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Összefogás az árvíz idején is
A Mosoni-Duna a kunszigeti gátőrház melletti szakaszon június 7-én délután.
Az ORFK légifelvétele: H. Szabó Sándor.

2013. augusztus 8.

Elhunyt Érsek Sándor
Életének 97. évében elhunyt Érsek Sándor
tb. kanonok, Kunsziget Község díszpolgára,
aki közel fél évszázadon át, 1956-tól 2004-ig
volt falunk plébánosa.
EMLÉKEZÉS AZ 5. OLDALON >>

Új óvoda épülhet
Kunszigeten

- BÁBICS NORBERT Minden idők legnagyobb árhulláma vonult le
június elején a Dunán és Mosoni-Dunán. Kunszigeten töltésmagasításra, valamint Mecsér
felől a töltés megerősítésére volt szükség a védekezés során. Kunszigeti önkéntesek százai

vettek részt az árvízi védekezésben több szigetközi településen és Koroncón is. A rekordméretű árvíz a példás összefogásnak köszönhetően
nem okozott komoly kárt sem emberéletben,
sem épületben.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Díjeső a tűzoltóinknak

- LENDVAI IVÁNNÉ Pályázati támogatásból a Kossuth téren új
óvoda építése kezdődik meg hamarosan. Megújulhat a templom előtti tér és sikeres volt a
csapadékvíz elvezetését szolgáló árokrendszer
kialakítására és a tornacsarnok energetikai felújítására beadott pályázat is.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>

Foci: maradunk a
másodosztályban

- BÁBICS NORBERT Bár csak öt pontot szerzett csapatunk tavaszszal és utolsó előttiként végzett, ennek ellenére
elkerülte a kiesést.
FOLYTATÁS A 11. OLDALON >>

Búcsúra megújultak
a Keresztút képei

- KOVÁCS OTTÓ Az idei búcsúra készült el a templom stációképeinek felújítása. A restaurálás költségeit
adományokból fedeztük.

- BÁBICS NORBERT Az idei börcsi területi tűzoltóversenyen a
kunszigeti önkéntesek 16 kupát nyertek. A
kunszigeti a legeredményesebb egyesület és a
legjobb felnőtt női csapat is.
Börcsön rendezték a Győr környéki önkéntes tűzoltó egyesületek számára a hagyomá-

nyos tűzoltóversenyt, ahol kismotorfecskendő szerelésben és váltófutásban mérték össze
tudásukat a csapatok. Kunsziget hét csapattal
vett részt a versenyben, és mind a hét csapat
szerzett valamilyen érmet a május 18-i versenyen. Volt tehát ok az örömre, mint azt a kép
is mutatja.

Augusztus 10-én, szombaton kerülnek viszsza a kunszigeti templomba a kereszút képei,
amelyeket a közelmúltban restaurálták. Így a
Szent Lőrinc napi búcsúi szentmisén már újra
a helyükön lesznek a stációk.
A Keresztút képei a XIX. század második
felében készülhettek, ekkor készültek ugyanis hasonló témájú kiadványok, az úgynevezett kőnyomatok és szitanyomatok Svájcban.
Sok „Jézus szíve” és „Mária” kép is így készült, és innét kerültek nagyszüleink, illetve
dédszüleink szobafalára.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON >>
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Összefogás árvíz idején is

Kunszigeti zsákolók: balról Tilai Ákos, Szalai Balázs, Angyal Tamás és Molnár László. Fotó: B. N.
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Nem túlzás azt állítani, az árvíz elleni védekezésben Kunsziget és a környező települések
apraja-nagyja részt vett. Mindenki fontosnak
érezte, hogy tegyen a térség megóvásáért.
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének tagjai és az egyesület járművei, valamint a Moson Mentőcsapat kunszigeti tagjai,

Kunsziget Község Polgárőrségének tagjai, a
vállalkozók, és a falu lakossága már az árvízi
védekezés első napjától kezdve folyamatosan
segítettek ott, ahol épp segítségre volt szükség.
Rengeteg civil önkéntes jelentkezett munkára,
hogy homokzsákok töltésével, rakodásával, a
gátak őrzésével, szállítással vagy élelmiszer
készítésével segítse megóvni a veszélybe került településeket.
Sokan munka után jöttek önkéntes munkára, amely gyakran 12 órás szolgálatot jelentett
- nappal is, éjszaka is.
Komolyan felértékelődött az internet szerepe is ezekben a napokban, hiszen leggyorsabban innen lehetett információhoz jutni a
védekezés állásáról és arról is, hogy épp hol
van szükség további önkéntesekre.
Mindenki számára emlékezetesek maradnak az idei június első napjai. A ritkán látható összefogás segített megóvni minket és
a szomszédos településeken élőket is. És erre
joggal lehetünk büszkék.

Díjeső a kunszigeti önkéntes tűzoltóknak

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A kunszigeti junior raj 1. helyen végzett a
kismotorfecskendő szerelésben. A Tűzmanók
nem először szerepeltek tűzoltóversenyen, ám
míg tavaly csak bemutatót tartottak, idén már
„élesben” is bizonyítottak.
Az iskolás fiúk szerelésben nem találtak legyőzőre, s bár váltófutásban csak harmadikok
lettek, összetettben megnyerték a versenyt.
Az ifjúsági lányok szerelésben a 2., váltóban
az 1. helyen végeztek. Az ifjúsági fiú rajunk a
nap egyik legjobb szerelését produkálta (öszszességében is), így a kicsit elrontott váltófutás sem változtatott azon, hogy az összetett
versenyt is megnyerték kategóriájukban.

A felnőtt nők között ezúttal is két rajjal
indult Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete. Az I. számú kunszigeti raj megnyerte a váltófutást, második lett a szerelésben, II. számú kunszigeti raj a szerelést nyerte
meg és harmadik lett a váltóban. Ez összességében azt jelentette, hogy a legjobb felnőtt női
eredményt Kunsziget érte el.
A felnőtt férfi rajunk szerelésével az első
helyen végzett, a váltófutásuk azonban nem
sikerült.
Kunsziget Község Önkormányzata köszöni
az egyesület elnökének és parancsnokainak a
munkáját a felkészítésben, és mindazoknak,
akik segítették az eredmény elérését.

Szent István király ünnepe a templomban
- BÁBICS NORBERT Az államalapító királyunk tiszteletére ünepi
szentmisére várjuk Önöket, amelynek keretében énekekkel és verssel is megelékezünk a

szent királyról, valamint ekkor történik az új
kenyér megszentelése is.
A szentmise augusztus 20-án, kedden 8
órakor kezdődik a kunszigeti templomban.

Köszönet az árvízi
védekezésért

- LENDVAI IVÁNNÉ Az élet néha felülírja a hétköznap gondjait.
Ami addig nehéznek és soknak, szinte
megoldhatatlannak tűnő probléma volt,
hirtelen eltörpül, ha helyébe egy fenyegető gond
lép.
Így volt ez június elején, amikor az évszázad
árvízéről először hallottunk a híradásokban.
Ekkor még messze járt az árhullám, és egymást
is azzal bíztattuk, hogy volt már árvíz máskor
is.
Aztán amikor a víz ideért, kiderült: a
valóság sokkal félelmetesebb annál, mint amit
korábban elképzeltünk.
A homokkal megrakott teherautók érkezésére
mindenki felfigyelt, a dolgos, segítő kezekre
minden korábbinál nagyobb szükség lett.
2013. június 3-án Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
A Duna és vele együtt a Mosoni-Duna
vízszintje is szemlátomást egyre emelkedett.
Az ártérből kihoztuk a pihenőházakat, a
konténereket, építményeket, hogy az ár ne
tegye tönkre azokat. A Saroltai-zsilipnél
megkezdődött a töltés megerősítése, fóliázása.
A védelmet az összefogás, az azonnali
Ismételten be- cselekvés, a jó szándék,
tenni
akarás
bizonyítottuk, a
biztosította.
hogy Széchenyi
Köszönöm,
hogy
István gonazonnali
segítséggel
dolata ma is
az
igaz: „Egynek megoldhattuk
árvízzel
szemben
a
minden nehéz,
hatásos
védekezést.
soknak semmi
És köszönöm azt is,
sem lehetetlen.”
hogy nem csak falunkat,
hanem a környező községeket (Mecsért,
Dunaszentpált, Dunaszeget, Győrzámolyt,
Győrújfalut), sőt a kissé távolabbra eső Koroncót
is védték a kunszigetiek az áradó folyóktól.
Öröm volt látni azt, hogy mindenhová jutott
jó szándék - ki homokzsákolással, ki étellel
vagy itallal, ki munkagéppel, ki biztatással
vagy imával segítette a védekezést. Higgyék el,
mindegyik segítségre nagy szükség volt.
Köszönöm ezt az emberfeletti küzdelmet, és
ezt a jó szándékot, melyről tanúbizonyságot
tettek - akár tűzoltóként, akár polgárőrként,
akár vállalkozóként, akár segítésre kész
önkéntesként. Kívánom, hogy ebből a
példaértékű összefogásból sok maradjon meg a
hétköznapjainkon is.
Ezúton tolmácsolom Önöknek a GyőrMoson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság és a
védekezésben részt vett hatóságok köszönetét
is.
Ismételten bebizonyítottuk, hogy Széchenyi
István gondolata ma is igaz: „Egynek minden
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
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Új óvoda épülhet Kunszigeten
Megújul a Petőfi tér
Sikeres volt a Kunszigetért Közalapítvány
által az ÚMVP LAEDER vidéki örökségre beadott pályázata, az elnyert támogatás összege
22 millió forint.
Megvalósul a templom előtti tér rendezése
és sétautak kialakítása, valamint a templom
előtt található kereszt felújítása. Információs
táblákat készítünk a templom előtti térre, a
helyi védelem alatt álló plébánia külső-belső felújítása befejeződik, cseréljük a plébánia
kerítését, valamint gyalogút létesül a plébánia
udvarában.

A tornacsarnok energetikai
korszerűsítése
Az új óvodát ábrázolja a tervrajz. Az építkezés várhatóan szeptemberben kezdődik a Kossuth téren.
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
Továbbra is a takarékos, átgondolt gazdál-

Új óvoda
Kunsziget Község Önkormányzata ismét
benyújtotta pályázatát hosszú, gondos előkészítő munka után új óvoda építésre. A pályázat ezúttal sikeres volt: 2014 őszére megépülhet a 3 foglalkoztatós új óvoda, 100 adagos
főzőkonyhával, melyet később 300 adagosra
bővítünk.
A pályázaton elnyert támogatás összege
120 millió forint.

Ismét önkormányzati működtetésben az
orvosi körzet

- LENDVAI IVÁNNÉ Győrben folytatja háziorvosi tevékenységét
dr. Máté Csongor, így az egészségügyi alapellátás feladatát szeptembertől ismét az önkormányzat működteti.
Dr. Máté Csongor háziorvos tevékenységét
Győrben folytatja, az egészségügyi alapellátásra kötött szerződést kérésére felbontotta az
önkormányzat. Dr. Máté Csongor munkáját
köszönjük.
2013. szeptember 1-jétől az egészségügyi
alapellátás feladatát mint szolgáltató Kunsziget Község Önkormányzata végzi. A működési engedély megkaptuk.
A háziorvos dr. Póda István, asszisztense
Némethné Frank Tímea.
A vérvételek helyben történnek kedden és
csütörtökön.

Rendelési idő:

hétfő: 8-11 és 14-17 óráig
kedd: 8:30-11:30-ig
szerda: 8-11 és 14-16 óráig
csütörtök 8:30-11:30-ig
péntek: 10-13 óráig

kodással, újabb pályázattal tudjuk megvalósítani tervünket.

Csapadékvíz-elvezetés
Megkezdődik az NYDOP – 4.1.1/B11/2011-0007 kódjelű pályázat támogatásával
a csapadékvíz elvezető árkok kialakítása. Várva-várt munka, különösen most a szélsőséges
időjárás esetén.
A beruházás költsége 75 millió forint, a pályázati támogatás összege 68 millió forint.

A tornacsarnok energetikai felújítására is
támogatást nyertünk 42 millió forint értékben. A támogatási szerződés aláírása megtörtént. Ablakcserét, hőszigetelést, melegvíz
előállítást tartalmaz a beruházás.
A beruházások községünk fejlődését szolgálják, megvalósításukról folyamatosan tájékoztatom Önöket.
A jövőben még fokozottabb mértékben
szükség van a takarékos, átgondolt gazdálkodásra, a hibátlan megvalósítási dokumentációk elkészítésére.

Új vezető a körjegyzőség élén
- DR. SZIGETHY BALÁZS Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kunsziget község lakóit, civil és gazdasági szereplőit! Júniustól látom el a Dunaszegi Közös
Önkormányzati Hivatal vezetését, ezáltal a
jegyzői teendőket Kunszigeten, Dunaszegen
és Dunaszentpálon. Győrben élek feleségemmel és két kislányommal, hosszú időt töltöttem Sopronban is. Iskoláimat Budapesten és
Pécsett végeztem, igazgatásszervező, jogász és
okleveles közigazgatási menedzser végzettségekkel és közigazgatási szakvizsgával rendelkezem. Jegyzői megbízatásom előtt az államigazgatás különböző területein dolgoztam, de
különösen a kulturális örökségvédelemmel
eltöltött hosszú idő állt közel a szívemhez. A
hobbim ebből kifolyólag a műemlékvédelem,
de a természetjárás is nagyon kedves számomra. Jegyzői feladataim ellátása során próbálom
a település lakosságát lelkesen szolgálni, törekedni arra, hogy a gyorsaság, szakszerűség és
jogszerűség mellett a település képviselői és
polgármestere által meghatározott célok elősegítését, megvalósítását kollégáimmal magas
színvonalon tudjuk végezni. Kérem, forduljanak az Önök által már régóta ismert munkatársaimhoz és hozzám is bizalommal.
Köszönjük dr. Varga József jegyzői munkáját, aki 2007 óta segítette községünk fejlődését.

Jegyzői ügyfélfogadás:
kedd 8:00-12:00, illetve telefonos egyeztetés alapján
(A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Kunszigeti Kirendeltsége ügyfélfogadási
rendje változatlan, az megtalálható a Hivatal
hirdetőtábláján és a honlapon.)
Tel.: 20/259-6737
E-mail: jegyzo@dunaszeg.hu
web: www.kunsziget.hu
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Értünk élt, legyen jutalma az öröklét!
- LENDVAI IVÁNNÉ Életének 97. évében Győrben elhunyt Érsek
Sándor tb. kanonok, Kunsziget egykori plébános, Kunsziget Község Díszpolgára.
Nehéz időben született, 1916-ben, amikor
az első világháború borzalmai söpörtek végig
a világon. Tábori lelkészként élte át a második világháborút, melyet oly sokszor idézett
nekünk.
Nehéz időben került Kunszigetre is, 1956ben.
A viharos változásokban bölcsességével,
szerénységével, tapasztalatával utat tudott mutatni hívő közösségének és a falu lakosságának. Egyformán hajolt le időshöz és fiatalhoz,
hogy felemelje őt. Bárki fordulhatott hozzá,
és ő örült, ha segíthetett, soha nem kutatta az
okokat. nem is hibáztatott soha senkit.
Érsek Sándor plébánosként is nagyban segítette a falu fejlődését. Együtt élt a faluval,
részt vett rendezvényeinken, az egyesületek
és az intézmények életében. Munkáját a képviselőtestület 1996-ban díszpolgári címmel
ismerte el.
A templom jelenlegi belső terének kialakítását ő kezdeményezte 1959-ben, a korábban
fehérre meszelt falak márványmintázatot kaptak, és két secco is készült a mennyezetre (egy
a szentély, és egy az első hajó mennyezetére).
1979-ben az ő szervezésében történt a
templom külső felújítása.
Ismerte a falu minden házát és minden lelkét, lépteit százezrekben számolhatnánk, melyet megtett a falu utcáin.
Tisztelt Érsek Sándor kanonok úr! Szeretett
plébánosunk!
Köszönjük, hogy értünk, velünk együtt élt.
Legyen jutalma az örök boldogság, az öröklét!
Isten vele, emlékét kegyelettel megőrizzük!

Nyugdíjazásáig hitoktató is volt Érsek Sándor,
2001-es felvételünkön az elsőáldozáson látható a
gyermekekkel .

Érsek Sándor 1916. december 20-án született Bácsán. Győrött szentelték pappá 1941. június 22-én.
Felszentelése után Rábaszentmihályon volt segédlelkész két évig, majd 1943-ban és 1994ben tábori lelkész volt. 1944-től 1956-ig Csornán hitoktatói megbízatást kapott, majd 1956ban Kunszigetre helyezték, ahol 2004-ig szolgálta Istent és a rábízott híveket.
1974-től helyettes esperes, 1978-tól kerületi esperesi feladatokat kapott, 1991-ben tiszteletbeli kanonoki kitüntetésben részesült.
A 50 éves kunszigeti lelkipásztori működése alatt, híveivel szinte egy családban élve, odaadóan végezte papi feladatait.
1996-ban, 80 éves korában, kunszigeti papi szolgálatának 40. évfordulóján Kunsziget Község Önkormányzata díszpolgári címet adományozott Érsek Sándornak.
Aranymiséjét 1991-ben, gyémántmiséjét 2001-ben, vasmiséjét 2006-ban tartotta a kunszigeti templomban. 2011-ben rubintmisét tartott a győri papi otthon kápolnájában.
A magyarkurir.hu katolikus hírportál idézi a végrendeletét, amelyet így fejez be: „A jóságos
Isten irgalmában és híveim imádságos támogatásában bízva: Uram, a Te kezedbe ajánlom
lelkemet.”
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Megújultak a Keresztút képei a kunszigeti templomban
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A 14 darabból álló keresztúti kép az esztergomi Buzarovics műkereskedésből került
beszerzésre, és mintegy 150 éve ékesíti a kunszigeti templom falait.
A kunszigeti római katolikus templom külső felújítása megtörtént mindnyájunk örömére.
Sajnos a falak nedvesedése a belső berendezések állagát szintén megviselte. A fa szobrok
és a képek is fokozatosan elveszítették eredeti
szépségüket, fényüket.
Már pár évvel ezelőtt is felmerült, hogy
mi legyen a „stációval”. A templom építészeti megoldása nagyban meghatározza, hogy
milyen méretű képek harmonizálnak a belső
térhez. A Szent Antal kápolnában helyet kapó
„Mária fájdalmai” méretű kerámia keresztút

pontosan a mérete miatt nem illeszkedik a
templom hangulatához. Új képek festése ilyen
méretben és sokalakos formában nagyon magas árfekvést vetített előre. A Zsolnai gyár által gyártott keresztút mind mérete, mind a jelenlegi árának többszöröse miatt szintén nem
volt járható út. Ekkor fogalmazódott meg a
gondolat, hogy a jelenlegi képek felújítása
esetleg megfelelő megoldás lenne.
A képek a kerettel együtt igényesen készültek, a felújításuk szintén igényesen kellett,
hogy történjék.
A restaurálást Szücs Csaba restaurátor végezte. A nyomatok keretből való eltávolítása
után javította a mechanikai sérüléseket, új
vásznat ragasztott fel, a képek mechanikai ill.
szükség esetén vegyi úton való tisztítását elvégezte, valamint kitisztította a fellazult festék-

réteget. Az esetleges festékhiányokat is megfestette a restaurátor. A helyreállított képek
teljes felületét filmképzéssel védte, javította,
illetve cserélte a fenyőre alkalmazott, kasírozott kartonok feliratait. A képkereteket teljes
mértékben újra ezüstözte, a kereszteket újra
aranyozta.

A restaurálás utáni kihelyezésük,
megáldásuk a templom védőszentjének ünnepén 2013. augusztus 10-én
történik.
Reméljük, hogy az eddigi mintegy 150 év
szolgálat után, felújítva, újabb évszázadon át
szolgálják a hívő embereket és gyönyörködtetik a műkedvelő embereket a megszépült keresztúti képek.

A képek felújítása adományokból történt.
Nagylelkű adományozóink:
Ács Péter és családja, Csiszár Imre és családja, Dobrádi Zoltánné, Dudás
Ferencné, Hécz Vince és családja, Jursics Andrásné és családja, Kovács Ottó és
családja, Kungl János és családja, Lendvai Ivánné és családja, Novits Györgyné,
Szalai Béla és családja, Szalai József és családja, Szalai Pál, Dr. Szeder László és
neje, Tilai Géza és családja, Tóth András Márkus és családja,
Varga Balázs és családja, Virger Imre és családja, Wellner István és családja,
továbbá Kunsziget Község Önkormányzata, a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület, a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet, a Zöld Mező Mgtsz Kunsziget,
valamint a hívek, akik perselyadományaikkal segítették a restaurálást.
A XIV. stáció - balra a felújítás előtti, jobbra a felújított állapot.

Hittantábor Péliföldszentkereszten
- KOVÁCS OTTÓNÉ Június 29-én reggel hatodszor indult útnak
egy lelkes csapat, hogy együtt töltsön öt élményekben gazdag napot Péliföldszentkereszten.
Az első napon remek idegenvezetőnk segítségével megismerkedtünk Bábolna nevezetességével, a Lovasmúzeummal, néhány szép
paripával, és parádés szépségű kocsival.
Következő állomásunk Zsámbék volt. A
Lámpamúzeum és a Sváb Tájház megtekintése után a település fölé magasodó, romjaiban
is fenséges látványt nyújtó templom és kolostor nyűgözött le mindenkit.
Késő délután érkeztünk szálláshelyünkre
Péliföldszentkeresztre, a szalézi rend által működtetett Don Bosco–házba. Táborunk alapgondolatát is Don Bosco élete határozta meg.
Az öt nap során volt csapat-összekovácsoló játékest, túrázás, melynek során az utolsó
meredek métereken az ifisek segítségével juthattunk csak fel az Öreg-kőre, ahonnan csodálatos panoráma tárult elénk.
Esztergom és Visegrád sem maradt ki a
programból: Visegrád a könnyed szórakozásé volt – bobozás - , majd egy kiadós hajózás

után az esztergomi bazilikát csodáltuk meg
a „pincétől a padlásig”. A kupola erkélyéről
visszatekinthettünk az előző nap megmászott
Öreg-kőre. Az esték sem teltek játék és vidámság nélkül. Volt vetélkedő, éjszakai elemlám-

pás számháború, ki-mit-tud, tábortűz...
Az ötödik napon élményekkel megrakodva, barátságokat elmélyítve, új barátságokat
kötve tértünk haza, reméljük, sokan közülünk
a jövő évi viszontlátásban bízva.
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Szentmisék
Kunszigeten

- BÁBICS NORBERT Búcsúkor és Szent István napján is változik
a szentmisék rendje Kunszigeten. Szeptember
1-jétől változik ismét a vasárnapi szentmisék
kezdési időpontja.
Augusztus 10-e Szent Lőrinc vértanú napja, a kunszigeti templom védőszentjének és a
falu búcsújának ünnepe. Ebből az alkalomból
augusztus 10-én, szombaton 17 órától lesz
szentmise a templomban. Augusztus 11-én,
vasárnap a búcsúi ünnepi szentmisénk fő
celebránsa Havassy Bálint atya, beledi plébános lesz. Augusztus 12-én, hetfőn 18 órakor
gyászmisét mondunk Érsek Sándor tb. kanonok, volt kunszigeti plébános emlékére és érte
felajánlva. Augusztus 20-án, kedden 8 órakor
kezdődik az ünnepi szentmise, amelynek keretében verssel és énekekkel is tisztelgünk államalapítónk, Szent István király emléke előtt.
Szeptember 1-jétől ismét változik a vasárnapi
szentmisék kezdési időpontja Kunszigeten.
Kunszigeten
szeptembertől
9:30-kor
lesznek a vasárnapi szentmisék.
Hétfőnként és péntekenként nyári időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17
órakor lesznek szentmisék a kunszigeti templomban.

Kézműves tábor a plébánián
- KUNGL ANITA Idén harmadik alkalommal rendeztünk
kézműves tábort a kunszigeti, öttevényi és
mosonszentmiklósi hittanos gyerekeknek plébániánkon.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a három
napos napközis táborban már több visszatérő gyereket is üdvözölhettünk. A programot
igyekeztük most is úgy összeállítani, hogy
többféle kézműves technikával ismertessük

Búcsú Fűzfa Ottótól és Szalai Andrástól
- LENDVAI IVÁNNÉ Májusban vettünk végső búcsút Abdán
Fűzfa Ottó tanár úrtól, aki a ’60-as, ’70-es
években tanított a kunszigeti iskolában, és az
iskola igazgatója is volt.
Fűzfa Ottó oktató-nevelő munkáján túl igazi lokálpatrióta is volt: a Kunszigeti Hírmondóban több, helytörténettel foglalkozó írása is
megjelent.
Néhány héttel később elhunyt Szalai András, aki Kunszigeten, majd a körzetesítés után
Öttevényen is tanította a kunszigetieket.
Mindkét pedagógust az abdai temetőben
helyezték örök nyugalomra, sírjaikon Kunsziget Község Önkormányzata és lakossága

Anyakönyvi hírek
Halálozás:
Páli László 2013. május 18.

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm, hogy szeretett húgom Teca
temetésén megtiszteltek jelenlétükkel és
együttérzésüket fejezték ki.
Virág Imréné

nevében az emlékezés virágait helyeztük el.
Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik halottunk
Szalai József (Kis Jóska)
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak. Külön
köszönet a Tűzoltóságnak, a Nyugdíjas
Klub Énekkarának, Jursicsné Andinak és
a polgármesteri hivatalnak.
Szerető családja

Születés:
Szalai Ildikó Virág
2013. május 24.
Anyja neve: Danka Ildikó

Páli Lászlóné (Varga Mária)
2013. június 16.

Házasságkötés:

Luka Andrásné (Bodó Margit)
2013. június 28.

André Zsófia és Ferencz József
2013. június 22.

Jursics János 2013. július 17.

Gondár Hajnalka és Elekes
Krisztián
2013. július 20.

Érsek Sándor 2013. július 31.

meg a gyerekeket. Idei táborunkban a festésben rejlő lehetőségeket kihasználva egyedi
mintás papírokat készítettünk, amelyekből
később noteszt fűztünk. Az újrahasznosítás
jegyében farmer nadrágból tarisznyát varrtunk, fa kockákból pedig falut is festettünk.
A lelkes, támogató szülőknek hála mindig
volt asztalunkon finom csemege is. Reméljük,
hogy az együttlét és az alkotás öröme jövő
nyáron is lelkes csapatot verbuvál a plébánia
udvarára.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága édesanyánk
Luka Andrásné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. Tisztelettel köszönjük a polgármester asszony segítségét. Külön köszönjük
plébános atya mélyen megható szép búcsúztatóját és a nyugdíjas énekkar közreműködését.
Gyászoló család
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Csak a hitnek fénye mellett
- SZALAI SÁNDORNÉ A szikrázó napsütéses reggelt, amelyre
július 17-én ébredtünk, nem felejtem el, míg
élek!
A halál lopakodva fészkelte be magát a
tudatunkba. Térben és időben tévelyegve, a
rossz álom és a bizonytalanság útvesztőjében
vergődve hosszú percekig áltattam magam.
Nem, nem, nem lehet! Nem történhetett
meg, nem hiszem el!
Lelkem
sikongva,
agyam
ezres
fordulatszámon
pörögve
kereste
a
magyarázatot. Tévedés! Biztosan az!
Egészen addig, amíg a telefon másik
végén az Édesanyja hangját meghallva,
visszavonhatatlanul hasított értelmembe a
valóság. Mintha a sors keserű fintoraként
megismételné önmagát. Ugyanolyan hirtelen
mentél el, mint annak idején az édesapád.
Istenem, miért? Miért hagytad ezt? Tettem
fel azóta ezt a kérdést ezerszer! A fájdalom
mardossa lelkünket, éget és nem enyhül.
A hitnek fénye halványan dereng. Lassan,
nagyon lassan dolgozzuk fel a történteket.
Az emlékek megrohannak bennünket. Hisz
tegnap még itt volt, még beszéltünk vele.
S milyen jó volt nem tudni, hogy ez lesz

az utolsó alkalom!
Emlékezünk! Rólad Jursics János, Jancsi,
Apa, Jani.. ki, hogyan szólított. Szelíd
vonásaid rajzolódnak ki előttem. Látom
alakod, hogy jössz, ahogy gesztikulálsz,
mosolyogsz, ahogy megszólítatsz...!
Szorgalmas, állandóan tevékenykedő

„A végtelenség: ígért örököm. És mikor üt a boldogságos óra, hogy befogadjon koporsóm
gubója, hitem gyertyája utolsót remeg, és Istennek ajánlom lelkemet.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek a mérhetetlen gyász és fájdalom óráiban
nyújtott gondoskodó szeretetért, amely bármilyen formában felénk megnyilvánult. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,
Jursics János
temetésén megjelentek, sírjára koszorút vagy virágot helyeztek.
Tisztelettel köszönjük Winkler Zsolt atya lelki támogatását, a nyugdíjas klub énekkarának
a szép énekeket, a kunszigeti egyházközség tagjainak és Lendvai Ivánné polgármesternek
a segítséget, a mosonszentmiklósi és öttevényi egyházközségnek, Kunsziget civil szervezeteinek, a falu lakosságának, az osztálytársaknak, barátoknak, ismerősöknek, hogy gyászunkban osztoztak.
„Akkor magától megnyílik az ég | S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, | Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor - magától - szűnik a vihar, | Akkor - magától - minden elcsitul,
Akkor - magától - éled a remény.| Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától - friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.”
Gyászoló család

embernek ismertelek meg. Életünk
párhuzamos síkon, szinte együtt haladt!
Szomszédokként kezdtük a nagybetűs életet!
Mindennaposak voltak találkozásaink!
Egy volt a világnézetünk, hasonlóképpen
gondolkodtunk a dolgokról, a feladataink,
és a problémáink is szinte azonosak voltak.
Együtt örültünk az életnek, a gyermekeink
születésének.
Ha kellett bármikor számíthattunk Rád!
Segítőkészséged nem ismert határokat.
A szeretetből fakadó szolgálat a legszebb
Istentisztelet! Te ezt gyakoroltad! Ahogy a
hitedet is! Hiányod fáj, lényedet nem pótolja
senki.
A kunszigeti egyházközösség életében sem!
Annyi mindent tettél értünk, a nagyobb
családodért is, és a közösségért, hogy nem
tudnám felsorolni! Emlékezetünk megőrzi
és az adott helyzetben majd megemlegetjük,
ezt Te így csináltad, ezt is Te csináltad.
Benne
leszel
minden
karácsonyi
készülődésben,
vagy
amikor
a
bérmálkozóknak a virágkapu készül, a
húsvét hajnalokban és még sorolhatnám.
Most csak annyit tudok mondani,
köszönjük, hogy voltál nekünk! Hogy
lendületes, önzetlen lényeddel előbbre
vitted, segítetted az Egyházközség dolgait
is. Szegényebbek lettünk Nélküled, nagyon
fogsz hiányozni!
Mindenható akarata szerinti földi
pályádat oly rövidnek érezzünk. Hiszen még
annyi feladatod lett volna itt, sok szép terved
várt megvalósításra. Életed mégis tartalmas
volt és egész.
Imádkozunk, hogy szeretteidnek hozzon
az idő múlása enyhülést e mérhetetlen
fájdalomra, hogy el tudják viselni, amit
kell. Kérjük a jóságos Istent, hogy rendeljen
melléjük a mindennapokra „Cirenei Simont”,
hogy a hatalmas keresztet néha levegye az
úton vállukról!
Várnak Téged odafent, ahol minden tiszta
és örök.
Szeretetünk elkísér az úton.
Jó, hogy voltál, jó, hogy ismerhettünk,
barátom János! Isten Veled!
A Lelked él: Találkozunk!

Búcsúzunk
Jursics Jánostól,
Kunsziget Község Polgárőrségének, a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület alapító tagjától, Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének tagjától. Köszönjük falunkért végzett önzetlen munkáját. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Kunsziget Község Önkormányzata és civil szervezetei

.... Legyen puha a föld mikor terhétől fáradtan lepihensz
és legyen könnyű,
amikor majd kinn fekszel alatta.
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
Hogy lelked kiröppenhessen felfelé
és elérje útja végén az Istent!...
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Köszönet a fellépő
ruhákért
A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara
hálás köszönetet mond a Lébény-Kunsziget
Takarékszövetkezetnek és vezetőjének, Dudás
Ferencnének az énekkari női- és férfi felsőruházat elkészítéséhez nyújtott anyagi támogatásáért.

Véradás Kunszigeten
Színpadon a Hetedik
bekezdés.

Dübörgött a rock Kunszigeten
- MAJOR ÉVA Szombaton második alkalommal rendezték
meg a kunszigeti Rock cirkuszt, amelyen négy
zenekar lépett fel.
A koncertsorozatot a HARDRóka zenekar
nyitotta meg, amelyet a Hetedik bekezdés követett.
„Ugyan az együttesbe billentyűst keresünk,
hogy a harmadik Rock Cirkuszon még teltebb
hangzásunk legyen, új énekesünk beváltotta
a hozzá fűzött reményeket.” - mondta Kungl
János Mihály, a HARDRóka zenekar basszusgitárosa.

„Az idei koncerten jobb volt a hangtechnika, mint a tavalyin, habár arra sem lehetett
panasz. Nagyobb volt a közönség is.” - árulta
el Szabó Zoltán, a Hetedik bekezdés énekese.
A Rolyál Flöss zenekar első saját dalával
nagy sikert aratott, de a feldolgozásokat is
ugyanolyan lelkesedéssel fogadta a nagy számú közönség. Az estet a Rocket Hard Rock
Company zárta. A nézőknek tetszett az este,
jövőre is várják a kunszigeti Rock Cirkuszt.
„Látszik a zenekarokon az egy évnyi gyakorlás. Többen is voltunk, jobb hangulatú
volt, mint a tavalyi.” - mondta Biró Andrásné,
a kunszigeti Rock Cirkusz egyik nézője.

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete
véradást szervezett július 30-án a Kultúrházban. Ezúton köszönjük a véradóknak, hogy
embertársaikat ilyen módon segítették, valamint a SICK Kft-nek, hogy aznap a délutános
műszakban dolgozók számára lehetővé tette,
hogy aki szeretne, részt vehessen a véradáson.
A véradáson megjelentek: Varga Balázs,
Varga Balázsné, Sári János, Tóthné Stoller Mária, Gyurkovits Péterné, Peitliné Posch Mária,
Csányi Patrik, Virág Zoltán, Nátz Róbert,
Szűcs Tiborné, Szűcs Vivien, Burányi Szilvia,
Virág Margit, Szalai Pál, Gondár István, Kapuvári Adrienn, Stankovics Antal, Lévai Imréné,
Tóth Balázs, Börzsei László, Börzseiné Varga
Judit, Hódosi Eszter, ifj. Horváth Csaba, Horváth Csaba, Szabóné Süle Zita, Srausz Péter,
Finta Rózsa, Peitli András, Stoller Gábor,
Stankovics Tamás, Strobl Gergely, Kovács Kitti, Csányi Éva, Tamás Krisztián, Gondár Gábor, Szalai Árpád, Angyal Tamás, Biró Zsolt,
Biró Gábor, Rigó Judit, Szalai Csaba, Szalai
Csabáné, Illés Nóra, Kamocsár Réka, Németh
István.

Nemzeti Dohánybolt nyílt Kunszigeten
- BÁBICS NORBERT Nemzeti Dohánybolt nyílt Kunszigeten július 1-től. Július közepétől már csak a Fő úti trafikban lehet dohányárut vásárolni.
A dohánytermékek kereskedelmére vonatkozó koncessziós pályázat eredményeként
Szabó Tímea nyerte el a jogot arra, hogy Kunszigeten dohányboltot működtessen.
A dohánybolt - vagy ahogy a köznyelv hívja, trafik - falunkban a Fő úton, a Federal Mogul Hungary üzemével szemben, az egykori
kertészet területén nyílt, egy évek óta kihasználatlanul álló épületben.
Kunszigeten annak lélekszáma miatt csak
egyetlen trafik nyílhatott meg. Július 16-tól
pedig minden más helyen megszűnt a dohánytermékek forgalmazása Kunszigeten.
A kunszigeti trafik hétfőtől péntekig reggel
5-től délelőtt 11 óráig tart nyitva, délután pedig 1-től este 11-ig. Szombaton 8-tól 16 óráig
várják a vásárlókat. Az üzlet a jelenlegi rend
szerint vasárnaponként nincs nyitva.

A dohánytermékeken és a dohányzást kiegészítő termékeken túl üdítő, energiaital,
szeszes ital és helyben főzött kávé is kapható
a trafikban.

- A termékkör és a nyitva tartás is változhat
még az igények függvényében. A jelenlegi egy
induló állapot - mondta Szabó Tímea a Hírmondónak.
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Évzáró és ballagás az iskolában
- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU Tizenhét nyolcadik osztályos búcsúzott az
iskolától június 22-én, szombaton.
Nyolcadikosaink számára befejeződött az
általános iskola, egy új, az eddigieknél is nagyobb kihívás és persze rengeteg új élmény
vár rájuk. Osztályfőnökük, Stolcz Attila tanár
úr is búcsúzott, de csak tőlük, rá iskolánkban
vár új kaland, a jövő évi nyolcadik osztályt is
ő vezeti majd.
Bodor Bálint, Börzsei Bálint László, Busch
Norbert, Csöregi Márk, Farkas Roxána,
Fördős Boglárka, Gerezsdi Tamás, Gerezsdi
Zsolt, Gyurkovics Richárd, Halász AnnaMária, Herman Larisa Diána, Kovács Róbert
Dániel, Pintér Szilárd, Ramm Szabolcs, Tilai
József, Varga Tamás, Vikidár Márk: sok sikert
kívánunk és vendégként visszavárunk titeket!
A tanévzáró ünnepélyen - amelyre a ballagási ünnepséggel egy időben került sor legeredményesebb diákjaink jutalomkönyvet
vehettek át, sokan pedig oklevelet kaptak. Köszönjük Mátrai Elemér támogatását.
Az alsó tagozatosok versekkel és dalokkal
búcsúztak a tanévtől, végül azt is megtudhattuk, kik lesznek a következő tanév osztályfőnökei: 1. osztály: Kóczán Szilvia, 2. osztály:
Varga Péterné, 3. osztály: Kopócs Viktória,
4. osztály: Gyurkovits Péterné, 5. osztály:
Szórádi Rozália, 6. osztály: Sörös János, 7.
osztály: Dobrádi Éva, 8. osztály: Stolcz Attila.
A díjazott tanulók: 1. osztály - Strobli Rebeka, Schreiner Zsófia, Szalai Huba Bendegúz,
Szalai Álmos Koppány, Jagadics Szabina, Kovács Kitti, Szalai Adrián, Tóth Adrián, Vajda
Gábor. 2. osztály - Angyal Zsófia, Páli Olivér
István, Tóth Dániel, Vogl Benedek, Németh
Csenge, Szalai Anna Etelka, Tudós Dávid.
3. osztály - Balogh Máté, Varga Petra, Virág
Anna, Jáni Karolina, Tolnai Fabiána, Tóth
Boglárka, Jagadics Ármin, Szalai Barnabás.
4. osztály - Fehérvári Doroti, Bencsics Evelin,

Farkas Döniz, Téringer Bálint, Hécz Armand.
5. osztály - Kerczó Liza Nina, Seres Nikolett.
6. osztály - Nagy Bálint. 7. osztály - Csala Dávid, Szalai Henrik, Nagy Levente, Nagy Dániel, Csapó Márk, Varga Petra. 8. osztály - Bodor Bálint, Vikidár Márk, Csöregi Márk, Tilai
József, Gyurkovics Richárd, Gerezsdi Tamás,
Gerezsdi Zsolt, Börzsei Bálint László, Farkas
Roxána, Halász Anna Mária, Herman Diána
Larissa.
Alapfokú művészetoktatásban a következő tanulók kaptak jutalomkönyvet: Fehérvári Doroti (képzőművészet tanszak), Burányi
Dorina (néptánc tanszak), Kovács Bence
(színjáték tanszak).
Iskolánk augusztus 27-én és 28-án kisgólya-tábort szervez a leendő elsősök számára.
A tábor ideje alatt játékos formában ismerkedhetnek meg a gyerekek az iskola életével
és leendő osztálytársaikkal. Kérjük, tízórait
hozzatok magatokkal!
Az iskolában a tankönyvosztás augusztus
29-én, csütörtökön lesz 8-16 óráig. Az első
osztályosok számára a tankönyvek ingyenesek, a többi évfolyamon kérjük, hogy a szülők
szíveskedjenek a tankönyvek díjának befizeté-

sét igazoló csekket vagy az ingyenességre való
jogosultságot igazoló iratot magukkal hozni!
A tanévnyitó augusztus 31-én, szombaton
17 órakor lesz. Az első tanítási nap szeptember 2-a.

Az elsősök nyerték a palackgyűjtést
Véget ért a Győri Rendőrkapitányság és
a GYŐR-SZOL Zrt. közös programjának
keretében indított PET palack-zsugorító
program, amelynek keretében az iskolában
elhelyezett készülék segítségével több ezer
begyűjtött palackot zsugorítottak apróra diákjaink.
A palackgyűjtő verseny eredményhirdetésére június elején került sor, ahol minden
osztály jutalomban részesült.
A második, harmadik, ötödik, hatodik és
hetedik osztályosok tárgyjutalmat vehettek
át, a harmadik helyen végzett nyolcadikosok,
valamint az ezüstérmes negyedikesek pedig
süteményt. A legszorgalmasabb gyűjtők az
első osztályosok voltak, akik boldogan fogyasztották el a hatalmas nyereménytortát.

Ahogy az elmúlt években hagyománnyá vált, idén ismét diákok utaztak Nyárádgálfalváról Kunszigetre, illetve ezzel egyidejűleg Kunszigetről Nyárádgálfalvára,
ezzel is erősítve a testvértelepülési kapcsolatot. A gyerekek idén is remekül érezték magukat. Bal oldali képünkön Kunszigeten, a kultúrház udvarán az erdélyi
gyerekek és kunszigeti fogadóik. A jobb oldali fotón a kunszigeti gyerekek láthatók.
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.45; 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; 11.20; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45
Orvosi rendelő
Petőfi tér 14. - Telefon: (96) 495-029
Rendelési idő: hétfőn 8-tól 11 óráig és 1417 óráig, kedden 8:30-11:30-ig, szerdán 8-tól
11 óráig és 14-től 16 óráig, csütörtökön 8:3011:30-ig, pénteken 10-13 óráig.
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
Petőfi tér 14. - Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfőn 10-től 11 óráig, kedden 9-től 11 óráig, szerdán 16-tól 17 óráig,
csütörtökön 9-től 11 óráig, pénteken pedig
10-től 11 óráig..
Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként
nyári időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17 órakor, valamint szeptemberig vasárnap 8.00-kor, szeptembertől 9.30tól.
Önkormányzati Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
IKSZT Kunsziget
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142
www.kunszigetiskola.hu
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Iskolába „ballagott” 14 óvodás

- FARKAS FERENCNÉ Az elmúlt tavaszi-nyári időszakban sok-sok
programról, eseményről tudunk hírt adni óvodánk életéből.
Minden óvodai év végén kicsi és nagy gyermek izgatottan készül az évzáróra. Június 7-én
pénteken a kiscsoportosok a kultúrházban
adtak ízelítőt vendégeinknek az egész évben
tanultakból. A gyermekek nagyon ügyesen és
bátran adták elő szerepeiket, mindenkit nagynagy dicséret illett. A kicsik műsora után a
nagy-középső csoportosok évzáró bemutatója következett - pünkösdölő népszokásokat
mutattak be a nagyok. A középsősök verses-dalos tavaszköszöntő összeállítást adtak
elő. Középsőseink elbúcsúztak a „nagyoktól”,
akik szeptemberben már iskolások lesznek,
játék helyett a betűkkel és számokkal ismerkednek az iskolapadban. Az idei tanév végén
14 kisgyermek búcsúzott az óvodától, ők első
osztályosok lesznek szeptembertől. Az ünnepély zárásaként megható versösszeállítással
búcsúztak az óvoda dolgozóitól nagycsoportosaink. Köszönjük az elköszönő szép szavakat, kívánjuk, hogy az iskolában is szeressetek
járni és tanuljatok szorgalmasan!
Június első hetében szülőknek szóló bemu-

tató órákat szerveztünk: balett, ”okosító torna”, néptánc, angol foglalkozás várta őket.
Elbúcsúztunk Kreiter Anna logopédus nénitől, aki évekig foglalkozott a rászoruló gyermekekkel óvodánkban. A törvényi változások
miatt a következő tanévtől már nem dolgozik
Kunszigeten. Köszönjük munkáját, és kívánunk további sok sikert munkájához és jó
egészséget nyugdíjas éveihez.
Óvodánkban a nyári szünet 2013. augusztus 5-től 2013. augusztus 26-ig lesz. Terveink
szerint ezen idő alatt karbantartási, felújítási
munkák lesznek intézményünkben.
A nyári szünet után szeptemberben az óvodákban új nevelési év kezdődik. A kiscsoportba a harmadik életévüket betöltött gyermekek
érkeznek, kicsit megszeppenve, kicsit néha
sírva is.
A gyermeklétszám a következő tanévben
az alábbiak szerint alakul: „Nagy-középső”
csoport: 28 fő, óvónők: Németh Attiláné és
Farkas Ferencné. „Kis-középső” csoport: 32
fő (szeptember 1-jén 23 fő), óvónők: Horváth
Árpádné és Frank Gyuláné.
A 2013/2014-es tanévben 23 kiscsoportos
korú gyermek, 18 középső csoportos korú
gyermek, 19 nagycsoportos (tanköteles) korú
gyermek.
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Labdarúgó csapatunk marad a II. osztályban
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Megyei II. o.: Utolsó előttiként zárt a
csapatunk
Véget ért a bajnokság. Első számú csapatunk a megyei III. osztály mosonmagyaróvári csoportjának bajnokaként jutott fel két év
után újra a másodosztályba. A tavalyi keretet
azonban nemhogy erősíteni nem tudtuk, sajnos játékosok távoztak a csapattól, akiket nem
tudtunk megfelelően pótolni.
Az őszi szezont a 10. helyen zártuk, ami
még adhatott volna okot a bizakodásra, a tavaszi szezonkezdet után azonban hamar be
kellett látni, hogy a bennmaradáshoz is bravúrokra lenne szükség. Télen újabb játékosok
távoztak a csapattól, edzőcsere is történt (Gulyás Lászlót Ulbert Tibor váltotta), és sérülések is sújtottak bennünket.
Tavasszal végül csak egyetlen meccset
tudtunk megnyerni, a sereghajtó Barbacsot
vertük 5-3-ra idehaza, valamint döntetlent
értünk el Dunakilitin és Károlyházán. 21 pontunkból 13-at hazai pályán szereztünk, 8 pontot vendégként. Ősszel 16, tavasszal 5 pont a
csapatunk mérlege. 42 gólt lőttünk összesen
(ez a második legkevesebb), miközben 117-et
kaptunk (ez a legtöbb a mezőnyben). A legkevesebb gólt a Dunakiliti elleni hazai mecscsünkön született (1-0-ra nyertünk), egyben
ez az egyetlen meccs az egész bajnokságban,
amikor nem kaptunk gólt. A legtöbb kunszigeti gól egy meccsen a Barbacs elleni hazai
5-3-as győzelmünkkor esett (ezen túl háromszor lőttünk 3 gólt - ősszel Hegyeshalomban
és idehaza Mosonszentmiklós, valamint Hegyeshalom ellen), a legnagyobb vereségünk
pedig a Győrsövényház elleni 11-1-es vereség
volt (további keserű emlék a Bősárkánytól
idegenben kapott 9 gólt, és a Hegyeshalomtól
idehaza kapott nyolcas).
A bajnokságban Fazekas Péter 10, Molnár
Attila 9, Volner Gábor 4, Tilai Ákos 3, Takács
Richárd, Nagy Alex, Eperjesi Dániel és Krausz
Csaba 2-2 gólt szerzett, és egyszer volt eredményes Szabó Máté, Németh Péter, Gulyás
László, Kopp András, Kuller Martin, Kovács
Kornél és Stankovics Tamás.
Az utolsó előtti, 15. hely a kiírás értelmében a kiesést jelentette volna a csapat számára,
ám a nevezések mégis úgy alakultak, hogy a
2013/14-es idényben is maradhatunk a megyei II. osztályban, és ezúttal is a mosonmagyaróvári csoportba sorolták együttesünket.
Németh Pétertől, a Kunsziget SE labdarúgó
szakosztályának vezetőjétől megtudtuk, hogy
Kovács István Darnózselire, Erbele Zoltán
Töltéstavára, Horváth Gergő Mecsérre, Tolnay
Balázs Écsre, Gulyás László Dunaszegre,
Szalai Gergely Öttevényre, Fazekas Péter és
Tilai Ákos pedig Mosonszentmiklósra igazolt, Stefan Rasko Szlovákiában folytatja pályafutását.

Csíkos mezben a kunszigetiek, balról Stankovics Tamás, Németh Péter, Volner Gábor, Tilai Ákos, Krausz
Csaba, Sághy József, Tuba Gábor és Kopp András az Enese elleni mérkőzésen. Fotó: Bábics Norbert.

Hat játékost igazolt a Kunsziget SE, a kapus
Csengei Pétert (Győrsövényházról), valamint
a következő mezőnyjátékosokat: Heszky Zoltán (Bajcsról), Fehér József (Abdáról), Vass
Dániel (Rábakecölről), Vörösházi Szilárd
(Gicről), Kolompár Róbert és Lenhardt Márió
(Győrszemeréről). Visszatér a csapathoz Virág
Attila és Strobl Balázs, valamint sérülése után
ismét számíthat Ulbert Tibor Nagy Krisztiánra, Molnár Zoltánra és dr. Kovács Kornélra.
A középmezőnyben végezni, és biztosan a
másodosztályban maradni - ez a célja a csapatnak az augusztus 18-án kezdődő szezonban. Az első meccsen Bezenyét fogadjuk,
aztán Győrsövényház, Mosonszentmiklós és
Hegyeshalom következik. Tétmeccs azonban
korábban is lesz: augusztus 10-én 17 órától
rendezik a Megyei Magyar Kupa első fordulóját, ahol hazai pályán fogadjuk a megyei I.
osztályú Gönyű csapatát.

U19: helyt álltak a fiatalok
18 ponttal a 14. helyen végzett csapatunk
a megyei II. osztály mosonmagyaróvári csoportjában.
Ősszel 13 ponttal a 12. helyen zárt a csapat,
tavasszal két győzelem jött ehhez (Püski és
Enese ellen hazai pályán), ám egy büntetőpontot is kaptunk, így jött ki a 18 pont.
Hazai pályán a teljes bajnokságban
Dunakilitit, Károlyházát, Püskit és Enesét
győztük le, valamint Bezenye ellen értünk el
döntetlent. Vendégként csak ősszel szereztünk pontot, Enesén és Barbacson.
Az őszi csapat zömmel a tavalyi megyei
III. osztályú tartalékcsapat játékosaiból állt,
a tavaszi szezonra azonban többen a nagyok
csapatához csatlakoztak vagy abbahagyták a
labdarúgást - Kopp András így főként az U16os játékosokra épített. A rutin hiánya azonban
megmutatkozott az eredményekben.

Összesen 47 gólt szereztünk (ez a bajnokságban a harmadik legkevesebb), és 134-et
kaptunk (ez is a harmadik legrosszabb eredmény). Mészáros Áron 7, Nagy Alex és Roll
Máté 6, Kopp András 5, Tolnay Balázs és
Szalai Máté 4, Szalai Ádám, Stoller Gábor és
Nődl Erik 2, valamint Horváth Csaba, Kuller
Martin, Szalai Csaba, Molnár Attila, Tuba Gábor, Kuller Máté, Vikidár Márk, Fazekas Péter
és Nagy Dániel 1 gólt szerzett ebben a bajnokságban.
Enesét és Barbacsot előztük meg a tabellán.

U16: értékes negyedik hely
U16-os csapatunk csak a tabella első három
helyezettjétől kapott ki tavasszal, és a negyedik helyen végzett a bajnokságban; ilyen előkelő helyet kunszigeti serdülőcsapat még soha
nem tudhatott magáénak eddig.
Az idényben a kunszigeti csapatból a legtöbb gólt Mészáros Áron lőtte (15-öt), Nagy
Dániel 13-szor, Nődl Erik 11-szer, Nagy Levente 9-szer, Vikidár Márk 7-szer, Csányi
Dominik 4-szer, Szalai Gergely, Saru Richárd
és Kuller Máté 2-szer talált az ellenfél hálójába, és egy gólt szerzett Szalai Henrik, Mezei
Valentin, Csala Dávid és Baranyai Péter is.
A kiírás szerint 1998. január 1-je után született játékosok szerepelhetnek csak a következő idényben az U16-os bajnokságban, kivételt
két 1997-es születésű játékos jelenthet mecscsenként. Vagyis Mészáros Áron és Baranyai
Péter idén már nem lehet tagja a keretnek.
Az U16-os bajnokság hagyományosan
szeptember elején kezdődik, lapzártánkig
sem a csoportbeosztást, sem a sorsolást még
nem készítette el a szövetség. Az azonban biztos, hogy a Kopp András edző által irányított
csapat bármilyen csoportba is kerüljön, esélyes lehet a dobogóra.
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Május 1-jén hangulatos majálist rendeztünk a sportpályán. A játékok mellett interaktív meseelőadás is volt
(képünkön), és az egykori Kunszigeti II. az öregfiúk ellen játszott izgalmas focimeccset. Fotó: B. N.
Dinnyés József daltulajdonos előadásával emlékeztünk a Nemzeti Összetartozás Napján a trianoni
békediktátum évfordulójára június 4-én. Fotó:
Bábics Norbert.

A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola első olyan tanévén van túl, ahol
három tanszakon alapfokú művészetoktatásban vehettek részt a gyerekek. A néptáncosok és képzőművészeti tanszak tanulói népes közönség előtt, a sportpályán, a gyermeknap keretében vizsgáztak. A színjátszó
tanszak tanulói a kultúrházban mutatták be darabjukat. Képünk ez utóbbi eseményen készült. Fotó: B. N.

Képzést rendeztek a polgári védelmi feladatokról a
kultúrházban június 28-án. Képünkön Csepi László,
aki a katasztrófavédelemről tartott előadást.
KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu
www.facebook.com/kunsziget

Május 25-én, a kunszigeti gyermeknap keretében vágták át hivatalosan a szalagot a Dózsa Gy. u. és József A.
u. kereszteződésében kialakított Extrém park - Kalandpark területén. A megnyitót parkour és kerékpáros
bemutatók és ügyességi versenyek is színesítették. Fotó: Horváth Rajmund.

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: Bábics Norbert.
Készült a BHM Marketing Kft. nyomdájában
450 példányban.

