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Petrezsirom Fesztivál a Magna Cum Laudéval
- BÁBICS NORBERT 2012-ben hagyományőrző szándékkal rendezett először fesztivált Kunsziget, az egykor
híres petrezsirma tiszteletére. Idén még nagyobb szabású rendezvénnyel folytatódott a
hagyomány.
Kunszigetnek anno a hírnevet a zöldségtermesztés hozta. A kunszigeti petrezselyem vagy ahogy anno hívták: „petrezsirom” - szép,
hosszú, ág nélküli gyökérrel rendelkezett,
hossza akár a 30-45 centimétert is elérte. Keresett áru volt a piacokon Veszprémtől Tatáig,
Pesttől Bécsig. A gazdák külterületen termelték, mindenkor ásott, mélyen megmunkált
földbe juttatva az értékes magot. Virágkorában pesti nagykereskedők helyi megbízottjai,
a cenzárok vásárolták fel a termést. Az 1930as, sőt még az 1950-es években is évi 150 vagon szigeti zöldséget exportáltak. Saját biléta
hirdette a termények kunszigeti származását.
Ennek a korszaknak, ennek a hagyománynak kíván emléket állítani a Petrezsirom fesztivál. 2012 őszén rendeztük az elsőt: 2014.
május 31-én, szombaton a sportpályán pedig
a másodikat.
A nap programja reggel hatkor kezdődött,
ekkor kezdték el a húsleves elkészítését a nevezett csapatok. Tizennégy kunszigeti csapat
mérhette össze húslevesfőző tudományát, ők

az önkormányzat korábbi felhívására jelentkeztek. A levesfőzést - ahogy másfél éve is - az
önkormányzat támogatta, a csapatok feladata
a leves elkészítése volt a megfelelő mennyiségben (ez csapatonként 60 liter húslevest jelentett).
Délre elkészültek a levesek, a szakemberekből álló zsűri pedig elkezdte a kóstolást. Négy
szakács: Eperjesi József, Horváth Krisztián,
Mátrai Elemér és Rákóczy László döntése
értelmében - bár mind a 14 csapat remek és

ízletes leveseket készített - a legjobb levest Erdőkert baráti kör főzte, így ők kapták az idei
fesztiválon az Arany Fakanalat. A díj vádordíj,
vagyis innentől minden fesztiválon a győztes
veheti át a díjat, és egy évig az ő levesük lesz a
legjobb kunszigeti húsleves.
Déltől a színpadon is elkezdődött a fesztivál: egymást követték a zenés, táncos és vidám
produkciók egészen hajnalig. A nap sztárvendége a Magna Cum Laude volt.

Két választás
két hónap alatt

Tűzoltóverseny:
díjeső Téten is

A serdülők második
helyen végeztek

- BÁBICS NORBERT Április 6-án országgyűlési választásokat rendeztek Magyarországon, május 25-én pedig európai parlamenti képviselőket választottunk.
Utóbbit nemcsak országosan, Kunszigeten is
alacsony részvételi csúcs jellemezte.

- BÖRZSEI ARNOLD Egy első, két második és két harmadik helyezést szereztek Kunsziget önkéntes tűzoltói a
téti versenyen.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

- BÁBICS NORBERT Első számú csapatunk utolsóként esik ki a
megyei II. osztályból. A serdülőknél viszont
van ok örömre: Kopp András tanítványai második helyen fejezték be a bajnokságot.

Az áprilisi országgyűlési választásokon
Kunsziget a korábbiaktól eltérően a mosonmagyaróvári körzetben, vagyis a megye 5.
számú egyéni választókerületébe került. Országgyűlési képviselőnek a körzet dr. Nagy
Istvánt választotta - Kunszigeten is ő nyert. A
részvételi arány falunkban 68 százalékos volt.

Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete számára az idei év a jubileum és az emlékezés jegyében telik. Egyesületünk idén 130
éves. Hamarosan elkészül a szertár energetikai korszerűsítése.
Három versenyen mérette meg magát egyesületünk az elmúlt időszakban - Abdán, Téten
és Mosonszentmiklóson, és háromszor kapott
riasztást.

Új elnöke van a Kunsziget Sportegyesületnek Sághy József személyében. A megyei II.
osztályban szereplő csapat néhány héttel ezelőtt szerződést bontott Ulbert Tibor edzővel.
A helyét - már a jövő évre készülve - Németh
Gergely, a csapat korábbi játékosa vett át. Az
már sajnos biztos, hogy a másodosztályból
utolsóként esünk ki.
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FOLYTATÁS A 6. OLDALON >>
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Petrezsirom Fesztivál a Magna Cum Laudéval
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Kimlei Harmonikások és a Loyd Egylet
remek zenével szolgált az ízletes ebéd idején.
A Szigetgyöngye Nyugdíjasklub dalcsokorral
készült a fesztiválra. A látogatók aerobic bemutatót is láthattak.
A legkülönlegesebb ízű leves különdíját a KuinVi Vau - KID TEAM kapta
szarvasraguleveséért. A legeredetibb leves díját a KA-TÓ és társai galamblevesükkel érdemelték ki. A legháziasabb ízű leves különdíját
a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület levese kapta.
Harmadik lett Kunsziget Község Polgárőrségének senior csapata, második helyen a
Tánczos Team végzett, az első helyezést az Erdőkert Baráti kör kapta. A vándorserlegre is
ennek a csapatnak a neve kerül.
Az iskola színjátszó és tánc tanszakainak a
nyilvános vizsgaelőadására is a fesztivál keretiben került sor. A sikeres vizsgát a nagyszínpadon, nagy számú közönség követte, és jutalmazta megérdemelten nagy tapssal.
A nap házigazdája Polgár Peti zenés humorista volt, aki nem először járt Kunszigeten,
korábban két nyári rendezvényen is szórakoztatott minket. Délután háromtól önálló
műsorával szórakoztatta a közönséget a fesztiválon.
16 órától a Kajárpéci Vízirevüé volt a színpad. 2007 óta időről-időre visszatérnek Kunszigetre, hogy sajátos világlátásukat megmutassák, és groteszk szemüvegükön keresztül
szórakoztassanak és ismeretet terjesszenek.
Ezúttal a Kajárpéci Otelló című darabot hozták el.
Némi zenekari beállás után a Group’N’Swing
koncertje következett a színpadon. A Dal
című tévés showban is láthattuk őket, a Retikül című dalukkal az elődöntőig jutottak.
A Magna Cum Laude másfél órás koncertjére megtelt a sportpálya. Az idén 15 éves
zenekar mára az ország egyik legnépszerűbb
csapatává vált, legnagyobb slágereiket ezúttal sem hagyták otthon: elhangzott a Színezd
újra, a Pálinkadal, a Köszönet, a Főnököm, a
Visszhang, a Gondatlanságból elkövetett emberölelés és persze a Vidéki sanzon is. A legismertebb slágereket a 3-4 ezer fős publikum
is énekelte.
A remek hangulat megmaradt az éjszaka
hátralevő részére is, erre a Gramy együttes
neve jelentett garanciát. A fesztivál méltó zárása volt a zenekar éjszakába nyúló koncertje..

A legháziasabb leves díját a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület kapta.
Fotó: Horváth Kornél

Pillantkép a Kajárpéci Vizirevü előadásából. Fotó: Bábics Norbert

Mező Misi a Magna Cum Laude élén. Fotó: Horváth Kornél.
További képek: http://www.facebook.com/kunsziget
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A nemzeti összetartozás napja

A korábbi választások kunszigeti részvételi adatai 2002-től.

Választások 2014

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A kunszigeti lakcímmel rendelkező állampolgárok névjegyzékében 964 fő szerepelt az
áprilisi országgyűlési választásokon, közülük
659-en éltek szavazati jogukkal. A választásokon 18 olyan állampolgár is megjelent Kunszigeten, akik más egyéni választókerületben
rendelkeznek állandó lakcímmel, ők a másik
választókerületek szavazólapján szavazhattak
(korábban egyébként 21-en jelentkeztek átszavazásra, a 18 megjelent szavazó 85,71 százalékos részvételt mutat).
A választás eredményeképpen a választókerületünk országgyűlési képviselője a következő négy évben a Fidesz-KDNP képviselője, dr.
Nagy István lesz, aki 2010-től tagja az országgyűlésnek. Kunszigeten 331 szavazatot kapott
(ez az érvényesen szavazók 50,84 százaléka).
Az országos listák közül a Fidesz-KDNP listájára érkezett a legtöbb szavazat, szám szerint
336 (ez 51,61 százalékát jelenti az érvényes
szavazatoknak). Mind az egyéni, mind a listás
lapok esetén 8 érvénytelen szavazat volt.

Balra a képviselőkre, jobbra a listákra leadott
szavazatok megoszlása Kunszigeten.

Az országgyűlési képviselő-választás részletes eredménye Kunszigeten: 1. Nagy István (Fidesz-KDNP) 331 szavazat, 2. Lipovits
Máté (Jobbik) 158, 3. Lehóczki Attila (MSZPEgyütt-DK-PM-MLP) 109, 4. Goda Bálint
(LMP) 29, 5. Nagy Ádám (Munkáspárt) és
Ódor Ferenc (SEM) 6-6, 7. Nagy Attila Zoltán (SMS) 5, 8. Hutkai Anna (ÖP) 3, 9. Virág
Mihályné (KMSZ) 2, 10. Ködmön Szabolcs
(ÚDP) és Mácsik János (Szociáldemokraták)
1-1, 12. Deák János (JESZ) és Földvárszki István (ÚMP) 0-0 szavazat.
Az országos listás választás eredménye
Kunszigeten 1. Fidesz-KDNP 336, 2. Jobbik
160, 3. MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 104, 4.
LMP 30, 5. Munkáspárt 5, 6. A Haza Nem
Eladó Mozgalom Párt, SEM és KTI 3-3, 9.
Szociáldemokraták 2, 10. SMS, ÚDP, Együtt
2014, Zöldek Pártja és Összefogás 1-1, 15.
MCP, Független Kisgazdapárt, JESZ és ÚMP
0-0 szavazat.
Május 25-én immár harmadik alkalommal
döntöttünk arról, hogy az Európai Parlamentben kik képviseljék Magyarországot. 979 név
szerepelt a szavazásra jogosultak névjegyzékében, közülük 278 szavazó jelent meg az
EP-választáson, ez 28,4 százalékos részvételi
arány, ami minden korábbinál alacsonyabb.
Eddig arányaiban a legkevesebben a 2009-es
EP-választáson szavaztunk Kunszigeten, akkor 39,6 százalékos volt a részvétel.
Kunszigeten a legtöbb szavazatot a FideszKDNP listája kapta (186-ot, vagyis szavazatok
66,91 százalékát). A további sorrend: 2. Jobbik 45 szavazat (16,19 %), 3. MSZP 17 szavazat (6,12 %), 4. Demokratikus Koalíció 11
szavazat (3,96 %), 5. Lehet Más a Politika és
Együtt-PM 9-9 szavazat (3,24 %), 7. A Haza
Nem Eladó Mozgalom 1 szavazat (0,36 %),
8. SMS 0 szavazat (0 %). Az EP-választáson
Kunszigeten nem volt érvénytelen szavazat.
Mindkét választás rendkívüli esemény nélkül, rendben lezajlott falunkban.

- BÁBICS NORBERT 1920. június 4-én befejeződtek az I. világháborút követő béketárgyalások. A Versailleshoz tartozó Nagy-Trianon kastély folyosóján
magyar idő szerint16:32 perckor írták alá a
szerződést, amelynek értelmében átalakították Magyarország (pontosabban akkor még
Magyar Királyság) határait, és korlátozták a
hadsereg létszámát.
A döntés hatására az ország területe 72
százalékkal csökkent, a lakosság lélekszáma
pedig 64 százalékos veszteséget szenvedett.
Elcsatolták a termőföld 61, a faállomány 88, a
vasúthálózat 62, a kiépített utak 65, a nyersvas 83, az ipartelepek 56, a hitel- és bankintézetek 67 százalékát.

Június 4-ét 2010-ben nyilvánította az Országgyűlés a nemzeti összetartozás napjának,
azóta minden évben Kunszigeten is megemlékezünk erről a napról.
A Kossuth téri emlékparkban idén június
4-én késő délután (lapzártánk után) zajlott le
a megemlékezés a nemzeti összetartozás napján a trianoni békediktátum évfordulójáról
koszorúzással egybekötött emlékünnepség
keretében.
A nemzeti összetartozás napja alkalmából
az önkormányzati ünnepséget követően a
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében előadást tartott
Horváth Gábor hadtörténész az I. világháború és az azt követő békeszerződések címmel.
Történelmi előadásában szólt a trianoni békediktátumról is.

Evangélikus istentisztelet pünkösdhétfőn
Pünkösd hétfőjén, vagyis 2014. június 9-én
délelőtt 11 órakor úrvacsorával egybekötött
evangélikus istentiszteletre kerül sor Kunszigeten, a Győri úti Szent Antal fogadalmi kápolnában.
A pünkösdhétfői istentiszteletre szeretettel
hívjuk és várjuk az evangélikus vallásúakon
túl a katolikus és más vállású kunszigeti és a
környékbeli hittestvéreket is.
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Remek eredmények, sikeres bemutatkozások
- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -

Cziráki Lajos komplex megyei
rajzverseny
A Cziráki Lajos komplex megyei rajzverseny a rajztanítás, a vizuális nevelés kiemelkedő eseménye mind a felkészítő tanárok,
mind az erre hónapokon át készülő gyermekek számára. Ezért határoztuk el az Alapfokú
Művészeti Iskola Képzőművészeti tanszaka 3.
csoportjának növendékeivel, hogy erre a pályázatra szánjuk a november végétől február
20-ig tartó időszakot.
Mi a CIRKUSZ világát jelenítettük meg
nagy elevenséggel. A porond nyolc szereplőjét, más-más karakterét rajzolták, festették,
ragasztották, vágták ki a csoport tagjai, s állítottuk össze egyéni munkákká, önálló nevezési lapokon A2-es, A1-es fotókartonokra,
kiállításra kész állapotban. Második feladatként az egyéni munkák artistáit, bohócait, állatidomárjait, légtornászait, állatokat, lovakat
másodpéldányokban megfestve, létrehoztunk
egy cirkuszi porondot, ahol minden szereplő
a közös előadás, produkció része.
A március 20-i eredményhirdetésen a megye legjobbjai között kis növendékünk, ill. az
egész csoport elismerésben részesült.
Az első kategóriában a harmadik osztályosok között III. helyezést Németh Csenge,
Az alsó tagozat különdíját, A cirkusz porondja című alkotásunkért, Németh Csenge és
csapata néven az egész csoport kapta: Angyal
Zsófia 3. o., Berzai Alida Mária 4. o., Csepregi
Zsolt 4. o., Németh Csenge 3. o., Szalai Anna
Etelka 3. o., Tolnai Fabiána 4. o., Varga Réka 3.
o., Zágoni Szabó Bence 4. o.

A versmondó verseny kategóriáinak helyezettjei és a zsűri. Fotó: Bábics Norbert

Rejtvényes matekverseny

Kunszigeti versmondó verseny

Iskolánk március 21-én ötödik alkalommal rendezte meg a Kunszigeti Matematikai
Rejtvényfejtő Versenyt. A szervezésben és lebonyolításban az ötletadó – Stolcz Attila, matematika szakos tanár – mellett nagyon sok
munkája, feladata volt a kollégáknak.
A márciusi döntőt két, levelezős forduló
előzte meg. Ezek kiértékelése után a hajrában
1174 tanulóból 120 fő jöhetett el Kunszigetbe,
és képviselhette a döntőbe jutó 35 iskolát. A
legtávolabbi versenyzők a jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskolából érkeztek.
A legtöbb dobogós helyet a NádorvárosiKálvária utcai Iskola diákjai vihették el, öregbítve ezzel iskolájuk jó hírnevét.

Idén is megrendezésre került iskolánkban
a hagyományos tavaszi versmondó verseny,
melyen 48 kisdiák vett részt. Szép számmal érkeztek versenyzők Győrzámolyról,
Kisbajcsról, Börcsről, Dunaszegről, Nyúlról
és természetesen a helyiek is megmérettették
tudásukat. A verseny elnöke Hegedűs Ildikó, a Győri Nemzeti Színház tagja méltatta a
színvonalas előadásokat. A zsűri tagjai Guttin
András színművész és Sík Frida a Győri Nemzeti Színház munkatársai is megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket. Hangulatos,
értékekkel teli délutánt töltöttünk együtt.
Köszönjük a résztvevőknek!
Iskolánk tanuló közül az I. korcsoportban
2. helyezett Ramm Regina, 3. helyezett pedig
Tóth Emese lett.
A II. korcsoportosok között Varga Petra 2.
helyezést ért el, Tóth Dániel pedig harmadik
lett.

Bemutatkozás a Győr Plazában
Iskolánk diákjai két napon keresztül mutatták be az iskolában folyó munkát a Győr
Plazában áprilisban. A képzőművészeti tanszak az elkészült munkákat állította ki, valamint kézműves foglalkozást is tartott az
érdeklődők számára. Az 1-7. osztályosok egyegy zenés, táncos vagy prózai produkcióval
készültek, ahol a húsvéti népszokásoktól az
angol mondókákon át az énekes produkciókig
széles volt a paletta. Bemutatkozott a színjátszó tanszak is.

A színjátszó tanszak elismerése

A színjátszó tanszak tanulói, a Kunszigeti Gézengúzok a Győr Plazában. Fotó: Laczkó Gergely

Május 9. és 11. között került megrendezésre
24. alkalommal Mosonmagyaróváron a „Kárpát-medencei amatőr színjátszók találkozója”.
A 21 kiválasztott bemutató között lehetett a
Kunszigeti Gézengúzok előadása, Janikovszky
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a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskolában
Éva: Kire ütött ez a gyerek? című kisregényének dramatizált változata. A Kunszigeti Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában második
éve működik a színjátszó tanszak, ez a fesztivál volt az első „házon kívüli” megmérettetés
a fiatal csoport számára, melyet Hegedűs Ildikó vezet.
A bemutatkozás nagyon jól sikerült, a rendezőkből álló zsűri kiemelte az előadás egységességét, pergő ritmusát, dicsérte a dramatizálást, a szereposztást, a gyerekek koncentrált
színpadi jelenlétét. A „ Gézengúzok” megérdemelten kapták meg a közösségi játékért járó
díjat.

Vetélkedő az Európa-napon
Vetélkedővel ünnepelte a május 9-i Európa-napot a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
A nyúli Pilinszky János Általános Iskola és
a mosonmagyaróvári Újhelyi Imre Általános
Iskola, valamint a fogadó intézmény két-két 7.
és 8. évfolyamos csapata jeleskedett a nemes
versengésben. Felnőttek számára is példaértékű az a széleskörű ismeretanyag, amit a tanulók az Európai Unió témaköréből, valamint az
uniós tagországok földrajzáról, történelméről
és kultúrájáról felhalmoztak.
Remek légkörben zajlott a tízfordulós magyar és angol nyelvű vetélkedés, a helyezettek
között végig csekély volt a pontkülönbség.
Az első helyezést a nyúli iskola csapata, a

másodikat az óvári csapat, a harmadikat az
„újhelyis” csapat érte el. A negyedik helyre
„pilinszkysek” kerültek.
A házigazdák „arany” (Jagadics Adrián,
Losonczi Pálma és Vikidár Máté) és „ezüst”
(Mezei Milán, Pintér Krisztián és Szabó Péter) különdíjban részesültek kiváló teljesítményük alapján, ugyanakkor a „fair play” szellemében.
A kunszigeti gyerekeket Pappné Kuster
Klára tanárnő készítette fel.

Angol mondókaverseny
A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola harmadik alkalommal rendezte meg angol
mondókaversenyét két kategóriában alsó osztályosok részére. Kilenc iskolából negyvenöt
versenyző mérte össze tudását.
Az 1-2. osztályosok között harmadik helyezett lett Tóth Emese. Különdíjat Horváth Maja
kapott.
A 3-4.osztályosok közül különdíjban részesült Lázár Szabina.

Lear király lányainak sikere
Művészeti és tudományos területeken hirdetett pályázatot a Radnóti Miklós Általános
Iskola William Shakespeare életművéhez kapcsolódóan. Iskolánk, a Kunszigeti Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a képzőművészeti felhívásra válaszolt.

A csoport tagjai - Berzai Alida Mária 4.
o., Csepregi Zsolt 4. o., Németh Csenge 3.
o., Szalai Anna Etelka 3. o., Tolnai Fabiána 4.
o., Varga Réka 3. o., Zágoni Szabó Bence 4.
o. - közül: Angyal Zsófia 3. osztályos kisdiák
műve nyerte el az I. díjat. Tanára, Priskinné
Tuller Marianna pedig a Legeredményesebb
felkészítő tanár címet.

Papírgyűjtés és elektronikai
hulladékgyűjtés
Május 29-én délután hulladékgyűjtést tartottunk a COOP bolt előtti parkolóban. Az
ott elhelyezett konténerekbe összegyűjtött és
kötegelt papír hulladékot a tanulóink nevében
is köszönjük.

Színjátszó és néptánc vizsga a
Petrezsirom Fesztiválon
Alapfokú Művészeti Iskolánk színjátszó
tanszakának és tánc tanszakának növendékei
a II. Kunszigeti Petrezsiromfesztivál keretében
tettek sikeres vizsgát. Az évfolyam sikeres teljesítésének feltétele a vizsgadarab bemutatása
volt. Ezt minden tanuló teljesítette, ráadásul
nagyszámú érdeklődő előtt.

Évzáró és ballagás
Iskolánk tanévzáró ünnepélye és a 8. osztályosok ballagása június 20-án, pénteken, 17
órakor lesz az iskolában. Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

A régi óvodától is búcsúztunk az évzárón
- FARKAS FERENCNÉ A tavaszi időszakban sok-sok programról,
eseményről tudok hírt adni óvodánk életéből.
Óvodásaink izgatottan készültek nemzeti
ünnepünkre. A kicsikkel nemzeti színű zászlót készítettünk, és versekkel, dalokkal készültünk március 15-i ünnepre. Az ünnepi műsorral nagy-középső csoportosaink készültek,
a jeles napra ünnepi díszbe öltözött óvodánk
és óvodásaink büszkén viselték szívük fölött
a nemzeti kokárdát. A délelőtt folyamán a
nagycsoportba kaptak meghívást a „kicsik”,
és megnézhették ünnepi műsorunkat. Falunk
ünnepélyén is méltóképpen köszöntötték
óvódásaink a jeles napot.
A húsvéti nyúl látogatása után az édesanyák
a nagymamák köszöntésére készültünk május
első vasárnapján.
Május-június hónapban úszótanfolyamot
szerveztünk nagy-középső csoportos gyermekek számára. Kunsziget Község Önkormányzatának támogatásával - az utazás költségét
fizeti az önkormányzat - 15 kisgyermek vesz
részt a tanfolyamon. Köszönjük az anyagi támogatást.

Minden óvodai év végén izgatottan készülnek az évzáróra a gyerekek. Május 30-án a
kultúrházban a legkisebbek nagyon ügyesen
adtak ízelítőt a tanév folyamán tanult versekből, dalokból, a középsőseink körjátékokból
összeállított előadással, nagycsoportosaink
lakodalmas játékkal búcsúztak az óvodától.
Köszönöm kollégáim felkészítő munkáját,
és a tanévben végzett lelkiismeretes nevelőmunkát. Minden évben megható, de egyben
felemelő érzés, amikor elbúcsúzunk a nagy-

csoportosoktól, hiszen az óvodánkban töltött
3-4 év alatt lettek „nagyok” és már izgatottan
várják az iskolás éveket. A következő sorokkal
búcsúzom Tőlük munkatársaim nevében: „Itt
is jó volt, ott is jó lesz, ugye bizony gyerekek…
Tanuljatok szorgalmasan, a Tanító néni türelemmel, szeretettel megtanít Benneteket írni,
olvasni, eligazodni a számok világában.”
Szeretném megköszönni a megható búcsúzó szép szavakat a gyermekeknek, a szülőknek
a kedves ajándékot.
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ÖTE: Fejlesztés, riasztások és versenysikerek
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Tűzoltószertár
Az önkormányzat sikeres LEADER és
KEOP pályázatának köszönhetően a sportcsarnok és a tűzoltószertár épületegyüttesén
energetikai korszerűsítést hajtanak végre. A
fejlesztés nyílászárók cseréjét és fűtéskorszerűsítést foglal magába.

Riasztások

nagyon jól szerepeltünk. A felnőtt nők a második legjobb szereléssel és a második legjobb
váltóeredménnyel másodikak lettek összetettben, ahogy az ifjúsági fiúk is, akik remek szerelést mutattak be, ám a váltó nem sikerült jól
(csak a hetedik lett az időnk). Összetettben ez
is elég volt a második helyhez.
Az ifjúsági és iskolás lányok harmadikak
lettek. Az ifjúsági lányok szerelése a 3., váltója
a 2. legjobb volt, az iskolás lányok szerelése a
4., váltója a 3. helyre volt elég.

Az iskolás fiúk a hatodik helyen végeztek.
A II-es számú felnőtt férfi rajunk reményeinek egy balszerencsés elcsúszás vetett véget:
ezután hiába szerepeltek jól és értek el 6. helyezést a váltón, nem kerültek végül a legjobb
tízbe.
A szép számú közönség előtt remek szerelést mutattak be a legkisebbek, a Tűzmanók
is.
Május végén hétpróba versenyen vettünk
részt Mosonszentmiklóson nyolc fővel.

Januárban egy kéménytűzhöz riasztották
az egyesület raját Dunaszentpálra. Szerencsére emberi életben sem, és az épületben sem
esett kár.
Áprilisban Abdára egy, a Rábcába esett autóhoz vonultunk. Májusban egy öttevényi üzletben keletkezett elektromos tűzhöz riasztottak minket - beavatkozunk sem Abdán, sem
Öttevényen nem kellett.

Versenyek
Május 1-jén Abdán a helyi egyesület 125
éves évfordulóján rendezett, ügyességi feladatokból álló versenyén 1. helyen végeztünk.
A győri térség önkéntes tűzoltóinak hagyományos versenyét idén Téten rendezték.
Nyolc csapatunk indult a 800 köbcentis kismotorfecskendő-szerelésből és váltóból álló
versenyen. Összetettben első helyen végzett az
I. számú felnőtt férfi rajunk. A szerelésünk a
ugyan egy hajszálnyival ugyan, de csak a második legjobb volt a mezőnyben, de váltóban

Rebenek Árpád, az egyesület parancsnoka a díjátvétel közben. Fotó: Laczkó Gergely.
További képek a versenyről: http://www.facebook.com/kunsziget
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Ezer völgy vidékén járt a nyugdíjas klub
- SZALAI BÉLÁNÉ Zala megyei kapcsolatunk 2007-ben kezdődött a magyar Országházban. Az Idősbarát
Önkormányzat -díjat Kunsziget elért eredményei alapján Lendvai Ivánné polgármester
vette át. A díjátadás és a polgármesteri felszólalás után gratulált neki Boda László a Zala
Megye Idősügyi Tanácsának elnöke - az Országos Idősügyi Tanács tagja. Érdeklődést tanúsított Kunsziget iránt és azzal a kéréssel fordult hozzá hogy egy kirándulás keretén belül
meglátogathassa csoportjával együtt. Hosszú
idő után tavaly látogatást tett nálunk a zalaegerszegi nyugdíjas klub tagsága, megismerve
településünket, találkozva az önkormányzat
képviselőivel és a Szigetgyöngye Nyugdíjas
Klub tagjaival. Idén május 10-én viszonoztuk
a kölcsönös látogatást.
Zalaegerszegen hivatalos fogadáson vettünk részt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalában. A találkozás keretén belül Gyutai Csaba polgármester és Balaicz
Zoltán alpolgármester fogadott bennünket.
Kunszigetet Lendvai Ivánné polgármester és
Szalai Béla alpolgármester képviselte.
Megismerkedhettünk röviden Zala megye
múltjával és jelenével. Amire nagyon büszkék
lehetnek: iskolavárosként szerepel a köztudatban, az országban az egyik legbiztonságosabb
helynek számít a bűnesetek számát tekintve,
jó minőségű úthálózata van, turizmusa fellendülőben. A közös eszmecsere után városnézést tettünk. Találkoztunk a város egyik nevezetességének: az álló órának kiötlőjével és
szerkesztőjével, aki bemutatta a szerkezetet.

Gutléber Zoltánné felvétele.

Búcsúszentlászlón megtekintettük az ország egyik legszebb barokk templomát, a híres
búcsújáróhelyet: a Szent László -templomot
Ilyés Zoltán plébános bemutatásában. A Kálvária-dombon a 14 keresztúti stációt csodáltuk meg.
A Göcseji Falumúzeumban - az ország első
falumúzeumában - megtekinthettük Zala megye jellegzetes népi építészetét, ipari emlékeit,
használati tárgyait, a Finnugor Néprajzi Parkot és a Magyar Olajipari Múzeumot. Találkozhattunk Németh János Munkácsy Mihályés Kossuth-díjas keramikus művésszel - aki
tárlatvezetés keretében mutatta be gyönyörű
munkáit. A zalaegerszegi nyugdíjas klub tagjai nagy meglepetéssel szolgáltak : megvendégeltek bennünket a helyi kemencében sült

kenyérlángossal, amit jóízűen fogyasztottunk
el mindnyájan - visszaidézve a gyerekkor ízeit. Köszönetünket az énekkarunk szigetközi
dalcsokor eléneklésével fejezte ki. Utunk befejező állomása a szemet gyönyörködtető Azáleás-völgy volt: tele különböző színű virágzó
bokrokkal - páfrányokkal. Egy kis arborétum,
ahova szívesen járnak kirándulni a város lakói
és a turisták.
Nagyon szép élménnyel, sok ismerettel lettünk gazdagabbak ezen a napon. Megismerhettük hazánk egy gyönyörű vidékét és sok
nagyszerű emberrel találkozhattunk.
Hálás szívvel és köszönettel gondolunk az
utunk pontos, lelkes szervezőjére: Boda Lászlóra és segítőire, akik emlékezetessé, felejthetetlenné tették számunkra ezt a napot.

Egyesület alakult az élő zenéért Kunszigeten
- FINCZICZKI ÁDÁM Bizonyára néhányuknak ismerősen cseng a
szerző neve, hiszen én is Kunsziget szülöttje
vagyok, illetve a mai napig eme otthonos kis
község a székhelyem.
Hogy miért is ragadtam tollat?
Mint többen tudják, pár évvel ezelőtt oly
mértékben lettem a zene szerelmese, hogy
jómagam is elindultam a zenélés útján, és gitározni kezdtem. Úgy tűnt, szorult belém egy
kis tehetség, így 2-3 év tanulás után már zenekarban játszottam. Jelenleg egy saját verbuválású csapatban zenélek, immáron két éve.
Az elmúlt évek zenekari tapasztalatai sajnos megmutatták, hogy manapság nincs nagy
divatja az élőzenei koncertek látogatásának.
Zenészként ez nagyon elszomorít, hiszen a
zenének, különösen, ha azt valódi zenészek
élőben közvetítik és ezt a kedves közönség
együtt, egy nagy közösségben éli meg, hatalmas lélekemelő, és közösség építő hatása van,
stílustól függetlenül.

Ezt a tényt nem tudtam tétlenül nézni, ezért
többedmagammal létrehoztunk egy egyesületet, aminek AZ ÉLŐ ZENÉÉRT EGYESÜLET
nevet adtuk.

Célunk, a bármely műfajú élő zenei tevékenységek támogatása és népszerűsítése elsősorban a magyarság köreiben, határon innen
és túl. Ezen kívül, egy olyan fórum, kapcsolati
bázis létrehozása, amely révén a zenével bármilyen összefüggésben foglalkozó személyek,
szervezetek és csapatok megismerkedhetnek egymással, tapasztalatokat cserélhetnek,
együttműködhetnek, kapcsolatokat ápolhatnak, támogathatják egymás tevékenységét.
Nem utolsó sorban, az egyesület feladatának
tekinti az élő zene szeretetének felébresztését
az emberekben, és a zene lélekre gyakorolt
pozitív élettani hatásainak megismertetését.
Az idei évben már el is indult AZ ÉLŐ ZENÉÉRT EGYESÜLET szekere. Tagjaink nagy
részben helyiek, ezért a székhelyünket is Kunszigetre tettük. Mint helyi egyesület, elsőként
itt szeretnénk tevékenykedni, ezért idén, a július 26-án megrendezendő 3. ROCKCIRKUSZ
mellett, tervezünk egyéb zenei előadásokat is,
amikre természetesen szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
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Szeretetnapok Kunszigeten
- SZALAI SÁNDORNÉ Minden apró jócselekedet a béke egy morzsája. A sok kis jóság összetevődik, és egyre
nagyobb lesz az ereje, úgy, mint a fénynek. Egy
csillag csak halványan pislákol, de száz vagy
ezer már elkápráztat.
Uram, úgy teremtettél, hogy kellesz nekem,
te pedig bennem lakni vágyol. Úgy teremtettél,
hogy szomjazzalak téged, te pedig szomjazol
engem. Úgy teremtettél, hogy keresve keressem
a te tüzedet, te pedig meggyújtasz engem. Úgy
teremtettél, hogy éhezlek téged, te pedig magadat adod nekem mennyei ételül, örökkévaló
sympozionjául lelkem szeretetre, tökéletességre,
elmúlhatatlan szépségre való vágyódásának. És
lelkem beléd horgonyoz kitéphetetlenül, és örvendezve tudja, hogy a tiéd s te kellesz néki.
Prohászka Ottokár
Böjte Csaba ferences atya árváinak megsegítésére a már kialakult hagyományokhoz
híven ismételten csatlakozott Kunsziget lakossága is. Adj örömmel! Ezt a mottója az idei
Szeretet Napoknak amelyet a győri egyházmegye XII. alkalommal rendez meg Győrben
a Püspökvár kertjében. Csaba testvér sokunk
számára egyet jelent a szeretettel. A tevékeny,
önzetlen, tiszta, cselekvő szeretettel. A csupa
nagybetűvel írt EMBER motivál bennünket és
arra buzdít, hogy ízleljük meg mi is, milyen jó
adni. Milyen nagyszerű érzés segíteni azokon
akik arra rászorulnak. Hogy mit jelent valakivel törődni és mosolyt fakasztani elárvult
gyermekarcokon.
A szeretet hullámhosszán megtehetjük,
hogy ráhangolódunk arra a mennyei érzésre ami akkor tör igazán felszínre amikor jót
teszünk. Kunsziget háziasszonyai minden bizonnyal érezték ezt, mert olyan mennyiségű
süteményt sütöttek és ajánlottak fel erre a nemes célra, ami önmagáért beszél. Azt az örömöt amit akkor éreztünk amikor megpillantottuk a rengeteg édes és sós apró, és csokis,
és kockás, és kifli ,színes és gömbölyű adományokat... leírhatatlan. Órákig rakosgattuk és,
jó hangulatban, örömködve csomagoltuk a

Süticsomagolók.

finomságokat. Az előző évektől eltérő módon,
és hagyományteremtő céllal a kapott süteményeket úgy próbáltuk rendezni, hogy minél
színesebb és ezáltal kívánatosabb csomagok
kerüljenek majd a vásárló közönség elé. Az
ötlet Angyal Mónikától és Szalai Danka Ildikótól származik, amit egyetértésben támogattunk és meg is valósítottunk.
Az összefogásnak köszönhetően így több
mint 100 tálca süti került dobozokba ami
szemet-lelket gyönyörködtető látvány volt.
Tudtuk, hogy falunk bővelkedik ügyes háziasszonyokkal, és azt is ,hogy sok önzetlen, szeretettel adományozó ember van Kunszigeten.
Büszkeséggel tölt el bennünket , hogy az itt
élő emberek generációk óta éltetik és ápolják
az adakozás hagyományát .Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint, az, hogy már az iskolában
erre nevelik a gyermekeinket. Dobrádi Éva tanárnő segítségével ugyanis a 7. osztályos gyerekek is saját készítésű finomságokat hoztak.
Köszönjük. Hálásak vagyunk mindenkinek
aki bármilyen módon részt vett ebben a fontos
küldetésben. A borítékba tett adományokért

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Stoller Tivadarné
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik férjem,
Varga Ernő
hosszú, súlyos betegségében a segítségünkre voltak: háziorvosunknak, valamint Bíróné Katinak, aki nemcsak szakszerű tudásával, hanem vidámságával
is igyekezett lelket önteni a nagybeteg
férjembe.
Gyászoló család

is hálásak vagyunk. Szalai Józsefnek a sütemények szállításáért, és még egyszer azoknak
akik magukénak érezték Csaba testvér árváinak megsegítését. Kívánjuk mindannyiuknak
azt a tiszta örömöt amit mi érzünk most.
Az öreg kút csendesen adja vízét....
így telik minden napja.
Áldott élet ez!- fontolgatom:
csak adni, adni minden napon!
Ilyen kúttá kellene lennem!
Csak adni teljes életemben!
Csak adni? Terhet is jelenthet,
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek... tükre rám ragyog:
Hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém! Csak tovább adom
frissen, vidáman és szabadon.
Hadd éljek ilyen kút életet!
Osszak áldást és szeretetet!
Nem az enyém, Krisztustól kapom.
Egyszerűen tovább adhatom.

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
mindent, amiért küzdöttél,
megpihent a szíved mindörökké”
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk
Virág Ernő
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték és mély gyászunkban
osztoztak. Külön köszönetet mondunk
Polgármester Asszonynak, Winkler Zsolt
Atyának és a Szigetgyöngye Nyugdíjas
Klub Énekkarának.
Gyászoló család
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Anyák napjára
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom.

Íjászverseny
a majálison

Mécs László

- ANGYAL TAMÁS A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület és a Kunszigeti Lövész
Egylet a majális részeként amatőr íjászversenyt
szervezett a Kunszigeti lőtéren.

Gyermeknapra
Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után!
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű,
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngetyű!
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn!
Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn!
Becéző szeretet övezze fürtjeit Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!

A verseny mellet látványos csigás íj bemutatóban is részesülhettünk és néhány igazi
műhelytitkot is megtudhattunk az íjászatról
Bognár Zoltán mecséri sporttárs jóvoltából.
A jelentkezők között 5 hölgyet, 12 férfit és 18
gyermeket üdvözölhettünk. A bemelegítést
követően a verseny során 3x3 lövéses (lövésenként maximum 5 kör) sorozatokkal szerepelhettek a bátor jelentkezők.
Az egyes kategóriák győzteseit délután a
sportpálya színpadán külön is köszönthettük.
Biztos, hogy a versenyzők és az érdeklődők is
jól érezték magukat.
Eredmények: Gyerek: I. Mezei Milán; II.
Angyal Zsófia; III. Szalai Anna, Női: I. Luka
Laura; II. Bekéné Nagy Viktória; III. SzalaiDanka Ildikó, Férfi: I. Gessner Sven; II. Luka
Sándor; III. Luka Dániel.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Papp Renáta Irén és
Mészáros Ferenc
2014.04.12.

Halálozás
Tóth Imréné (Venesz Ilona)
2014.03.09.
Varga Ernő
2014.05.10.
Horváth László
2014.05.12.
Virág Ernő
2014.05.20
Tóth Károly
2014.05.24.

Pósa Lajos

Születés:
Petrovicz Gedeon
anyja neve: Németh Rita
2014.03.13.
Venesz Kristóf
anyja neve: Kováts Adrienn
2014.03.16.
Rebenek Marcell
anyja neve: Farkas Mónika
2014.04.07.
Szücs Kinga
anyja neve: Csapó Rita
2014.05.10.

Névadó:
Tóth Botond
anyja neve: Horváth Edit
2014.04.27.

Iréne Angelikának
Valahol a nagyvilágban
A föld másik oldalán
Született egy csillagszemű kisleány.
Kisleány lett a szemem fénye
Ő az én kis angyalom:
Ránéztem és boldog voltam
Meggyógyultam hirtelen.
Ez a kislány új erőt adott nekem.
Ha éjjel felnézek az égre,
Látom a holdat meg a csillagot;
Boldog vagyok, hisz ahol ő van,
Ott épp most a nap ragyog.
A távolságot elviselni úgy lehet,
Ha igaz, tiszta és hatalmas a szeretet.
Kunszigeti Déd-mama
Irene Angelika Lopez Olmedo Venesz
anyja neve: Venesz Melinda
2014. 05. 14., Oxaca (Mexikó)
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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
14-től - 17 óráig, kedden 8:30-tól - 11:30-ig,
szerdán 8-tól - 11 óráig és 14-től - 16 óráig, csütörtökön 8:30-tól - 11:30-ig, pénteken
10-től - 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 szeptembertől vasárnap 9.30-tól.
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

Sporthorgász egyesületi hírek
- MEZEI ÁRPÁD A Kunszigeti Sporthorgász Egyesület április 27-én rendezte meg egyesületi halfogó versenyét. 43 felnőtt és két ifjúsági horgász indult
a versenyen: ilyen szép számú versenyző nem
volt még soha a háziversenyünkön.
A reggeli nevezés után a horgászok finom
reggelit fogyaszthattak el, amit megköszönünk támogatónknak, Tóth Gyula horgásztársnak (TÓTH-HÚS Kft.), aki ezzel támogatta versenyünket. A verseny nagyon jó időben
és jó hangulatban zajlott, ez köszönhető a jó
fogásnak is: még nem volt rá példa hogy ilyen
sok halat kelljen mérlegelni.

A verseny végeredménye
Felnőttek: 1. Tamás Krisztián 12160 grammal, 2. Ifj Baranyai István 11350 grammal, 3.
Horváth Attila 6160 grammal.
Ifik: 1. Mezei Valentin 1310 grammal, 2.
Mezei Milán 1120 grammal,
A kifogott halak összsúlya 65 890 gramm.
Egyesületi gyermek halfogó versenyünk június 8-án, harcsafogó versenyünk július 19-és
és 20-án lesz. Utóbbira nevezni július 14-ig a
vezetőségnél lehet.
Ezúton köszönetet mondunk Szalai Győzőnek és a Zöld Mező Mezőgadasági Szövetkezetnek a környezetvédelmi napon nyújtott
gépi segítségért.

Falu-kupa: a Lokomotiv sikere
- BÁBICS NORBERT Május elejére véget ért a hónapokon át tartó
verseny, amelyen idén 14 csapat mérte össze tudását a Teke Klubban.
Január végén kezdődött az idei Falu-Kupa
amatőr tekebajnokság.
A versenyt végül izgalmas végjáték kíséretében a Lokomotiv csapata nyerte, 100
százalékos teljesítménnyel. A második helyen az Öreggolyók végeztek, akik csak a
Lokomotivtól kaptak ki, a többi meccsen viszont remekeltek. A dobogó harmadik fokára
a Fakó állhat, akik a Lokomotiv és az Öreggolyók mellett a Majd Jövőre csapatától is kikaptak. A legidősebb átlagéletkorú csapat, a
Fakó évek óta kiválóan szerepel a kunszigeti
amatőr bajnokságokon.
A negyedik helyre a rutinos tekésekből álló
újonc, a Majd Jövőre került. A középmezőnyben rutinos csapatok jönnek: ötödik lett a
TKTK, hatodik a Kisduna Vendéglő, hetedik
a Suttyók. Mindhárom csapat 16 pontot gyűjtött, közöttük a jutalompontok aránya döntött (sőt, az ötödik hely esetén csak az elért

fa mennyisége volt mérvadó). Nyolcadik lett
a Múúúúú, kilencedik pedig a Tökös Tekések
csapata.
A tabella alsó felén szintén volt egy hármas
pontazonosság, itt azonban a jutalompontok
aránya döntött: 10. helyen a Testület, 11. helyen az újonc - és az egyik legfiatalabb átlagéletkorú - Rózsadombi Huligánok, 12. helyen
pedig a Farkas és a Gidák csapata végzett.
A két sereghajtó két újonc csapat lett, 13.
helyen a Báburecccsentők végeztek két győzelemmel, utolsó a Nyerőmű csapata lett, pontot
ők nem szereztek.
A legjobb egyéni eredményeknél érdemes külön választani az amatőr és az igazolt
játékosokat. 15 dobásból a legjobb teliző
Fincziczki Tamás volt (112 fa), az amatőrök
között pedig Strobl Imre (104 fa). 15 dobásból
a legjobb taroló az igazolt versenyzők között
Németh István, az amatőrök között Mészáros
Ádám lett 62-62 fával. A legjobb egyéni összetettnél szintén ugyanannyit dobott a legjobb
amatőr, mint a legjobb igazolt játékos - előbbi
kategóriában Szalai Máté, utóbbiban Gutléber
Zoltán dobott 291 fát.
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A bajnoki ezüstérmes U16-os csapat tagjai. Felső sor balról: Nagy Levente, Börzsei Bálint, Szalai Bálint, Szalai Henrik, Mezei Valentin, Kopp András
edző, Nődl Erik, Vikidár Márk, Saru Richárd, Nagy Ferenc szertáros, Kuller Máté, Horváth Dominik. Alsó sor: Csányi Dominik, Nagy Dániel, Simigla
L. Richárd, Bedőcs György, Mezei Milán, Csala Dávid. A képről hiányzik Vikidár Máté és Gyurkovics Richárd. Fotó: B. N.

Ezüstérmes lett a serdülőcsapat
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Megyei II. o.
A szezonból már csak egy Enese elleni idegenbeli meccs és egy Dunaszeg elleni hazai
meccs van hátra. Tavasszal 0 pontosak vagyunk, az egész bajnokság során eddig 4 pontot szereztünk. Már biztos, hogy utolsóként
fejezzük be a bajnokságot, a kérdés csak az,
hogy szerzünk-e pontot tavasszal.
A csapat edzője az utolsó mérkőzésekre az
a Németh Gergely lett, akivel a következő szezonnak nekivág a csapat.
A csapat eddigi legeredményesebb játékosa
Molnár Attila 8 góllal, amit 18 mérkőzésen ért
el.

tanítványai tavasszal nem kaptak ki, egyetlen döntetlent játszottak csak (a 3. helyezett
Dunaszeg otthonában), és sikerült legyőzni
idegenben a későbbi bajnok Öttevényt is.
A csapat legeredményesebb játékosa Nagy
Levente lett, aki 43-szor volt eredményes, ezzel a bajnokság gólkirálya lett. Nődl Erik 32,
Vikidár Márk 25, Nagy Dániel 24, Szalai Henrik 11 alkalommal talált az ellenfelek hálójába.
Kunsziget rúgta a legtöbb gólt a bajnokságban

(182-t), a 30 kapott gól pedig a második legkevesebb.
A jövőben Kopp András távozik a csapattól. Az utánpótlás-nevelés jövőre várhatóan
az U16-os korosztályban nem folytatódik létszámhiány miatt, ám idén több Bozsik-tornán
is bebizonyosodott, hogy a fiatalabbak között
(az U11-es és U9-es korosztályban) is vannak
tehetséges kunszigeti gyerekek, akikből remek
labdarúgó válhat.

U21-es csapat
A főként a serdülő csapat játékosaiból
álló társaság kétszer tudott nyerni tavasszal.
Püskin magabiztos győzelmet arattunk a sereghajtó otthonában, legutóbb pedig az elmúlt
vasárnap sikerült nyerni Ásványrárón 3-1-re.
A legtöbb gólt Szalai Máté és Fehér József
szerezte (utóbbi télen eligazolt), mindketten
7-7 alkalommal találtak az ellenfelek hálójába.
Csapatunk 19 ponttal jelenleg a 14. helyen
áll, akár egyet előre is léphetünk, de vissza is
eshetünk az utolsó előtti helyre.

U16-os csapat
A serdülők számára remek szezon ért véget,
hiszen a kunszigeti utánpótlás egyik legnagyobb sikereként könyvelhetjük el a 2. helyet.
Legfeljebb azért lehetünk kicsit csalódottak,
mert kicsit jobb odafigyeléssel akár a bajnoki
cím is meglehetett volna. Kopp András edző

Molnár Attila (balra) az első számú csapat messze legeredményesebb játékosa: 8-szor talált kapuba az
eddigi fordulók során. Fotó: B. N.
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Márciusban rendezte hagyományos borversenyét a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület. A hagyományokhoz
híven pogácsasütő versennyel egybekötve. Fotó: L. G.

Vitéz Péterék húsvéti tojásfája

Az iskolások emlékfákat ültettek a kápolna mellett, hogy azokat iskolás éveik alatt folyamatosan gondozzák. Képünkön a harmadik osztályosok egy csoportja tanítóikkal.
Emlékezetes modell bemutatót láthatott mindenki,
aki kilátogatott az idei majálisra. Képünkön Szücs
Norbert és egy távirányítású autómodell látható.
Fotó: L. G.
KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu
www.facebook.com/kunsziget
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.

A debreceni Léghajó Színház előadása az óvodásoknak az IKSZT-ben.
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