok védőszentje ünnepén 
Kunszigeten nyolcadokat tartanak. De ki is volt 
Szent Antal?

Tűzoltósikereket 
hirdetett a sziréna
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Két első, egy második és egy harmadik he-
lyezést szereztek a Kunszigeti Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület rajai a májusi öttevényi térségi 
versenyen.

A hat kunszigeti rajból négy a képzeletbeli 
dobogóra állhatott a május 21-én Öttevényen 
rendezett területi tűzoltó versenyen. Az utóbbi 
évek legnagyobb sikerében oroszlánrésze van 
a felkészítőknek és annak is, hogy ezúttal a 
felszerelést nem érhette kritika, tökéletesen 
működött minden. 

A siker hírét az egyesület szirénázó 
tűzoltóautójával vitte körbe a faluban.

Foci: Küzdeni kell
a harmadik helyért is

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Nem sikerült a tavasz a megyei III. osztályú 

csapatunknak: még az ezüstérmet sem tudtuk 
megszerezni. A tartalékok viszont második-
ként zárják a bajnokságot.

Halászi ellen pünkösdvasárnap játssza 
utolsó mérkőzését a Kunsziget a 2010/11-
es idényben. A tartalékoknál sokáig 
reménykedtünk abban, hogy lesz tétje a 
meccsnek - sajnos nem lesz -, a nagyoknál 
pedig abban reménykedtünk, hogy nem 
lesz tétje az utolsó fordulónak - sajnos lett. 
A serdülők végül két győzelemmel utolsó 
előttiként fejezik be a bajnokságot - ez nagy 
eredmény a rendkívül fi atal csapatunktól.
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Első lett a kunszigeti 
ifj úsági fi úraj.
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A Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofi t Kft . 
által szeptember 1-től működtetendő oktatási 
intézmény neve: Kunszigeti Kéttannyelvű 
Általános Iskola.

A képviselő-testület döntését egyeztetések 
sora előzte meg, az iskola helyben maradása 
érdekében. Az összes lehetőséget számba véve 
igyekeztünk a legjobb megoldást megkeresni.

A változással fenntartóváltás következik 
be: a Vocational Academy Alapítvánnyal 
2007-ben kötött közoktatási megállapodás 
felbontásra kerül az idei tanév befejeztével, 
2011. július 31-én.

Turisztikai fejlesztés
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

tagtelepüléseként önkormányzatunk 
pályázatot adott be turisztikai értékeink 
növelése, kihasználása érdekében a NYDOP  
2009.2.1.1.E komponensére „Legyen 
aktív vendégünk – Találkozzunk a győri 
kistérségben” címmel, mely magában foglalja 
a Mosoni-Duna kunszigeti partszakaszának 
fejlesztését.

A támogatás segítségével pihenőhelyet 
alakítunk ki a római őrtoronynál és a falu több 
pontján, strand és elsősegélynyújtó hely épül 
a kisfürdőnél, mobilzuhanyzót helyezünk el  
a gátőrházzal szemben, valamint a pályázat 
keretében ivóvizet vezetünk a Duna utca 
végétől  – töltésen át -, kajak és csónakkikötő 
rámpa építésére kerül sor. 

A munkaterület átadása megtörtént. A 
kivitelezőt közbeszerzési eljárás során a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás kiválasztotta, az 
alvállalkozókkal az egyeztetés folyamatban 
van. A beruházás költsége 49,7 millió forint, 
amelyből pályázati támogatás 42,2 millió 
forint. A megvalósítás határideje: 2011 
augusztus.

A helyi pedagógiai tanterv alapja továbbra 
is a kéttannyelvű oktatás - nyelvi lektor, angol 
tanárok munkájával. Fontos eleme továbbra 
is a hagyományok ápolása és a néptánc 
oktatása.

A kéttannyelvű oktatás, az iskolaotthonos 
ellátás elvárás napjainkban, a képviselő-
testület pedig fontosnak tartja, hogy a 
Kunszigeten működő iskola megfeleljen 
ezeknek az elvárásoknak. A nyelvi tudás 
alapja a közép-és felsőfokú tanulmányoknak, 
és a munkavállalásnak is.

Az iskolai oktatás zavartalanul folyik 
tovább. 

Az iskola fenntartója újra a falu

„Helyi piac, helyi termékek árusítása”
Kunsziget Község Polgárőrsége a Pannónia 

Kincse Leader Egyesület tagjaként sikeresen 
pályázott az ÚMVP Leader támogatás 
elnyerésére, így 100 %-os támogatással 
közel 8 millió forintból a Kossuth téren 
mobil faházakat helyezünk el. A faházakkal 
esztétikus körülmények között rakodhatnak 
ki a faluba érkező árusok, és megszűnik az 
alkalmi árusítás (házalás).

Célunk, a helyi kertekben megtermelt 
zöldségek árusítására is lehetőséget adni, 
támogatni a helyi magyar termékek árusítását. 
A projekt még idén megvalósul, amely 

érdekében a polgárőrség az önkormányzattal 
együttműködési megállapodást kötött.

Római Katolikus Plébánia külső 
felújítása

A Kunszigetért Közalapítvány az ÚMVP 
Leader vidéki örökség prioritásból sikeres 
pályázatával bruttó 14 millió forintot nyert az 
épület felújítására.

A beruházás a tervek szerint még 
nyáron elkezdődhet a Római Katolikus 
Egyházközség, a „Kunszigetért” Közalapítvány 
és Kunsziget Község Önkormányzatának  
megvalósításával.

Sikeres pályázatok: megújulhat a plébánia is
- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

Augusztus végéig befejeződik a Mosoni-Du-
na kunszigeti partszakaszának turisztikai fej-
lesztése. A Kossuth térre a helyi piac kiépítésé-
hez kapcsolódóan mobil faházak kerülhetnek. 
Uniós támogatásból újulhat meg a falu egyik 
legrégebbi épülete, a plébánia. 

Kuratóriumi ülést tartott a „Kunszigetért” Közalapítvány
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Az eddig elnöklő dr. Varga-Balázsné Sza-
bó Erika lemondása után a közalapítvány új 
elnöke Varga József lett, a kuratórium két új 
taggal, Horváth Zsolttal és dr. Virág Károly-
lyal bővült. Lendvai Ivánné polgármester be-
számolt a közalapítvány pályázatairól, köztük 

a plébániudvar szakrális kultúrális közösségi 
térré alakításáról is szólt. A tagság tárgyalta 
azt is, hogy milyen programoknak adhat he-
lyet a tér: a kiállítások, a táborok, a gasztronó-
miai tárgyú rendezvények megszervezéséhez 
azonban további - elsősorban pályázati forrá-
sokra van szüksége. A plébánia épületét is a 

Önkormányzatunk biztosítja a normatíván 
felül az iskola működéséhez szükséges 
összeget.

Az oktatás Kunszigeten továbbra is 
tandíjmentes marad. Az étkezési térítési 
díjhoz  való hozzájárulással segítjük az iskolás 
gyermekek  családjait ugyanúgy, mint az 
óvodás és a családi napközis gyermekek 
esetében.

Biztosítjuk a tanulók szállítását is vállalkozó 
által.

A kunszigeti iskolába jelenleg 104 tanuló 
jár, reméljük számuk a következő tanévtől 
tovább fog emelkedni.

közalapítvány sikeres pályázatával újítják fel 
- beruházás a tervek szerint még idén nyáron 
megkezdődik. 

Lendvai Ivánné polgármester megköszön-
te dr. Varga-Balázsné Szabó Erika munkáját, 
melyet a „Kunszigetért” Közalapítvány elnö-
keként falunk fejlődése érdkében végzett.

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.



2011. 4. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ AKTUÁLIS - 3. OLDAL

2, 3... Sziget!
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

A foci nem csak arról szól, hogy huszonkét 
férfi  rohangál a pályán. A foci nem csak róluk 
szól. Szól azokról is, akik hétről hétre ott 
vannak a meccseken és szurkolóként buzdítják 
a csapatot, együtt örülnek a sikereknek és együtt 
szomorúak a sikertelenség miatt.

Kunszigeten néhány évvel ezelőtt még megyei 
I. osztályú csapat rúgta a labdát. Abban a 
csapatban elvétve találtunk csak kunszigetieket. 
Aztán a csapat kiesett a megyei II. osztályba, 
ahol a várakozásokkal szemben nem tudott 
az élmezőny tagja lenni. 2009-ben pedig egy 
rémálom-év következett, amikor semmi sem 
sikerült. A folyamatos eredménytelenségnek 
az lett a vége, hogy csapatunk kiesett a megyei 
II. osztályból, és a legalacsonyabb osztályban 
folytatta a versengést. 

Közben átalakult 
a csapat, és most már 
számos kunszigeti - 
köztük sok fi atal - lett 
tagja az együttesnek. 
A „vidékiek” is 
barátságok, közös 
programok révén ezer 
szállal kötődnek most 
már a faluhoz.

A cél idén a feljutás volt. Mondjuk ki: nem 
sikerült a célt elérni. A csapat legjobb esetben 
harmadikként fejezi be a bajnokságot, amely 
a szövetség eljárási rendszerét ismerve aligha 
jelenthet feljutást. A következtetéseket az 
illetékesek levonják, a szükséges változtatásokat 
is meg fogják tenni. 

De ne csupán a gólokat nézzük! A lényeg 
szerintem nem az, hogy a csapat melyik 
osztályban játszik, hanem hogy pályán és 
pályán kívül is van olyan közösség Kunszigeten, 
amelyet összetart valami: ez pedig a sport, a 
játék szeretete. 

Pályán és 
pályán kívül 
is van olyan 

közösség a foci 
révén Kunszi-
geten, amelyet 

összetart a 
sport szeretete.

Irodalmi esttel emlékezett Kunsziget a trianoni békediktátum 91. évfordulójára 
június 4-én a könyvtárban. A rendezvényen Kecskés Rózsa költő követendő pél-
dának nevezte Kunsziget erdélyi testvérkapcsolatát. Az est után az emlékparban  

Kunsziget Község Önkormányzata, a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub, a Kun-
szigeti Polgári Hagyományőrző és Kultúrális Egyesület és a Jobbik kunszigeti 

szervezete  helyezte el koszorúit az emlékoszlopnál.

Dr. Varga Tibor történész, magyarságkutató volt a Kunszigeti Polgári Hagyo-
mányőrző és Kultúrális Egyesület vendége a húsvét utáni napokban. Fényképes 
előadásában a feltámadásról és a Jézuskeresésről, és ennek magyar hitvilágban 

betöltött szerepéről beszélt az érdeklődőknek. 

1220-ban átlépett a Kisebb Testvérek 
közösségébe, itt kapta az Antonio nevet. 
Csatlakozott egy marokkói misszióhoz, 
de súlyos betegsége miatt ezt az álmát el 
kellett felednie. 1221 tavaszán Afrikából 
vissza akart térni hazájába, a hajó azonban 
Szicília partjaira sodródott. Ez év őszén 
találkozott Assisiben Szt. Ferenccel. A Forli 
melletti remeteségbe küldték, ahol imában és 
vezeklésben élt, mígnem egy véletlen felszínre 
nem hozta a benne rejlő rendkívüli kincseket. 
Első prédikációjától kezdve az ige hirdetése 
lett legfőbb feladata. Itália szerte térítette 
az eretnekeket, kibékítette az ellenfeleket, 
megújítva mindenütt a keresztény erkölcs 
szerinti életet. 1223 és 25 között Bolognában 
megvetette egy ferences teológiai főiskola 
alapjait, amire magától Szent Ferenctől kapott 
felhatalmazást. 1226-ban Limoges elöljárójává 
választották. 1227 húsvétján visszatért 
Itáliába, ekkor Emilia Romagna tartományi 
elöljárójának választották meg.

Prédikált IX. Gergely előtt is, aki 

megcsodálta a Szentírásban való jártasságát. 
A pápa parancsára beszélt különböző 
nemzetiségekből álló tömegeknek, s szavát 
mindig mindenki megértette. 1231-ben 
Padovában összeállította a szentekről szóló 
beszédgyűjteményét. Halála előtt húsz nappal 
egy hatalmas diófához illesztett kis cellába 
vonult vissza, de még itt is prédikált. Érezvén 
a vég közeledtét kérte, hogy vigyék vissza 
Padovába. Útközben himnusszal az ajkán 
hunyt el 1231. június 13-án. 1232. május 30-
án IX. Gergely pápa szentté avatta. 

/Forrás: Puskely Mária - A keresztény 
Európa szellemi gyökerei/ 

Páduai Szent Antal emlékezete

Az idei bérmálás június 5-én vasárnap délután volt a kunszigeti templomban. Vendégünk Vereckei Tamás 
pápai prelátus volt, aki 10 fi atalnak szolgáltatta ki a szentséget.

Szent Antal nyolcad 2011-ben
A Szent Antal nyolcad nyitó szentmiséje 

a kápolnában június 13-án 18:00-kor lesz, 
melyen vendégünk dr. Balázs Tamás atya 
lesz. A záró  szentmise június 19-én 11:00 
órakor kezdődik. Itt is lesz vendég, de még 
egyeztetés alatt van. A nyolcad többi napján 
minden nap 20:00-kor litánia lesz.
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Fiatal áldozatok
- SAJTÓINFORMÁCIÓ -- SAJTÓINFORMÁCIÓ -

Gyermeknapi vidámságok
- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

Május utolsó vasárnapján a kunszigeti 
gyermekeknek szerveztünk játékos délutánt a 
sportpályán. 

A falu legkisebbjei számára több tevékeny-
séget és játéklehetőséget is kínáltunk, hogy 
mindenki találhasson kedvére valót. Volt pél-
dául lövészet, rajzverseny, kerékpárverseny, 
muzsikált a Fabula együttes, de Kiss Balázs 
bűvészprodukcióját, a helyi önkéntes tűzoltók 
bemutatóját is örömmel nézték a gyermekek. 
Horváthné Schreiner Szilvia kisállatkereskedő 
különleges és érdekes állatokkal kedveskedett 
a gyermekeknek. Varga Péter világbajnok 
fogathajtónk segítségével sétakocsikázni is 
lehetett. Most sem feledkezhetünk meg azok-
ról, akik munkájukkal vagy támogatásukkal 
hozzájárultak a nap sikeréhez. Köszönjük a 
teleház munkatársainak a technikai közre-
működést, Erika és Andi óvónéninek a rajz-

verseny lebonyolítását, Szalai-Danka Ildikó-
nak és Mezei Valentinnak a kerékpáros- és  
görkorcsolya verseny megszervezését, Roll 
Istvánnak pedig a lövészet biztosítását. Var-
ga Péternek és Szalay Balázsnak köszönjük a 
sétakocsikázást, Dobrádi Évának és Takács 
Eszternek az arcfestést, Rebenek Árpádnak, 
Börzsei Arnoldnak és az önkéntes tűzoltók-
nak a bemutatókat, Horváthné Schreiner 
Szilviának az állatsimogatási lehetőséget. 
Horváth Krisztián és Horvátné Tamás Edit 
lángost készített, Gacs Gábor gulyásfőzésben 
nyújtott segítséget. Az iskola pedagógusai sok 
palacsintát sütöttek a gyermekeknek, a sport-
büfé üzemeltetői, Feri és Szilvi munkájukkal 
és szíves vendéglátásukkal nagyban hozzá-
járultak a délután sikeréhez. Itt szeretném 
megköszönni, a még pénteken az oktatási 
intézményeken keresztül a gyermekekhez el-
juttatott jégkrémet, mellyel óvodás és iskolás 
gyermeknek örömet szereztek.

Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében két alkalommal is ünnepélyes állampolgári eskütételre került sor az elmúlt hetek alatt Kunszigeten. Mindkét 
alkalommal erdélyi születésű, korábban román állampolgárok tettek magyar állampolgári esküt Kunszigeten - mindhárom esküt tevő Kunszigeten él és dolgozik 

már hónapok, illetve évek óta. Május 7-én szombaton Ferencz József és André Zsófi a tettek esküt a kultúrházban szűk családi körben. Június 8-án, szerdán Kerekes 
István - szintén családja körében tett állampolgári esküt. 

Fiatal áldozatok címmel adott ki egy tájé-
koztató füzetet a Győri Rendőrkapitányság, 
hogy felhívja a fi gyelmet a fi atal korosztályra 
leselkedő veszélyekre. 

Hétvégenként Győr és a környező telepü-
lések klubjai, diszkói megtelnek szórakozni 
vágyó fi atalokkal. De olykor az önfeledt szó-
rakozás során könnyen áldozattá válhatnak. 
A fi atalok nemcsak elkövetői, de áldozatként 
elszenvedői is a bűnözésnek. A kiskorú áldo-
zatokról elmondható, hogy az elkövetőkkel 
szemben fi zikailag és pszichikailag kiszolgál-
tatott helyzetben vannak, és ehhez társul az 
életkorukból adódó könnyelműség, értékeik-
kel való dicsekvés, amely potenciális áldozat-
tá teszi őket. A kiadvány kiemeli az áldozattá 
válás leggyakoribb eseteit, így a vagyon elleni 
bűncselekményeket és a bántalmazást. Előbbi 
esetben egy kis odafi gyeléssel csökkenthető 
lenne ezeknek száma. Utóbbi esetben kieme-
lik, hogy az elkövető dolgát könnyíti, a rend-
őrség munkáját pedig nehezíti, ha a sértett 
alkohol hatása alatt áll, hiszen így nehezebben 
emlékszik a történtekre, és nem tud pontos 
személyleírást adni.

A fi atalok közül sokan halnak meg közle-
kedési balesetekben, melyek közül a rend-
őrség archívumában külön szerepelnek a 
„diszkóbalesetek”. Ebben jelentős szerepet 
játszik a felelőtlenség, a magnóból dübörgő 
zene, a közlekedési szabályok súlyos megsze-
gése, az előtte elfogyasztott alkohol, esetleg 
egyéb drogok hatása, de sokszor a kivagyiság, 
a rutintalanság okozza a bajt. 

Külön részben említik  a kábítószerfogyasztás 
témakörét, melyben felhívják a fi gyelmet az 
illegális szerhasználat veszélyeire.

A Fabula együttes és a gyerekek.
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Félévzárás a nyugdíjas klubban

Az öttevényi sportpályán rendezett 
versenyen elsőként az iskolás lányok mutatták 
be a szerelésüket. A kifutás remekül sikerült, 
jogos volt tehát a csapat öröme. A váltófutással 
összesített ranglistán Kunsziget a második 
helyen végzett.

Ezután iskolás fi úk próbálkoztak meg 
a szereléssel. Sajnos a próbálkozást nem 
koronázta siker, egy hiba miatt nem sikerült 
érvényes szerelést bemutatni, így az iskolás fi ú 
raj a váltóversenyen sem vehetett már részt.

Az ifj úsági lányok egészen kiváló szerelést 
és kifutást mutattak be, amihez nagyon jó 
váltóeredmény párosult, így került az első 
helyért járó serleg és oklevél Kunszigetre ebben 
a kategóriában. Az ifj úsági fi úknál is első lett 
Kunsziget, ők is nagyszerűen szereltek, és a 
váltó is kiválóan sikerült. 

A felnőtteknél a nők összesítésben a 
harmadik helyen végeztek. A felnőtt férfi aknál 
is dobogós helyben reménykedtünk, 
csapatunk azonban nem került be a legjobb öt 
csapat közé.

Az öttevényi tűzoltóversenyen tehát 
összesen két első, egy második és egy 
harmadik helyezést szerzett a Kunszigeti 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ami az utóbbi 
évek legjobb eredményének mondható. 

Évekkel ezelőtt gyakran csúszott el a jó 
eredmény egy-egy bosszantó technikai hibán, 
idén azonban a technikára nem lehetett 
panasz. Köszönhetően elsősorban Börzsei 
Arnold kitartó és szakszerű munkájának a 
motor tökéletesen kiszolgálta mind a hat 
kunszigeti rajt, a tömlők és a sugárcső is 
megfelelően működött a kellő időben. 

A csapatok hetekkel a verseny előtt már 
elkezdték a felkészülést, így az öttevényi 
verseny idejére már összeszokott és olajozottan 
működő egységet alkottak. A rajokat idén 
Rebenek Árpád, Börzsei Arnold és Börzseiné 
Major Emőke készítette fel, míg a korábbi 
években a csapatokkal foglalkozó Ács Péter a 
háttérből segítette szakmai tanácsaival a rajok 
felkészülését.

A versenyt követően a Kisduna Vendéglőben 
ünnepelte az egyesület a kiváló eredményeket, 
ahol Lendvai Ivánné polgármester 
megköszönte a felkészítők, valamint az 
egyesület vezetőinek (Kuller Imre elnöknek 
és Szalai Sándor parancsnoknak) a munkáját. 
A siker hírét az egyesület IFA teherautóján 
szirénázva vitték körbe a faluban.

Tűzoltóverseny: hatból négy raj dobogón

Második helyezést ért a jó szerelés az általános 
iskolás lányoknál.

A felnőtt női raj harmadik helyen végzett. Börzsei Arnold a díjátadáson.

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -
Június 6-án vidám klubzárással: a bácsai 

Gyöngyvirág Nyugdíjas Énekkar vendégeinek 
fogadásával zárult az első félév.

Visszatekintésként felsorolva a  
foglalkozásokat: újévkezdő klubdélután, a 
Magyar Kultúra Napjának megünneplése, 
farsangi klubdélután, író-olvasó találkozó 
Hámor Vilmossal: Kacagd ki a bánatod! 
valamint „Keresztfa titka tündököl” - előadás.

Március 20-án a borversenyre pogácsát 
sütöttek tagjaink. Költészet Napja alkalmából 
rendezett szavalóversenyen tagjaink, Jursics 
Béláné és Vitéz Péterné az iskolásokkal 

együtt eredményesen szerepeltek. Részt 
vettünk az anyák napja alkalmából rendezett  
ünnepségeken. Május 16-án közösen 
tekéztünk az öttevényi Őszirózsa Nyugdíjas 
Egyesülettel.

Győr gazdag programkínálatából február 
16-án a Győri Nótaegyesület estjén az Irodalmi 
Kávéházban, március 12-én a nőnapi operett  
gálaműsoron a BBMMK-ban, március 24-én a 
Mária evangéliuma című rockopera előadásán 
vettünk részt.

Áprilisban Budapesten megtekintettük 
Munkácsy Mihály Krisztus Trilógiáját a 
Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításával 
együtt - valamint a budai vár műemlékeit.

Májusban Pingiczerné Venesz Klárika 
segítségével a Győri Nemzeti Színház belső 
életébe láthattunk bele a színház műszaki 
igazgatójának kalauzolásával. Ezt követően 
a Városi Képtárban a Csontváry és kortársai 
című kiállítást tekintettük meg.

Az énekkar tagjai rendszeres próbákkal 
készültek az ünnepekre. Énekelték a 
virágvasárnapi passiót, készültek a trianoni 
ünnepségre, és készülnek a kultúrház 
felújítását követő ünnepélyes átadásra és a 
nyári szereplésekre is. 

Programjaink színvonalassá tételéhez  - 
pályázat keretében - Kunsziget Önkormányzata 
biztosította az anyagi fedezetet.

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A versenyen nem volt jobb ifj úsági 
lánycsapat a kunszigetinél.
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Húsz nagycsoportos búcsúzott az óvodától
- FARKAS FERENCNÉ -- FARKAS FERENCNÉ -

Mozgalmasan teltek az elmúlt napok a kun-
szigeti Tündérvár Óvodában, a bemutató fog-
lalkozások sorát évzáró ünnepélyünkkel zár-
tuk. 

Gubóné Kata néni vezette balett 
bemutatóján a szép táncokban, kecses 
lépésekben gyönyörködhettek  vendégeink.

2011. június 1-jén a plébánia udvarán 
található Kalaposszín alatt népi gyermekjáték 
és néptánc bemutatónak tapsolhattak az 
érdeklődők. Az idei óvodai évben is Muszka 
György és felesége Ilonka néni foglalkozott a 
nagy-középső csoportba járó gyermekekkel. 
Szerdánként Écsiné Dobai Ágnes 
mozgásterapeuta alapozó mozgásfejlesztő 
foglalkozásokat tartott középsős és 
nagycsoportos gyermekek számára 
óvodánkban, melyet Kunsziget Község 
Önkormányzata támogatott, így a szülőknek 
nem jelentett külön költséget. Köszönet érte. A 
nyílt órán az „alap” mozgásokból összeállított 
feladatokat végeztek a gyermekek. Ági néni 
röviden elmondta az érdeklődő szülőknek, 
hogy az itt látott feladatok mely képességeit 

fejlesztik a gyermekeknek. A bemutató végére 
kiderült, hogy a mozgás valóban „okosít”.

Már második éve játékos angol nyelvi 
foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődő 
óvodás gyermekek intézményünkben. Szalai-
Danka Ildikó vezetésével ismerkedhetnek meg 
az angol nyelvvel, életkori sajátosságaiknak 
megfelelően. Bemutató órán a gyermekek 

szülei láthatták és hallhatták, hogy milyen 
sokat tanultak az idei óvodai évben angol 
nyelvből.

Június 3-án az időjárás is kedvezett, hogy 
a szabadban tarthassuk meg óvodai évzáró 
ünnepélyünket. Először a kis-középső 
csoportosok dalos, verses, mozgásos játékokból 
összeállított előadásának tapsolhattak a szülők. 
A legkisebbek is bátran, ügyesen szerepeltek, 
pedig nem is olyan könnyű dolog a sok néni 
és bácsi előtt mindezt megtenni. Köszönöm 
Andi, Erika és Rita néni egész éves munkáját 
és hogy szép ünnepség keretében mutatták be 
az egész  évben tanultakat vendégeinknek. 

Utána a nagy-középső csoportosok 
ünnepélye következett: középsőseink körjáték 
összeállítást mutattak be, majd rímekbe 
szedve mondták, hogy mi is lesz belőlük ha 
„nagyok” lesznek. 

Nagycsoportosaink lakodalmas játékot 
adtak elő, felelevenítve népszokásainkat. 
Az összeállítást Márti óvónéni és jómagam 
tanítottuk a gyerekekkel. Ezúton köszönöm 
meg Márti óvónéni és az „új” dajka, Szilvi 
néni egész éves munkáját. Az óvodai ünnepély 
zárásaként a középsősök búcsúztatták el az 
iskolába lépőket. A 2011/12-es tanévben 
20-an kezdik az első osztályt. Búcsúzóul 
minden kisgyermek elköszönt az óvodától, 
óvónéniktől, dajkanéniktől és persze az itt 
maradó óvodás barátoktól.

Nem könnyű szavakba önteni, hogy milyen 
nehéz a szíve az óvodai dolgozóknak, amikor 
búcsúzunk egy-egy gyermekcsoporttól. 
Útravalóul kívánjuk, hogy további boldog, 
tartalmas és sikerekben gazdag diák éveket 
töltsetek az iskolában.

Nyári szünet az óvodában
Óvodánkban a nyári szünet augusztus 

1-től 22-ig tart. Az utolsó nyitvatartási nap: 
július 29. péntek. Az első nyitvatartási nap: 
augusztus 22. hétfő.
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Anyák napjára

- KEVEHÁZINÉ SULYOK EDINA -- KEVEHÁZINÉ SULYOK EDINA -
Május első vasárnapja az Édesanyáké. Őket 

köszöntöttük anyák napján, tiszta szeretettel, 
tavasz virágaival.

Ezekben a napokban gyerekek és felnőttek 
virágcsokrokkal sietnek haza a szülői házba, 
hogy köszöntsék a mamát. Megköszönjék 
az Édesanyának azt a tengernyi jóságot, 
szeretetet, amit szavakkal alig lehet kifejezni. 
Megköszönjék a féltő gondoskodást, az 
iskolakapuig kísérő bíztató tekintetet.

Az Édesanya a család lelke. Mindenre 
jutnia kell az idejéből, s ha fáradt, akkor sem 
panaszkodik. Minden meghitt szó, minden 
virág kevés és szegényes cserébe azért, amit 
az Édesanyák tesznek gyermekükért.  Hála, 
szeretet, köszönet – e három szó melengeti 
most a drága anyai szívet. Anyák napja csak 
egyszer van egy évben, de ne feledjük: oly 
sokat köszönhetünk Édesanyánknak, hogy az 
év minden napja is kevés hálánk lerovására.

Szeretettek meghívjuk 
Önt és kedves családját 

2011. június 17-én 17 
órakor kezdődő 

ballagási 
ünnepségünkre és 

évzárónkra.

8. osztály
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A víz-, gáz-, és központifűtés szereléssel 
foglalkozó, kunszigeti székhelyű JAGA-SZER 
Kft . már a jövőre gondolt, amikor bővítette a 
közelmúltban szolgáltatási körét. A cég már 
jónéhány éve ismert a kunszigetiek előtt 
is. Teljeskörű anyagellátást  és ügyintézést, 
valamint ingyenes felmérés és árajánlat 
készítést biztosítanak vevőik számára - a 
víz-, gáz- és központifűtési rendszerek széles 
választékában. 2009-től egy öttevényi fi ók 
telephellyel, irodával és egy nagy alapterületű 
előregyártó csarnokkal bővült. Itt is várjuk 
kedves régi és leendő ügyfeleiket.

Szilárd tüzelésű kazánok esetén is 
számíthatnak a kft  munkatársaira: a 
Viadrus tagos öntöttvas kazánok, az OPOP 
tagos öntöttvas és lemezkazánok mellett a 
nagyteljesítményű szalmabálás kazánok, a 
megújuló energiás (biomassza, faelgázosító, 
pellet) kazánok, az OPOP Black Star 
pelletkazánok és az OPOP faelgázosító 
kazánok a legújabb technológiát képviselik.

Aki napkollektorral szerelné fel otthonát 
vagy üzemcsarnokát, az is jól jár, ha a JAGA-
SZER-t választja: vállalják a Chromagen 
síkkollektor család és a Solartis síkkolektor 
család üzembe állítását.

Egyre népszerűbbek a hőszivattyúk. A cég 
Nilan hőszivattyú és légcserélő készülékek, 
valamint Stiebel Eltron víz és talajszondás 
hőszivattyúk beszerzésével, beállításával és 
szervizelésével is foglalkozik.

Jelentős tevékenység a JAGA-SZER Kft -nél 
a különféle gázkészülék javítása, szervizelése 
(gázkazánok, gázbojlerek, gáztűzhelyek).

A cég Lampart konvektorok és bojlerok, 
FÉG konvektorok, tűzhelyek, vízmelegítők, 
falifűtők és kazánok, a Termomax 
kazáncsalád,  Hajdu gázbojlerok, valamint 
Beretta gázkazánok, bojlerok, vízmelegítők 
és falifűtők garanciális szervizét biztosítja. 

Referenciamunkák
A JAGA-SZER Kft . büszke referenciamunkáira. A Leier Betonelem Kft  gönyűi üzemében 

a víz- és központifűtés szerelését, valamint a hőszivattyús rendszer telepítését végezték. 
Az M1-M7 elágazásánál található Outlet Center hűtés-fűtés szerelését,  Jobaházán az 
idősek otthona teljeskörű  gépészeti szerelését, a kunszigeti kultúrház víz, fűtésszerelését 
és megújulóenergiás fűtéskorszerűsítését is munkatársaik végezték. Kunszigeten pellett-
tüzelésü kazán üzemel a jövőben a kultúrházban. 

A Ferihegy 2 Liszt Ferenc Repülőtér és a Halmaiura Gipszkartongyár spinkler szerelése, 
a mosonmagyaróvári Karolina Korház fűtésszerelése is a JAGA-SZER munkája. A kft  
végezte a szegedi Lapcom Nyomda, a győri Richter Terem (volt Rába mozi) és a bősárkányi 
Biotextima gépészeti szerelését éppúgy, ahogy a győri Rába Quelle Élményfürdőben 
az Anakonda csúszda vízgépészeti felújítását, a zirci Szépalmapuszta kazánházának  
átalakítását, és a győri Intertranscoop Kft  gépészeti szerelését, és annak karbantartását.

Elérhetőségeink: 
web: www.jaga-szer.weboldala.net 

mail: jagaszer@gmail.com
tel/fax: 96/495-248 - mobil:30/268-6433

Nilan hőszivattyú

Viadrus kazán

Kotel Ecomax

SPT kollektor
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június 12., vasárnap
15:00 Kunsziget - Halászi tart
17:00 Kunsziget - Halászi m3

június 13., hétfő
18:00 Szent Antal nyolcad nyitómise a kápol-
nában

június 17., péntek
17:00 Ballagás és évzáró az iskolában

június 19., vasárnap
11:00 Szent Antal nyolcad zárómise a kápol-
nában. 

Programajánló

Születések
Ferenczi Abigél 

(Kunsziget) - május 14. 

Mujzer Liliána 
(Kunsziget) - május 19.

Gondár Bianka 
(Dunaszeg) - május 30.

Tóth Bendegúz 
(Kunsziget) - május 30.

Szalai Nándor
(Kunsziget)- június 4

Anyakönyvi hírek

Házasságkötések
Benes Alíz - Molnár Zoltán 

május 6.
Gondár Tünde - Dombi Tibor  

május 28.

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél 
mindent, amiért küzdöttél. 
Szorgalmas két kezed nem dolgozik többé, 
megpihent a szíved mindörökké.”

Köszönetünket fejezzük ki minden kedves 
rokonnak, barátnak Öttevény és Kunszi-
get lakóinak. Külön köszönetet mondunk 
Winkler Zsolt Atyának a szép búcsúsza-
vakért, hogy 

Varga Ferenc 
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték és mély gyászukban 
osztoztak. hiányod fájdalom, elviselni ne-
héz örökké tart a szívünkben a Rád em-
lékezés.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Öttevényi vendéglátás
- SZALAI PÁL CIKKE ALAPJÁN -- SZALAI PÁL CIKKE ALAPJÁN -

Ősszel Öttevényen, a Földváry kastélyban  
látta vendégül a megyei takarékszövetkezetek 
nyugdíjas és aktív tagjait a Lébény-Kunsziget 
Takarékszövetkezet.

Győr-Moson-Sopron megyében megma-
radt az a szép hagyomány, hogy évente 
mindig más-más takarékszövetkezetnél 
találkoznak az egykori nyugdíjas vezetők és 
aktív kollégák. 2010-ben a Lébény-Kunsziget 
Takarékszövetkezet rendezte meg ezt a 
„randevút” az öttevényi Földváry kastélyban, 
közel hatvan résztvevővel. 

Dudás Ferencné, Nelli, a Lébény-Kunsziget 
Takarékszövetkezet elnökének beszédéből 
kiderült, hogy a szövetkezet immár 53. éve 

működik eredményesen, soha nem voltak 
veszteségesek és nem szorult konszolidációra. 
Harmincegy dolgozójuk van, tíz korszerű 
fi ókkal rendelkeznek, és még a legkisebb 
településen is teljeskörű szolgáltatást 
nyújtanak a lakosságnak. A gazdasági válság 
ellenére a fejlődés ha le is lassult, de nem állt 
meg. A kunszigeti Szalai Pál is szót kapott a 
rendezvényen. Elmondta, hogy 50 éve tagja 
a takarékszövetkezetnek, mesélt arról, hogy 
a szövetkezet az országban az elsők között 
jött létre. „Ha voltak is nehéz időszakok, 
összességében a fejlődés szép ívét produkálta 
a takarékszövetkezet. A nagy konkurencia 
ellenére képes volt megújulni az utóbbi 
években” - írja a TKSZ Figyelő című lapban 
megjelent cikkében Szalai Pál.



10. OLDAL - SPORT  KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2011. 4. SZÁM

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; 
18.51; 20.51.
- 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 5.20; 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 
Petőfi  tér 14.
Telefon: (96) 495-029 
Rendelési idő: 
Páratlan hét: hétfő 13-15, kedd 8-11, szerda 
13-15, csütörtök 8-11 óráig.
Páros hét: hétfő 8-11, kedd 13-15, szerda 8-11, 
péntek 8-11 óráig. 
Szünnapokon a körzeti ápolónő 13-tól 16 óráig 
tartózkodik a rendelőben.

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és 
munkaszüneti napokon reggel 7 órától más-
nap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki 
utca 29. sz. alatt.  Telefon: (96) 542-043

Gyógyszertár
Petőfi  tér 14.
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfő 16-17, kedd 9-11, szerda 
16-17, csütörtök 9-11, péntek 14-15 óráig.

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként nyári 
időszámítás idején 18 órakor, téli időszámítás-
kor 17 órakor, vasárnap 9.30-kor. 

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
Petőfi  tér 12. 
Iskola, földszint 2-es terem
Nyitva hétköznap 10:00-12:00 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

Véget ért a tekebajnokság
- MÉSZÁROS CSILLA -- MÉSZÁROS CSILLA -

Május 14-én az ünnepélyes eredményhirde-
téssel és díjkiosztóval, valamint az utána kez-
dődő bállal ért véget a hónapokig tartó idei 
versenysorozat, melyben a csapatok körmérkő-
zéseket játszva küzdöttek meg az első helyért. 
Idén két újonc csapattal bővült a mezőny, így 
már 18-ra emelkedett a nevezők száma. Ezúttal 
sem sikerült a Tóth Transtól elhódítani a baj-
noki címet.

Az első helyen végzett Tóth-Trans 
csapatának a 2011-es bajnokságot ismét 
veretlenül sikerült megnyernie, egyenletesen 
jó teljesítménnyel. A XXX-nek tavalyi 3. 
helyezésén sikerült egyet javítani, bár néha 
a szerencse is velük volt. A bronzérmet a 
Sörminátorok szerezték meg. Bár nehezen 
álltak össze, kis szerencsével akár előrébb 
is végezhettek volna. A negyedik helyen a 
Múúúúú végzett, akiket az idei év meglepetés 
csapatának is nevezhetünk, magukhoz 
képest nagyon jó eredményt értek el, mely 
köszönhető az összeszokottságuknak és 
nem utolsó sorban visszatérő játékosuk jó 
formájának. Megszokott formájukat kissé 
alulmúlva ötödik helyen végzett a Fakó 
csapata. Akár jobb eredményt is elérhettek 
volna, ha jobban kijön nekik a lépés. A hatodik 
Öreggolyók szokásos formájukat hozva a 
középmezőny elején végeztek, több nagyon jó 
mérkőzést játszva. A Házisárkányok hetedik 
helyezésükkel, egyetlen tisztán női csapatként 
tavalyi eredményüket felülmúlva  nagyszerűen 
helyt álltak a bajnokságban. Nyolcadikként 
a Tökös Tekések fejezték be a bajnokságot. 
Nagyon jó fákat dobtak, csak a formájukat 
nem mindig az ellenfélhez igazították, ezért 
is nem tudtak előrébb végezni. A mezőny 
közepén a kilencedik helyen a Lokomotiv 
HDi ért célba. A csapat összetartása hagyott 
kívánni valót maga után, ezért eddigi 
eredményeiket mélyen alul teljesítve fejezték 
be az idei bajnokságot. A tizedikként 
végzett T-boy’s visszatérő csapatként nem az 

eredményre hajtott, hanem a szórakozásra, 
a Fakó legyőzésével céljukat elérték. 
Mögöttük a Szalai klán következik. A „családi 
vállalkozásként” elég ingadozó teljesítménnyel 
érték el ezt az eredményt. Tizenkettedikként a 
Karám végzett. Bár a Golyószórók csapatától 
kikaptak, fő céljuk, hogy előttük végezzenek, 
sikerült. 13. helyezést a Golyószórók csapata 
érte el. Több izgalmas mérkőzést is játszva, 
de nagyon ingadozó formában teljesítették 
az első bajnokságukat. A 14. a Kisduna lett, 
akik nagy lendülettel kezdték a bajnokságot, 
meglepetés mérkőzéseket játszva, de sajnos ez 
a lendület nem tartott ki a bajnokság végéig. 
Majd a Tűzgolyók következnek a sorban. Több 
csapatból kivált játékosok, új emberekkel 
kiegészülve még nem szoktak össze, ezért csak 
a 15 helyet érték el. A 16. helyet érte el a Káosz, 
akik formájuk alapján jobb eredményre lettek 
volna képesek, de sokszor a szerencse sem 
állt melléjük. Az utolsóelőtti helyet a TK-TK 
csapata foglalja el. Fiatalos lendületükkel, és 
az öreg rutin keveredésével új szint vittek a 
bajnokságba. A mezőnyt a Testület zárja, igaz 
ez csak a rosszabb gólkülönbségüknek volt 
köszönhető.

A legjobb igazolt játékos díját megosztva 
Gacs Gábor és Németh István kapta. A 
legjobb amatőr játékos férfi aknál Finta 
István, míg a nőknél Frank Noémi lett. Két 
különdíj is gazdára talált. A TSZ különdíját a 
Házisárkányok csapata, az önkormányzatét a 
TK-TK kapta. 

A pálya felújításában nyújtott segítségért 
oklevelet kapott Gacs Gábor, Németh 
István, Strobl Gergely és Börzsei Arnold. 
Elismerésben részesült még Nagy Ferenc is, 
hogy játékvezetőként idén is közreműködött 
a mérkőzéseken.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, 
hogy részt vett a bajnokságon, amelyet jövőre 
is megrendezünk. Bízunk benne, hogy aki 
csak most ismerkedett meg a teke sporttal, az 
a jövőben is gyakran eljön hozzánk játszani a 
tekézőbe. 

A győztes Tóth-Trans csapata.
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A csapat számára a szezon kezdetén a 
bajnokság megnyerése volt a cél, de legalább 
olyan helyen végezni, hogy a következő 
szezonban újra a megyei II. osztályban 
szerepeljen a csapat. Ősszel 29 pontot gyűjtött a 
csapatunk, és a második helyről várta a tavaszi 
folytatást. Az Ásványráró legyőzése után Kimle 
2-0-ra nyert Kunszigeten. Utána egy egygólos 
győzelem következett Darnózseli ellen, majd 
három kínos döntetlent követően Újrónafőn 
végre magabiztosan nyertünk. Várbalog 2-0-
ás legyőzése nagy fegyvertény volt, azonban 
a MITE elleni vereség megpecsételte a 
sorsunkat: nemcsak az első, hanem a második 
hely is elveszett. A Levél csapatát legutóbb 
magabiztosan, 5-1-re vertük, ezzel 13 meccs 
alatt 21 pontot gyűjtöttünk - ez az őszi 29-hez 
képest nagyon kevés. A bajnokságot közben 
a Várbalog már megnyerte, a Kimle lett a 
második, csapatunknak pedig a harmadik 
helyért is meg kell harcolnia. Június 12-én, 
vasárnap, a bajnokság utolsó mérkőzésén 
a Halászi látogat Kunszigetre. A Halászi 

ötödikként kezdte a tavaszt 19 ponttal. 
Tavasszal eddig ehhez 28 pontot gyűjtöttek, 
így 47 pontjukkal az utolsó meccs előtt három 
pontra közelítették meg a Kunszigetet. Ha 

ezen a meccsen a Halászi nyer, pontszámban 
utolér bennünket, sőt, a több győzelem miatt 
meg is tudja előz minket.

A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik.

Tartalékok: ezüstérem jár a remek tavaszért

Megyei III. o.: A bronzérem a tét

Erős tavaszi eredménysort tudhat maga 
mögött a tartalékcsapat, mivel a tavaszi 
szezonban Kunsziget nem talált eddig 
legyőzőre. 

Márciusban a pontvadászatot új 
játékosokkal kiegészülve kezdte meg az 
együttes, ahol a szakmai munkát a játékosként 
is közreműködő Kopp András segítette. Ő és 
Saru Zsolt képviselték a rutint a csapatban, 
amelyhez társult a fi atalok lendülete és 
leleményessége, amelynek köszönhetően 37 
gólt lőttek a tavaszi meccseken (beleértve a 
Lébény II. elleni 3-0-val igazolt, visszalépés 
miatt le nem játszott meccset is), miközben 
csak 8 gólt kaptak. Ásványrárót 3-0-ra, Kimlét 

5-1-re, Darnózselit 4-1-re, Mecsért 4-0-ra, 
Újrónafőt 2-1-re, Várbalogot 4-3-ra, a MITE 
csapatát pedig 5-1-re vertük. A csapatunk a 
legnagyobb arányú győzelmét május 29-én, 
vasárnap aratta Levélen - 7-1-re győztünk. 

A bajnokságban így sikerült az ősz végi 
ötödik helyről a második helyre feljönni. Ez a 
helyezés már az utolsó mérkőzéstől függetlenül 
nem változik, hiszen a harmadik helyen álló 
Újrónafő hátránya hat pont. Pontszámban 
ugyan utolérhetjük az első helyezett Halászit, 
de a győzelmek száma miatt meg már nem 
előzhetjük őket. Ettől függetlenül a tartalékok 
meccse is igazi presztízsmérkőzés lesz 
vasárnap 15 órától.

Serdülők: Győzni is 
sikerült tavasszal

A kunszigeti U16-os csapat sajnos nem 
tartozik egy súlycsoportba az osztály többi 
csapatával - elsősorban amiatt, hogy a 
csapatunk átlagéletkora a legtöbb ellenfélhez 
képest 2-3 évvel alacsonyabb. 11-12 éveseink 
pedig erőben nem tudják tartósan felvenni a 
versenyt a 14-15 éves ellenfelekkel, márpedig 
más csapatoknál az idősebb játékosok vannak 
túlsúlyban. Két tavaszi meccsen mégis sikerült 
nyerni: az első mérkőzésen Győrladaméron 
7-1-re győzött a Kunsziget (erről korábban 
már beszámoltunk), míg április 27-én a 
Hegyeshalom elleni hétközi meccsen hatalmas 
csatában, 5-1-ről fordítva meg a mérkőzést 
8-7-re nyert a Kunsziget. A nyolc gólból hetet 
a nagycsapatból „lejátszó” Szeredi András 
szerzett. A Kunsziget a bajnokságban a 13., 
utolsó előtti helyen végez az utolsó mérkőzés 
eredményétől függetlenül, amelyet lapzártánk 
után játszik a csapat Öttevény ellen.

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Horváth Gergő fejesgóljának 
örül a csapat Újrónafőn.

Félidei eligazítás Mosonmagyaróváron.

A Várbalogot szoros meccsen sikerült legyőzni.
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. 

Ingyenes kiadvány. 

E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
 Web: http://www.kunsziget.hu 

Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 
9184 Kunsziget, József A. u. 2.  

Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-388, 
30/226-97-30 e-mail: polgarmester@kunsziget.hu 
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Tördelés és képek: Bábics Norbert és Tilai Zoltán

Készült a BHM ’98 Stúdió nyomdájában 
450 példányban. 

A Kunsziget Sporthorgász Egyesület június 5-én a Csiszlói bányatónál rendezte meg háziversenyét gyermek 
kategóriában. Összesen 23-an vettek részt a versenyen. A lányoknál az első helyen Dobos Kata, a másodi-

kon Hajczinger Dalma, a harmadikon pedig Virág Anna végzett. Fiúknál aranyérmes Csala Dávid, ezüstér-
mes Szeredi Dorián, bronzérmes Nagy Dániel lett. Gratulálunk nekik! Fotó: Virág Károly

Majális
- TILAI ZOLTÁN -- TILAI ZOLTÁN -

Idén április 30-án szombaton került sor 
községünkben a hagyományos majálisi ren-
dezvényre. Szép idő és programok sora várta 
a sportpályára kilátogató szép számú érdek-
lődőt. Délelőtt 10 órától éjszakába nyúlt az 
esemény. A zenés és kultúrális programok 
mellett nagy sikere volt a paintballnak. Este a 
színpadon a Lloyd Egylettel énekeltek együtt 
a gyerekek, késő este pedig rockzenekarok 
léptek fel a kunszigeti majálison, a sportpálya 
színpadán.

Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét.
Matek egyes, durr egy pofon.
Olvasás egyes, durr egy pofon.
Ének ötös, durr egy pofon.
A gyerek méltatlankodva így szól:
- De apa, ének ötös, miért kaptam a 

pofont?
- Mert két egyes után még volt kedved 

énekelni.

Egy matektanár megy az úton. Megtámadja 
egy bűnöző, de hirtelen a bokorból előbukkan 
egy fekete köpenyes, maszkos ember és 
megmenti. Ekkor a tanár megszólal:

- Ki vagy te?
A megmentő nem válaszol, csak egy nagy Z 

betűt vés a falba a kardjával.
- ÁÁÁ! Köszönöm, hogy megmentettél, 

egész számok halmaza!

Viccek évzáróra


