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Feltámadt Krisztus! Alleluja!
- KUNGL ANITA Húsvét ünnepe a keresztény egyház legnagyobb ünnepe. A húsvét előtti böjt nemcsak
a várakozás jegyében telik, hanem tudatos lemondásokkal, alapos önvizsgálattal készítjük
fel lelkünket Jézus Krisztus halálának és dicsőséges feltámadásának ünneplésére.
A nagyhét cselekményei erős érzelmi töltetűek. Jézus bevonulása Jeruzsálembe és királyként való ünneplése, az utolsó vacsora ünnepélyessége, az elárulás, elfogatás, megtagadás
és elítélés kétszínűsége, a keresztre feszítés

drámaisága és tragédiája, majd a harmadnapi
feltámadás dicsősége bemutatják, mennyire
szélsőséges is az életünk. Ugyanakkor elővezetik, hogy az öröm és a fájdalom váltakozásából fog felfényleni mindörökre az új nap,
az új élet, melynek reményével Krisztus ajándékozott meg minden embert halálból való
feltámadásával. Krisztus az első húsvét óta is
szüntelen jelen van az életünkben, s ha tiszta
szívvel tudjuk követni, megértjük húsvét igazi
üzenetét: aki felvállalja keresztjét, Krisztussal
támad fel.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Túrmezei Erzsébet: Húsvét után
HÚSVÉT ELŐTT…
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
nehéz, szomorú léptek.
HÚSVÉT UTÁN…
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét után…
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
már nem kérdezni mit sem!
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét után… új cél és új sietség!
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Bús eltemetkezés az éjszakába.
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

- LENDVAI IVÁNNÉ Elfogadta az idei költségvetést a képviselőtestület. Közel száz projektötletet nyújtottunk
be falunk fejlődése érdekében. Megkezdődött
a villamos energiát előállító napelemek szerelése.
Kunsziget Község Képviselő-testülete három fordulóban tárgyalta, ezt követően 2015.
február 12-én elfogadta a 2015. évi költségvetési rendeletet, melynek kiadási és bevételi
oldala 547 millió 17 ezer forint.
Községünk életében rendkívüli év a 2014
és a 2015: soha nem volt ilyen magas összegű
a költségvetés bevételi és kiadási oldala, mint
ezekben az években. Köszönhető ez a takarékos gazdálkodásnak, sikeres pályázatoknak,
az ipari üzelmek és vállalkozók által fizetett
iparűzési adónak, az átgondolt, fegyelmezett
munkának és a lakosság, civil szervezetek segítségének.
FOLYTATÁS A 4. OLDALON >>

Négy meccsen
három győzelem

- BÁBICS NORBERT Labdarúgó csapatunk elmozdult az utolsó
helyről három tavaszi győzelmének köszönhetően, kétszer olyan csapat ellen sikerült nyernünk, amelyek a tabella előkelő helyein állnak.
Utolsó helyről vágott neki március elején
a tavaszi pontvadászatnak a Kunsziget SE
első számú csapata a megyei II. osztály győri
csoportjában. Ősszel két mérkőzésen sikerült
nyerni, Töltéstava ellen hazai pályán, Pér ellen
pedig idegenben. Négy tavaszi fordulón vagyunk túl, háromszer nyertünk.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>
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Feltámadt Krisztus! Alleluja!
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Húsvéti elmélkedéshez álljon egy buzdítás
Keppler püspök, egyházi író tollából:
”Ahelyett, hogy állandóan saját fájdalmadat
és sorsodat siratod, fordítsd tekinteted mások
felé. Ahelyett, hogy saját terhedet elviselhetetlennek kiáltod ki, végy magadra valamit
mások terhéből is. Ahelyett, hogy állandóan sopánkodsz, érezz együtt azzal, akinek
még nehezebb a sorsa, mint a tied. Ahelyett,
hogy másoktól vársz megértést, vigasztaljál
másokat. És akkor sokszor nem tudod majd,
hogy mi is történik veled: mások terhét vetted magadra és a sajátod vált könnyebbé; beteget gyógyítottál és saját szíved sebe hegedt
be; szomorút vigasztaltál és saját lelked talált
nyugalmat; mások szenvedésén enyhítettél és
saját tövised élét törted; adni akartál és kaptál;
azt hitted, hogy meghalsz és feltámadtál.”
Áldott húsvétot mindnyájunknak!

A húsvéti készülődés jegyében telt legutóbbi plébániai kézműves napunk. A mindig jó hangulatú összejövetel most is egy kis hittanos elmélkedéssel kezdődött, majd a finom tízórait követően sor került a bütykölésre is. Képeslapot, hűtőmágnest és szatén rózsát készítettünk. A három egyházközségből érkező hittanos
gyerekek ismét saját alkotásokkal térhettek haza. Fotók: Kungl Anita.

Húsvéti programok Kunszigeten
Április 2. nagycsütörtök
15:00 Az utolsó vacsora emléke.
19:00 Virrasztás.
Április 3. nagypéntek
14:30 Keresztút
15:00 Az úr szenvedésének ünneplése.

Április 4. nagyszombat
délelőtt Szentsír látogatás, 17:00 A húsvéti
vigilia szertartása, feltámadási körmenet.
Április 5. húsvétvasárnap
4.30 Jézuskeresés 11.00 Ünnepi szentmise.
Április 6. húsvéthétfő
11.00 Ünnepi szentmise.

Petrezsirom Fesztivál húslevesfőző versennyel

A programokról és a fellépőkről
részletesen a http://petrezsirom.kunsziget.hu oldalon találnak bővebb
információt.
- KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kunsziget Község Önkormányzata ebben az
évben is megrendezi – immár harmadik alkalommal – a Petrezsirom Fesztivált. A fesztivál
időpontja: 2015. május 16-a, a helyszín pedig a
tavalyi évhez hasonlóan a sportpálya.

A program:
06.00-12.00 óráig: Húslevesfőző verseny
11.00 – 14.15 óráig folyamatos fellépések

(szervezés alatt)
15.00-16.15: Török Ádám és az Ős-Mini
koncert
16.15-17.00: BOSS – Band Of StreetS koncert
18.00-19.30: Ladánybene 27 koncert
20.30-22.00: NEOTON FAMÍLIA koncert
22.30 – kb 02.00: Gramy buli
Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is lesz húslevesfőző verseny, melyre várjuk
6-8 fős baráti társaságok, egyesületek jelent-

kezését. Az elkészült ételeket egy szakavatott
zsűri fogja elbírálni. Kunsziget Község Önkormányzata valamennyi nevező kunszigeti
csapat/egyesület részére a versenyhez 15.000
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt
számlával történő utólagos elszámolás formájában.
A részletekről és a nevezésről a következő
weboldalon lehet bővebb tájékoztatást kapni
(ugyanitt lehet a nevezést is leadni): http://
petrezsirom.kunsziget.hu/hfv/hfv.html.
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Tájékoztató kerti hulladék égetéséről
- SZIGETHY BALÁZS A közelmúltban Kunszigeten is nagy felbolydulást keltettek a különböző híradásokban megjelent – néha téves tartalmú – tájékoztatások a tűzgyújtással, kerti hulladék
égetésével kapcsolatban.
Ezt a levegő tisztaságát befolyásoló és
gyakorta a lakosok kedélyeit is borzoló tevékenységet joganyagok sokasága szabályozza,
leginkább az érintett terület besorolásának
függvényében. Alapvetően az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadók, amely szerint külön jogszabályi felhatalmazás nélkül a tűzgyújtás és égetés tilos.
A jogszabályok azonban lehetőséget biztosítanak a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek arra, hogy a kerti hulladék égetését
önkormányzati rendeletben szabályozzák.
Tekintettel arra, hogy faluhelyen sokszor keletkezik olyan növénymaradvány, amelynek
más módon való hasznosítása nem lehetséges,
így a képviselő-testület Kunsziget esetében is
megalkotta a helyi viszonyokra szabott, mégis
kellően szigorú rendelkezéseit a levegő védelméről szóló 14/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet képében.

A hatályos rendelet alapján kerti
hulladék égetésére kizárólag keddi
napokon, 8 és 20 óra között van
lehetőség.
A rendelet azt is meghatározza, hogy csak
teljesen száraz kerti hulladék égethető, továbbá nem lehet tüzet gyújtani ünnepnapokon,
közterületen, szeles, ködös, párás időben,
egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési- és oktatási intézmény, sportlétesítmény, művelődési intézmény és egyházi
intézmény 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt, valamint éghető
anyagot tároló hely 30 méteres körzetében.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a fenti
szabályok betartásával kizárólag kerti hulladék égetésére nyílik lehetőség, amelynek fogalmát az önkormányzat rendelete egyértelműen meghatározza.

Az égetendő kerti hulladék tehát
nem tartalmazhat települési, egyéb
háztartási vagy ipari eredetű hulladékot, építési törmeléket, például
műanyagot, gumit, bontási tevékenységből származó fahulladékot,
vegyszert, festéket, textíliát vagy
ezek maradékait.
Az égetés végén meg kell győződni arról,
hogy a tűz elhamvadt és az esetleges parázslás,
izzás megszüntetéséről gondoskodni kell.
A rendelet egészségünk védelme érdekében
szabályozza a háztartási tüzelőberendezések-

ben égethető anyagok körét is, így azokban
csak kereskedelmi forgalomban lévő tüzelőanyag vagy a háztartásban keletkező, veszélyesnek nem minősülő, szennyezetlen papír
és fa hulladék égethető el. Hulladékok vagy
használt cikkek, például műanyag vagy ruhanemű égetése háztartási tüzelőberendezésben
tilos.
Manapság már ennek ellenőrzése sem lehetetlen, hiszen a tűzvédelmi hatóság rendelkezik azokkal a mérőeszközökkel, amelyek
a tüzelőberendezések által kibocsátott káros
anyagok mérésére és meghatározására képesek.
Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy településünkön szelektív hulladékgyűjtés működik, továbbá ruhagyűjtő is megtalálható,
így mindenkinek lehetősége van arra, hogy
a műanyag-, papír-, üveg- és fémhulladékot
külön gyűjtse, azt a hulladékgyűjtő szigeteken
ingyenesen elhelyezze.

Az önkormányzati rendeletben foglaltak megsértése esetében a jegyző
intézkedik és közigazgatási hatósági
eljárás keretében 5 ezertől 150 ezer
forintig terjedő pénzbírság kiszabására jogosult az előírások megsértőivel szemben.
Külterületen lábon álló növényzetet vagy
növényi hulladékot égetni csak az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint és
csak tűzvédelmi hatósági engedély birtokában
szabad.
Védett természeti területnek minősülő külterületen a természet védelméről szóló törvény
alapján nád és más vízinövényzet égetéséhez,
irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület,
tarló és szalma égetéséhez, valamint – a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtásához a természetvédelmi
hatóság engedélye szükséges.
Az erdők tűz elleni védelméről szóló rendelet alapján a vágástéri és egyéb fahulladék
égetése a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
A szabadtéri égetéssel kapcsolatos szabályok ellenőrzésére a tűzvédelmi hatóság jogosult, a kiszabható tűzvédelmi bírság tételei 20
ezer forinttól 3 millió forintig terjednek.
A tűzgyújtással, kerti- és mezőgazdasági
hulladék égetésével kapcsolatos részletes tájékoztatás megtalálható az önkormányzati
hivatal hirdetőtábláján és a hivatali honlapon
(www.dkoh.hu), valamint a hivatali Facebook
oldalon, továbbá tájékoztatás kérhető a GyőrMoson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben (cím: 9021
Győr, Munkácsy M. u. 4.; tel.: 96/510-620;
e-mail: gyor.kk@katved.gov.hu).

AKTUÁLIS - 3. OLDAL

Programajánló
április 5., vasárnap
04:30 Jézuskeresés
11:00 Szentmise
14:00 Abda - Kunsziget U21
16:00 Abda - Kunsziget M2
április 6., hétfő
11:00 Szentmise
április 9., csütörtök
08:00 Nyílt nap az iskolában
április 10., péntek
08:00 Nyílt nap az iskolában
április 12., vasárnap
15:00 Kunsziget - Győrújfalu U21
17:00 Kunsziget - Győrújfalu M2
április 13., hétfő
15:00 A költészet napja a nyugdíjas klubban
április 15., szerda
13:00 Angol mondókaverseny
április 19., vasárnap
15:00 Tét - Kunsziget U21
17:00 Tét - Kunsziget M2
április 22., szerda
13:00 Iskolai hulladékgyűjtés
április 26., vasárnap
11:00 Elsőáldozás
15:00 Kunsziget - Kóny U21
17:00 Kunsziget - Kóny M2
április 27., hétfő
15:00 Simon Beatrix építész a nyugdíjas klubban
május 1., péntek
14:00 Majális (délelőtt lövészet)
május 3., vasárnap
15:00 Börcs - Kunsziget U21
17:00 Börcs - Kunsziget M2
május 4., hétfő
15:00 Anyák napja az iskolában
május 8., péntek
13:30 Európa-vetélkedő
május 10., vasárnap
15:00 Kunsziget - Táp U21
17:00 Kunsziget - Táp M2
május 11., hétfő
15:00 Kézműves foglalkozás a nyugdíjas klubban
május 16., szombat
06:00 III. Kunszigeti Petrezsirom Fesztivál
08:00 Tűzoltóverseny Győrújbaráton
május 17., vasárnap
15:00 Csikvánd - Kunsziget U21
17:00 Csikvánd - Kunsziget M2
május 24., vasárnap
15:00 Kunsziget - Pér U21
17:00 Kunsziget - Pér M2
május 30., szombat
14:00 Gyereknap
május 31., vasárnap
15:00 Egyed - Kunsziget U21
17:00 Egyed - Kunsziget M2
június 4., csütörtök
17:00 Nemzeti összetartozás napja
június 7., vasárnap
15:00 Kunsziget - Rábapordány U21
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547 millió Kunsziget idei költségvetése
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Számos fejlesztés valósul meg, illetve fejeződik be 2014-2015-ben, a beruházások öszszege több mint 341 millió forintot tesz ki (
ennek 62 százaléka, 206 millió forint pályázati
forrás).
2014-ben új, három foglalkoztatós óvoda
épült főzőkonyhával, megtörtént a tornacsarnok és az önkormányzati hivatal energetikai
felújítása, valamint a tűzoltószertár, klub felújítása is. Közösségi közlekedési eszközt vásároltunk pályázati támogatásból, valamint
átalakítottuk az iskola épületében az óvoda által használt helyiségeket, hogy alkalmasak legyenek az iskolai oktatásra. A templom előtti
tér és a plébánia felújítása a Kunszigetért Közalapítvány sikeres pályázatának köszönhetően
készülhetett el. Megvalósult az Ady, Rákóczi,
Fő út járdáinak felújítása, a Szent István király
utca aszfaltozása. Utóbbiakra pályázatot nyújtottunk be az adósságkonszolidációban nem
részesült települések támogatására közzétett
kormányrendeletben foglaltak alapján.
A fenti fejlesztések részben 2015-ben kerülnek lezárásra, a számok további takarékos
átgondolt gazdálkodást, közös munkát, újabb
pályázatokon való sikeres részvételt követelnek mindannyinktól. A 2015. évi költségvetés
bevételi oldala 547,017 millió forintos főöszszeggel bír ( ennek megoszlását a mellékelt
grafikon mutatja be).
Célunk az intézmények működtetését magas színvonalon biztosítani. A falufenntartás,
működtetés, intézményhálózat működtetésének összköltsége 2015- ben 206 millió forint.
Költségvetésből támogatjuk a Kunszigeti
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskolát, biztosítjuk a közvilágítást, közterületek, temető karbantartását,
melyhez segítséget nyújt a közfoglalkoztatás
lehetősége. Támogatjuk a fiatalokat az első
lakáshoz jutásban, várjuk Babakötvény kötésére az újszülöttek családjait. A kitűzött célok
megvalósításához kérjük szíves támogatásukat, segítségüket.

Hasznosul a napenergia Kunszigeten
Mint azt a Kunszigeti Hírmondó idei 1.
számában már olvashatták, Kunsziget Község
Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program keretében 22,1 millió forintos
támogatást nyert fotovoltaikus rendszerek telepítésére. A KEOP - 4.10.0/N/14-2014-0457
kódjelű pályázat keretében 124 napelemet szerelnek fel a kunszigeti intézményekre: 14-et az
önkormányzati hivatalra, 24-et a kultúrházra,
48-at az iskolára és 38-at a sportcsarnokra. A
megítélt támogatás mellett az önkormányzat
2,1 millió forintos önrésszel járul hozzá a pályázat megvalósításához.
A fejlesztés révén a középületek elektromos
fogyasztásának jelentős részét napenergiával
biztosítjuk, így a villanyszámla összege a jelenlegi 5-10 százalékára csökken. A kiválasztásnál a legnagyobb villamosáram-fogyasztó
helyeket vettük figyelembe, melyet a pályázati
feltételek is meghatároztak.

Fejlesztési célok és projektötletek
Fejlesztési céljainkat, lehetőségeinket a
2014- 2020 közötti operatív programok határozzák meg. Legnagyobb súlyt a gazdaság
fejlesztése kap (a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program), melyben lehetőség van az ipari üzemek, ipari parkok, és a
középvállalkozások tevékenységének, infrastruktúrájának kialakítására és bővítésére. A
gazdaságfejlesztés magába foglalja a turizmus

fejlesztésének lehetőségét is.
További hét operatív program szolgálja az
épített örökség, a természet- és a környezetvédelem, a szociális ellátások, az energiatakarékosság, az ivóvíz- és szennyvízhálózat, a
szennyvíztisztító üzem, az ipari fejlesztéshez
kapcsolódó út- kerékpárút felújítás, építés céljait.
Fontos területek az operatív programok
között az emberi erőforrással, a családokkal, a
minőségi oktatással, a rászoruló személyekkel
foglalkozó programok.
A projektötleteknek, pályázatoknak illeszkednie kell a megyei fejlesztési operatív program terveihez. A pályázati kiírások társadalmi
vitát, véleményezést követően 2015 közepére
várhatók.
Önkormányzatunk 2014 nyarától közel
100 projektötletet nyújtott be a Győr- MosonSopron Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, a
Pannónia Kincse Leader Egyesülethez.
A legfontosabb projektötletek 2014-2020
között
- Ipari központ, iparterület továbbfejlesztése, infrastruktúra kialakítása
- 14101. számú út (Öttevény- Kunsziget)
felújításának befejezése
- Győr és Kunsziget között lassú forgalmú
és kerékpárút kiépítése
- „Jövőház” építése - környezettudatos gazdálkodás, oktatás
- Turizmusfejlesztés, világörökségi helyszínek turisták fogadására alkalmassá tétele
- Bölcsődeépítés
- Helyi gazdaságfejlesztés önkormányzat-,
valamint kis- és középvállalkozások részére
- Multifunkcionális edzőterem építése
- Közösségi tér - aula építése
- Egészségturizmus, Kunszigeti Termálfalu
projekt segítése
- Alsó-szigetközi Szennyvíztisztító Üzem
korszerűsítése
A fejlesztések feltétele a megfelelő pályázati
kiírás, a megfelelő előkészítettség, tervkészítés, sikeres pályázat és az önrész megléte.
2015-ben önkormányzatunk folytatja a járdák felújítását, célunk a temető kerítésének,
járdáinak felújítása is.
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Posztumusz elismerés a kunszigeti Jézuskeresés apostolának
- LENDVAI IVÁNNÉ 2015. március 21-én a Magyar Tudomány
Akadémia dísztermében adták át a Magyar
Örökség Díjat Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetesnek, a csángók apostolának népdal- és
népzenekutató missziós munkásságáért.
Jáki Sándor Teodóz atya 2013-ban hunyt el.
Életét meghatározta a csángó magyarok tisztelete, szeretete, kutatása. Közel 300 alkalommal járt Náluk, Tőlük jött és Hozzájuk indult.
Községünkben, Kunszigeten több évtizeden
át volt a Jézuskeresés előénekese. Nem feledkezett meg senkiről sem. Soha nem múlt el a
vele való találkozás anélkül, hogy ne beszélt
volna a csángó magyarokról és a kunszigeti
Jézuskeresésről, a soha véget nem érő munkájáról.
Elhivatottságán felülemelkedett embersége.
Mindenkivel megtalálta a hangot, melyet egy
láthatatlan hangszeren játszva csodás dallammá formált.
A díjátadó ünnepélyen - melyen dr. Cs.
Varga István professzor meghívására vehettem részt – megható és jóleső érzés volt a
professzor úr méltatását hallgatni. Lehetetlen
szavakba foglalni. A díjat a Szent Mór Ben-

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk
özv. Virág Gyuláné
sz. Galián Mária
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, gyászunkban
osztoztak. Külön köszönetet mondunk
Winkler Zsolt plébános úrnak a szép búcsúztatóért, a Nyugdíjas Klub énekkarának az éneklésért, Andinak és Annuskának a segítőkészségéért.
Gyászoló család

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
mindent, amiért küzdöttél,
megpihent a szíved mindörökké.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,
Szalai Pál
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték és mély gyászunkban
osztoztak.
Hálával tartozunk Winkler Zsolt Atyának a szép búcsúszavakért, továbbá
Jursicsné Andreának és családjának a
szép koszorúkért, valamint a Nyugdíjas
Klub Énekkarának a szép énekekért.
Emlékét örökké őrző családja

cés Perjelség és az általuk működtetett győri
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium képviselője, Sárai-Szabó Kelemen bencés atya vette
át.
A Magyar Örökség Díjat e napon több neves személyiség, köztük Halász Judit, Tolcsvay

László, valamint a Marosszéki Kodály Zoltán
Gyermekkar vehette át. Ők azok, akik 2400
jelölt közül bekerültek a magyar szellemi,
kulturális, lelki tevékenységükkel a Magyar
Örökség Aranykönyvébe. Őszinte tisztelettel
köszönjük tevékenységüket.

Plébániai Tanácsadó Testület alakult
- KUNGL ANITA Az egyház megújulási törekvésének megfelelően a korábban egyházközségi képviselő
testület 2015-től új formában segíti a plébános
munkáját és az egyházközség életét.
Az új testület immár plébániai tanácsadó
testület néven működik, tagjai a plébános, az
általa kijelölt, illetve a hívek által szavazás útján megválasztott személyek. A testület megbízatása öt évre szól.
A testület tagjai: Ács Péter, Csapó Gábor,
Jursicsné Varga Andrea, Kungl Anita, Major
Ernő, Szalai Árpád, Szalai István, Szalai József, Szalai Márk, Szalai Miklós, Szalai Sándor, Tóth Balázs, Varga Gyula, Varga Balázs,
Virger Gyula, Winkler Zsolt plébános.
Tiszteletbeli tagok, akik véleményükkel,
tapasztalatukkal segítik a testület munká-

ját: Hécz Vince, Varga Béla. Póttagok: Csapó
Józsefné, Jursics Béláné, Varga Zoltánné.
A testület elnöke Winkler Zsolt plébános.
A testületben a további tisztségeket a következő személyek látják el - alelnök Szalai Sándor,
jegyző Major Ernő, pénztáros Jursicsné Varga
Andrea, számvizsgálók Szalai István és Virger
Gyula, templomatya Ács Péter, plébánia gondnok Varga Gyula, karitasz és egyéb gyűjtések
koordinátora Csapó Gábor, kommunikációs
felelős Kungl Anita.
A testület feladata segíteni a plébános munkáját, a jó gazda gondosságával felügyelni és
gondozni az egyházi tulajdonban levő ingatlanokat, értékeket, valamint szervezni az egyházközség hitéletét. Ehhez köszönjük a hívek
eddigi támogatását, és bízunk benne, hogy
munkánkkal továbbra is szolgálni tudjuk közösségünkön keresztül egész falunk javát.

Anykönyvi hírek

Emlékeket keresünk

Elhalálozás:
Virág Gyuláné
Galián Mária
2015. 03.09.

Házasságkötés:
Felker Adrienn és
Karacs Károly
2015.03.07.

Kunsziget települési értékbizottsága Páduai
Szent Antal mai napig is élő hagyományát is
szeretné a helyi értéktárba felvenni. Ehhez
kérjük az Önök segítségét. Ha van olyan 2000
előttről származó dokumentum (főként fénykép, videó- vagy hangfelvétel) a birtokában,
amely Szent Antal hagyományával kapcsolatos, kérjük, ossza meg velünk, hogy azt feldolgozhassuk és a hagyomány bemutatásához
felhasználhassuk! A dokumentumokat az önkormányzati hivatalba várjuk.
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Bemutatkozik a középső csoport
- FARKAS FERENCNÉ Óvodánk bemutatását a középső csoporttal
folytatjuk.
A tanév kezdetén fontos szempont volt
számunkra, hogy a gyermekek megszokják
az óvodai életet, jól érezzék magukat az első
perctől kezdve. Szerető, elfogadó, nyugodt
légkört teremtettünk, amelyben az óvodai
szokásrendszer kialakítása kiemelt jelentőséggel bírt. Az állandóság, a biztonság megteremtése, a minél több játéklehetőség, a szabad
játék biztosítása eredményeként, jó közösséggé kovácsolódnak gyermekeink. A szülőkkel
való állandó pozitív kapcsolat fenntartását is
fontosnak tartjuk
A csoportban, szeptemberben került kialakításra a naposi rendszer, még segítséget igényelnek, de jól haladnak a feladattal, nagyon
szívesen végzik. Már a tisztálkodásban és az
öltözködésben is egyre önállóbbak.
Több gyermek is van csoportunkban, akik
tehetségígéretek, rajzolás, festés, kézügyesség
terén, szín-és formavilága gazdag fantáziát,
eredeti megoldási módokat mutat. Nagyon
precízen, minden részletre odafigyelve alkotnak, a többi gyermeket inspirálják. Többen
anyanyelv és kommunikáció terén tűnnek ki.
Szókincsük és beszédprodukciójuk túlszárnyalja hasonló korú társaikét. Az egészséges
életmód kialakítása érdekében az étrend kiegészítéseként gyümölcsnapot tartunk (őszszel többször is hetente) a szülők segítségével egész évben rendszeresen megvalósítjuk,
gyümölcssalátát készítünk a gyermekek aktív
részvételével. Ilyenkor nemcsak az egészséges életmódra nevelésre teremtünk alkalmat,
hanem a gyümölcsökkel, zöldségekkel kapcsolatos ismereteiket bővítjük, számosságot
becsülünk, számlálunk, válogatunk, sorba
rendezünk, összemérünk, azonosságokat,

A középsősök az óvodai farsangon remekül érezték magukat.

különbözőségeket állapítunk meg. Térbeli
formákból síklapot hozunk létre, halmazokat
bontunk, több, kevesebb, ugyanannyit keletkeztünk. Aktívan tevékenykedhetnek a gyerekek, énekelünk, verselünk, így megerősítve a
szerzett tapasztalatokat.
A lehető legtöbb időt töltjük szabad levegőn,
változatos mozgáslehetőségek biztosításával,
egyéni igényüknek megfelelő, szabadon választott tevékenységgel. A mindennapos testnevelést és torna foglalkozást gyakran a szabadlevegőn tartjuk, fejlődik nagymozgásuk,
egyensúlyérzékük, mozgás koordinációjuk. A
tanulás tervezése során egyéni, differenciált
bánásmódot alkalmazok, amely minden gyermek fejlettségéhez, személyiségéhez igazodik.
Ügyelünk a komplexitás megvalósítására, a
foglalkozási tervek egymásra építettségére, a
megismerési folyamat lépéseit tartjuk szem
előtt. a sokoldalú tapasztalatszerzést, a tudás
elmélyülését kívánjuk elérni. A környezet,

megismerése, a természet védelme, megszerettetése is kiemelt feladat csoportunkban. A
témákhoz kapcsolódó irodalmi, zenei, tartalmak, a tapasztalatok beépülését is szolgálják,
hangulati megerősítésként működnek, alakul
zenei ízlésük, esztétikai fogékonyságuk.
Élményeik vizuális megjelenítésére változatos témákat, technikákat terveztem képi
gondolkodásuk, manuális képességeik fejlesztésére. Az alkalmazott módszerek segítségével
kívánjuk bővíteni élmény-és fantáziavilágukat. Ezek képi kifejezése játékos formában segíti finommozgásuk fejlődését.
Fontos volt a tervezés során, hogy kellően
motiváltak legyenek a gyermekek, érdeklődésüket fenn tartsuk, hogy minél több gyermeket be tudjunk vonni a tanulási folyamatba.
A gyermekek képességeihez, adottságaihoz igazodó tevékenységek tervezése által a
gyermekek sikerélményhez jutnak, ez erősíti
pozitív énképüket. A közös feladatmegoldás
erősíti a közösségi, baráti kapcsolatokban
rejlő kedvező szociális hatást, ezáltal megvalósul az óvodai tanulás elsődleges célja: az
óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése. Célunk
az óvodai nevelőmunkánkban, hogy a rám bízott gyermekek személyiségének tiszteletben
tartása mellett, harmonikus, sokoldalúan fejlett, boldog gyermekek éljék mindennapjaikat
gyermekcsoportunkban.

Óvodai beíratás

Március 15-ére emlékezve az ovisok nemzeti színű papírvirágokat, zászlókat helyeztek el a Kossuth téri
Millenniumi Emlékparkban.

2015. április 28-án 13-16:30-ig és 29-én
9-11:30-ig lesz óvodánkban a beiratkozás.
Azon gyermekeket kell óvodába íratni, akik
2016. augusztus 31-ig töltik be harmadik
életévüket. A NKt rendelkezései szerint
minden harmadik életévet betöltött gyermek részére kötelező az óvodába járás. Sok
szeretettel várjuk beiratkozásra!
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A Kis mókusok és a focisták nagy napja
- FARKAS LIZA Iskolánk tanulói immár második alkalommal vettek részt a „Láss zölden!” környezet ismereti versenyen.

Rejtvényes matekverseny kunszigeti
dobogóssal
Idén 6. alkalommal rendezte meg iskolánk
a Kunszigeti Matematikai Rejtvényfejtő Versenyt. Stolcz Attila tanár úr ebben az évben is
vidám, furfangos feladatokkal várta a diákokat.
A népszerűs versenyre 49 iskola nevezett,
megyénken kívülről, Jászkarajenőről és Nagyatádról is érkeztek tanulók. A nevezők
száma 1196 volt, két levelezős elődöntő után
a döntőbe 38 iskolából a legjobb 120 fő jutott. Az egy órás döntő után az eredményre
várakozva a gyermekek a sportcsarnokban
karaokéval töltötték.
Ezúton szeretnénk gratulálni a nyerteseknek és minden versenyzőnek! Kiemelve Virág
Anna 5. osztályos tanulónkat, aki az ötödikesek mezőnyében első helyezést ért el, és Fehérvári Doroti 6. osztályos tanulót, aki évfolyamában a hatodik helyet szerezte meg.

Dobogón a Kis mókusok
Februárban immár második alkalommal
vettünk részt a vámosszabadi tagiskola által
szervezett „Láss zölden!” környezetismereti
versenyen. Iskolánk két csapattal képviseltette magát. A 3. osztályos Ökomanók (Sokorai
Olivér, Strobli Rebeka, Szalai Álmos) és a 4.
osztályos Kis mókusok (Angyal Zsófia, Burányi Dorina, Németh Csenge) mérték össze
tudásukat 14 másik csapattal.
Előzetesen két projektet készítettünk el;
egy tablót Földünk természeti kincseiről és
alkotni kellett valamit WC-papír gurigákból.
Az Ökomanók egy csodálatos húsvéti kompozíciót készítettek báránykákkal és gurigákba ültetett tavaszi virágokkal, a Kis mókusok
pedig egy gyerekszobába tehető fali képet,
mely sok gyermek kedvenc mesefiguráját,
Spongyabobot ábrázolta a tengerfenéken polipok és hínár között.
Az izgalmas és nehéz versenyen mindkét
csapat ügyesen szerepelt, a Kis mókusok harmadik helyezést értek el.
Felkészítő tanáraik voltak: Bézi-Kovács
Monika (Ökomanók) és Milanovits Annamária (Kis mókusok).

A hazai csapat harmadik helyezést ért el a Tilai Lajos Emléktornán.

a negyedik, Pér az ötödik, Győrzámoly a hatodik. A torna legjobb hazai játékosának Téringer Bálintot választották, a gólkirály: Kósa
Dániel (Mosonszentmiklós), a legjobb mezőnyjátékos: Orosz Adrián (Abda), a legjobb
kapus: Fülöp Barnabás (Győrzámoly) lett.

Iskolai beiratkozás a 2015-2016.
tanévre
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak
alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal közzétette illetékességi területére
vonatkozóan a 2015. évi általános iskolai beíratás idejét.
2015. április 16. (csütörtök) 8:00 - 19:00
között 2015. április 17. (péntek) 8:00 - 19:00
között
(További információ az iskola honlapján
olvasható)

Nyílt nap

Tilai Lajos Emléktorna

2015. árilis 9. (csütörtök) és 2015. április
10 (péntek) első és második órában minden
évfolyamot órarend szerint lehet látogatni.
Részvételi szándékát kérem minden szülő jelezze gyermeke ellenőrzőjében.

Március 28-án, szombaton rendezte Kunsziget Község Önkormányzata, a Kunszigeti
Ifjúsági Sportalapítvány és a Kunszigeti Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola a Tilai Lajos Emléktornát. A
versenyt Mosonszentmiklós nyerte, Abda lett
a második, Kunsziget a harmadik, Dunaszeg

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre került iskolánk szervezésében a
tavaszi versmondó verseny, melyen számos
diákunk is sikeresen szerepelt. A március
20-án megrendezett döntőn Dr. Habil. Fűzfa

A versek ünnepe

Balázs a Savaria Egyetem docense elnökölt.
A zsűri további tagjai Rigó Kornélia, a győri
Arany János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanára és Molnár Zsolt, a Győri Nemzeti
Színház tagja színesítették jelenlétükkel rendezvényünket.
Idén az alsós gyermekek kortárs költők
gyermekverseivel, a felsős tanulók Kosztolányi Dezső születésének 130. évfordulója
alkalmából a költő verseivel mérhették össze
tudásukat.
Első és második osztályosok eredményei:
1. helyezett: Dékány Dorottya (Vörösmarty
Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola), 2. helyezett: Csiza-Pák Luca (Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola) 3. helyezett: Nagy Benedek
(Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) Harmadik
és negyedik osztályosok eredményei: Kiemelt
1. helyezett Szilasi Réka és Novák Olivér (Pilinszky János Általános Iskola)
2. helyezett: Szalai Anna Etelka (Kunszigeti
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)2. helyezett: Puskás Zsuzsanna (Zrínyi Ilona Általános Iskola, Börcs),
3. helyezett: Varga Laura (Győrzámolyi Petőfi
Sándor Általános Iskola) Felső tagozat:
1. helyezett: Farkas Döniz (Kunszigeti Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) 2. helyezett: Komócsin
Vanessza (Győrladamér Községi Általános Iskola) 3. helyezett: Bencsics Evelin (Kunszigeti
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola).
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Emlékezés Tóth János karmelita szerzetesre
- SZALAI BÉLÁNÉ Tóth János 1917. január 27-én született
Kunszigeten, Tóth Rezső kántortanító és Simon Mária negyedik gyermekeként. Életéről,
gyermekkoráról húga, Kapronczai Istvánné sz.
Tóth Anna vallott.
Boldog gyerekkoruk volt szüleiknek köszönhetően, akik nagy szeretetben nevelték
őket.
János fiuk naponta részt vett a szentmisén,
ahol ministrált is. Édesapja orgonajátékát figyelte a gyakorlások idején. Bizonyra ez a
tény, és a jó zenei érzéke is hozzájárult ahhoz,
hogy felnőtt korában magától, autodidakta
módon megtanult orgonálni. Jó képességű
és okos gyerek volt, aki szorgalmasan tanult
és sokat olvasott. Korán elhivatott volt. Testvéreivel szeretett játszani „misézést” – ekkor
a maga által papírból készített papi ruhába
beöltözött –, és a templomi szertartást lefolytatta. A ruhát később emlékként magával vitte
első állomáshelyére.
Édesapjának szívesen segített a különféle
munkákban. Megszerette a földet, az állatokat és az ekkor elsajátított ismereteket később
szerzetesként nagy hasznát vette.
A család tragédiája Tóth Rezső korai halálakor következett be 1925-ben. El kellett
költözniük Kunszigetről a tanítói lakásból,
Öttevényen béreltek házat. Az elemi iskolai
tanulmányait János ott folytatta tovább. Édesapja volt munkatársa, Varga Ábelné tanítónő
sokat segített a megárvult gyerekek sorsán,
életjáradékot eszközölt ki számukra - Tormay
Cécile írónő segítségével - és egyengette útjukat a továbbtanulás, az életpálya felé. Így
tanult tovább János a bencéseknél két évet
Győrben, majd a kármelitáknál – közép és felsőfokú képzésben részesülve.
Hivatását követve a győri kármelita kolostorba lépett 1933-ban, majd egy év múlva
fogadalmat tett a szegénységre, tisztaságra,
engedelmességre. Zircen szentelte pappá
Endrédy Vendel ciszterci apát 1941. július
24-én. A háború befejezéséig a keszthelyi
kármelita rendházban tevékenykedett, majd
az alakuló miskolci rendházban kapott fontos
feladatokat. 1948-50-ig a keszthelyi Kármel
káplánja volt.
Nehéz időszakot éltek át a magyar egyházak a háború alatt és azt követően. A háborús
károk folytán sok veszteség érte őket. A létfenntartásukhoz nélkülözhetetlen földek nagy
részét a földreformmal, 1945-ben államosították. Az átmeneti időszak alatt nőtt az egyházellenes támadás, a vallásellenesség. A demokratikus államrend az egyházi iskolák jelentős
részét felszámolta, megszűnt a hitoktatás.
Intézményeiket, épületeiket elvették. 1950ben a „szétszóratás” idején a Népköztársaság
Elnöki Tanácsa törvényerejű rendelettel meg-

Tóth János atya családja körében.

szűntette a szerzetesrendeket, kivéve a négy
szerzetesrendet, amely a meghagyott nyolc
katolikus gimnázium ellátásához szükséges.
A papokat, apácákat elüldözték – megszűntek
a lakhelyeik, élethivatásukat nem gyakorolhatták. A katolikus egyház vezetői közül sokat
bebörtönöztek, koncepciós perek alapján el is
ítéltek, és voltak, akiket kivégeztek.
A rend magyarországi feloszlatása után a
veszprémi egyházmegyében működött tovább. Tóth János Szentpéterúrra került káplánnak 1951-58-ig. Schandl Piroska, helybeli
tanítónő tanulmányában tudósít az életútjáról, a faluban történt eseményekről. Csendes,
szorgalmas embernek ismerték, akit szerettek
és tiszteltek a hívei.
A magyar történelem meghatározó, forradalmi eseményei következtek be 1956 októberében. Az országban tüntetések volt, amelyre
a válasz sok esetben katonai parancsra adott
sortűz volt, sok áldozattal. A Nagykanizsán lezajlott tüntetésen részt vett egy szentpéterúri
fiatal, akit lövés ért, és később belehalt a sérüléseibe. Tóth János eltemette Szentpéterúron
és méltó módon emlékezett meg róla, példaképnek állítva a fiatalság elé.
Bár Tóth János nem vett részt a forradalmi eseményekben semmilyen formában sem,
1957 április 7-én éjjel mégis elvitték az ávósok
az otthonából. Feljelentés alapján, „ellenforradalmi tevékenysége miatt” letartóztatták és
Zalaegerszegre vitték, a megyei börtönbe. Két
tárgyalása volt. Tanúit, akik védhették volna,
befolyásolták, őt magát bántalmazták.
Tökölre, internálótáborba szállították
nagypénteken. Az emberi megaláztatás, lelki
terror minden eszközét alkalmazták ellene
ettől a naptól fogva. Hét hónapon keresztül
szenvedett – ártatlanul, képtelen vádak alapján. Az internálást követően három hónap
börtönt kapott még. Szabadulása után a régi
állomáshelyére nem került vissza. Egy ideig
gyári munkásként dolgozott. Később több
településen szolgált papként, Zalamernyén,
Lókúton, Nagyesztergáron és Olaszfaluban
(ahol esperesi címet kapott).

A Kármelita Rend magyarországi újjáéledésekor az elsők között vállalta a szerzetesi
élet szolgálatát a keszthelyi rendházban, ahol
1991-ig a házfőnöki és a plébánosi tisztséget
is betöltötte.
Korábbi hívei, a szentpéterúriak nem feledték egykori kedves plébánosukat, esketésre
kérték fel Keszthelyen ebben az időszakban.
1991-ben tartotta az aranymiséjét, amelynek jelmondata a következő : „Alkonyodik!
Jézusom maradj velem!” Életben lévő testvérei, és azok családtagjai is jelen voltak az
aranymisén a keszthelyi Bazilikában.
Hozzátartozóival mindig szoros maradt
a kapcsolata. Nagyon szerette az édesanyját,
testvéreit, rokonait. Ha tehette, testvére gyerekeit vendégül látta nyaranta. Közülük volt,
akinek anyagi támogatást is nyújtott a tanulmányai folytatásához. Őt sem hagyták magára soha, mellette álltak a nagy emberi megpróbáltatások és a betegségek idején is.
Kunszigeten, a szülőfalujában az 1948-as,
missziós évben missziós atyaként szolgált a
templomban. A régi esemény emlékei még ma
is sok házban ott vannak: az ajándékba kapott
Jézus Irgalmas Szíve kép formájában, P. Tóth
János aláírással. A visszaemlékezők szerint ezelőtt a kép előtt imádkoztak együtt a családok,
felajánlásként, egy éven keresztül.
Tóth János atya 1995. január 8-án Keszthelyen, hosszas betegség után hunyt el. A
kármelita bazilikában helyezték végső nyugalomra. Temetésére több autóbusznyi hívő
érkezett előző állomáshelyeiről.
Rendtársai a gyászjelentésén a következő
sorokkal búcsúztak tőle: „Mélyen érző, szeretetre fogékony, a Kis Jézus és a Szűzanya mély
szeretetében élő rendtársunk volt. Utolsó óráiban is a papi zsolozsma, és a szentolvasó volt
az állandó támasza. Sokat imádkozott új szerzetesi hivatásokért is, de igyekezett mindenkit
szeretettel a szívébe zárni.”
Neve ott szerepel a kunszigeti templom belső oszlopán elhelyezett emléktáblán, amelyen
a Kunszigetről elszármazott papok és szerzetesek nevei olvashatók.
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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
- 16 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 17
órakor, valamint vasárnap 11 órától.
Önkormányzati Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
IKSZT Kunsziget
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010
Falugazdász: Szabóné Varga Orsolya - ügyfélfogadás január 28-án kéthetente szerdánként
10:15-től 12:15-ig az IKSZT-ben
Családsegítő szolgálat: Nyerges László - ügyfélfogadás hétfőnként 9-11 óráig az IKSZT-ben
Tündérvár Óvoda
József A. u. 2/a. Telefon.: (96) 495-143
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142
www.kunszigetiskola.hu
Hulladékudvar
Öttevény, focipálya mellett - nyitva kedd 1016, szombat 12:30-16 óráig
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Négyből három győzelem

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Győrújbaráti elleni gyöztes gól.

Az első tavaszi fordulóban az őszi szezon után listavezetőként telelő Győrújbarát csapatát fogadtuk.

Kunsziget - Győrújbarát 3-2 (2-0)
Gsz.: Strobl B., Molnár A., dr. Csatár M.
Jól kezdük a mérkőzést, hiszen már a 7.
percben vezetéshez jutottunk, dr. Csatár Miklós szabadrugása után Strobl Balázs talált a barátiak kapujába. A félidő fele körül újabb kunszigeti gólnak örülhettünk, dr. Csatár indítása
szabadon találta a remekül induló Molnár Attilát, aki magabiztosan értékesítette a ziccert. A
második félidőben aztán a Győrújbarát sokkal
hatékonyabban támadt, előbb egy indítás után,
majd büntetőből volt eredményes Paár Olivér,
így 11 perccel a meccs vége előtt döntetlen
lett az állás. Mindkét csapat a három pontért
hajtott, amikor egy ritkán látható kapushiba
után jutott szabadrúgáshoz a csapatunk. Történt egy szabálytalanság a kunszigeti térfélen,
a labda azonban a győrújbarátiaknál maradt,
így a játékvezető előnyszabályt alkalmazott. A
barátiak kapusa azonban nem figyelt, és a kaputól 20 méterre, az oldalvonal mellett kézzel
fogta meg a labdát (vissza akarta rúgni a feltételezett szabadrúgás helyszínére), így azonban
mi jutottunk szabadrúgáshoz. A 86. percben
jártunk, dr. Csatár magasan adott be a kapu
elé, Mátai kapus alászaladt a labdának, amely
a győrújbaráti kapuba hullott. Így a sereghajtó
legyőzte az éllovast, a Győrújbarát visszaesett,
mi pedig elkezdtük a felzárkózást.A második
mérkőzésen az a Győrszentiván látott minket
vendégül, amely így a bajnoki tabella élére ugrott.
Győrszentiván - Kunsziget 2-0 (1-0)
A mérkőzés kedvezően indult, a hazaiak
kapusát kiállították, mi pedig büntetőhöz jutottunk, azonban a cserekapus hárítani tudott.
A szentivániak mindkét félidőben lőttek egyegy gólt, nekünk azonban alig sikerült a kapujukig is eljutnunk, így megérdemelten tartotta

otthon a három pontot a hazai csapat.
A következő fordulóban szintén vendégként léptünk pályára, méghozzá az a Töltéstava fogadott bennünket, amelyet ősszel
megvertünk, és amely akkor tabellán előttünk
állva foglalta el az utolsó előtti helyet.
Töltéstava - Kunsziget 0-1 (0-1)
Gsz.: Strobl B.
Feszült hangulatú mérkőzésen Baranyai
Péter kapusunk remek teljesítménye is kellett ahhoz, hogy a töltéstavaiak ne tudjanak a
kapunkba találni. Strobl Balázs a 29. percben
egy szöglet után szerzett gólt, és ez maradt az
egyetlen találat az egész mérkőzésen. A győzelemnek köszönhetően 1 pontra megközelítettük a Töltéstavát.
A második hazai mérkőzésünket az ötödik
helyezett Pannonhalma ellen játszottuk, és ismét sikerült nyerni.
Kunsziget - Pannonhalma 1-0 (0-0)
Gsz.: Tilai Á.
A Pannonhalma keményen támadott egész
mérkőzésen azonban a védelmünk állta a rohamokat. A második félidő elején egy védők
mögé ívelt labdával Tilai Ákos iramodhatott
meg, és a vendégek kapujába talált. A mérkőzés végén Erbele Zoltán kapusunk büntetőt
hárított, így nem sikerült a Pannonhalmának
az egyenlítés. Győzelmünknek köszönhetően
a 14. helyre léptünk előre.

U21-es eredmények
Kunsziget - Győrújbarát 1-2. Gsz.:
Stankovics T. Győrszentiván - Kunsziget 9-1.
Gsz.: Mészáros Á.. Töltéstava - Kunsziget 4-3.
Gsz.: Csala D., Stankovics T., Vikidár M. Kunsziget - Pannonhalma 1-2. Gsz.: Kopp A.
Bár mind a négy mérkőzést elveszítettük,
maradtunk az őszi szünet végén elfoglalt helyünkön, a 8. helyen - csak a mögöttünk lévők
felzárkóztak ránk, az ősszel még elérhetőnek tűnő dobogós hely pedig sajnos nagyon
messzire került.
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Idegenbe is szép számú szurkoló kisérte el tekecsapatunkat
- FARKAS ATTILA -

Megyei I. osztályú csapatunk
eredményei
11. forduló: Kunsziget – Máriakálnok
5:3/2471 – 2469
Ld.: Farkas Attila 434 fa, Németh István
428 fa
12. forduló: Jobb Dáma – Kunsziget
6:2/2652 – 2542
Ld.: Farkas Attila 473 fa, Németh István
441 fa
Köszönjük a szurkolók támogatását! A
Kunszigeti Teke csapat pályafutása során ilyen
erős bíztatást még nem kapott sohasem! Felejthetetlen élmény volt, a vereség ellenére is!
13. forduló: Bősárkány – Kunsziget
6:2/2500 – 2395
Ld.: Farkas Attila 445 fa, Németh István
434 fa
14. forduló: Kunsziget – Mosonszolnok
2:6/2487 – 2590
Ld.: Stróbl Gergely 432 fa, Szalai Balázs
428 fa
15. forduló: Kunsziget – Dunaszeg 5:3/2482
– 2414
Ld.: Németh István 452 fa, Stróbl Gergely
443 fa
A tavaszi szezon egy jól indult, majd egy
rossz széria után a rájátszás kezdetére az alsó
házba szorult a csapat. Ennek ellenére mindent elkövetünk, hogy a bajnokság végeztével
a legjobb helyezést érjük el!
A következő hazai mérkőzés 2015. május
9-én 15 órától lesz a Fortuna TC Győrladamér
ellen. Minden kedves szurkolni vágyót várunk
sok szeretettel!

A jubiláló horgászegyesület hírei
- MEZEI ÁRPÁD Horgászegyesületünk a 2015. évet a február
22-én tartott közgyűléssel kezdte.
Az idei év különösen kiemelt év a Kunszigeti Sporthorgász Egyesület számára mivel 35
éve alapították horgásztársaink az egyesületet,
ezért minden rendezvényünket a jubileum
szellemében szeretnénk megrendezni.
Az éves eseménynaptárunkat örömmel
közöljük, remélve, hogy a falu lakosai is csatlakoznak hozzánk és egyesületünk rendezvényeihez.

Az egyesület 15-ös programjai
Április 12. vasárnap 1. Környezetvédelmi
nap - a tó és környékének takarítása, útjaink
rendbetétele
Április 19. vasárnap 2. Környezetvédelmi
nap
Április 26. vasárnap 7:00-11:00 Házi halfogó verseny „Nevezni csak tagoknak”
Június 7. vasárnap 8:00-10:00 Házi gyer-

mek halfogó verseny
Július 18-19. szombat-vasárnap - Nyílt harcsafogó verseny.

További információk kérhetők a vezetőségtől. Rendezvényeinkre mindenkit sok szeretettel várunk.

12. OLDAL - HÍREK KÉPEKBEN

Szörnyella, bohóc és Lúdas Matyi is tiszteletét tette
a kunszigeti iskola idei farsangján.
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A Manóvár Családi Napközibe járó gyermekeket nagy öröm érte, új kéttornyú mászóvárat kaptak, melyet
már birtokba is vehettek! A mászóvár kifejezetten az 1-3 éves korosztálynak készült, dísze lett az udvarunknak. Köszönetemet szeretném kifejezni az öröm okozójának: Kunsziget Község Önkormányzatának.

Dr. Nagy István az FVM államtitkára, országgyűlési képviselő, és dr. Túrós András, az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke is jelen volt Polgárőrök a biztonságért című rendezvényen, amelynek keretében átadták
Kunsziget Község Polgárőrségének új gépkocsiját is.

Harcsás Judit újságíró, rádióriporter Réteskönyv
című könyvét mutatta be a Szigetgyöngye Nyugdíjas
Klub vendégeként március elején.
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 Önkormányzati 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, Horváth Rajmund.
Készült a PicArtShow Kft. nyomdájában
450 példányban.

A nagycsoportosok műsorral készültek a többi óvodás csoportnak a nemzeti ünnep alkalmából.

