XVIII. évfolyam 8. szám
2006. szeptember 25.

Elkezdődött az új tanév
A Kunszigeti Általános Iskolában szeptember 1-jén megkezdődött a 2006/07-es tanév. 12 első osztályos kezdte meg tanulmányait. Iskolánkba jelenleg 106 diák jár.
Az idei évben még több délutáni foglalkozás lehetősége áll
nyitva a diákok előtt. Külön foglalkozunk a sajátos nevelési igényű tanulókkal és fejlesztő foglalkozásokkal segítjük a tanulási
nehézségekkel küzdőket. A gyengébben teljesítők számára felzárkóztatás, a jobbak számára tehetséggondozás választható több
tantárgyból is. Végzős tanulóink számára felvételi előkészítőt tartunk a felvételi tárgyakból. A testnevelés órákon felül sportkörökkel biztosítjuk a tanulók számára a rendszeres mozgást. A vizuális nevelés és a néptánc hagyományosan sok éve szerepel a délutáni elfoglaltságok között, ahogy a német és angol és—megújult
formában—az informatika is.
BÁBICS NORBERT

Az iskola újra benépesült, ezzel
elkezdődött a tanév. Újságunkban
mégis több helyen is a nyárra emlékezünk-utalunk vissza.
Kunszigetet a Virágos Magyarországért Mozgalomban újra elismerték, megyei különdíjasok lettünk. Erről a 3. oldalon olvashatnak.
Az iskolások nyáron több táborban is részt vettek, a Városlődön
rendezett táborról és a vonyarcvashegyi néptánctáborról is beszámolunk.
Horgászverseny zajlott a nyáron
több korosztály számára is, melyen
mindenki remekül érezte magát.
A sportélet megélénkült, megindult minden bajnokság. A legnagyobb érdeklődés a megyei II.
osztályú labdarúgást kíséri, csapatunk a középmezőnyben foglal
most helyet. A tekebajnokságokról
a következő számunkban olvashatnak.
Október 6. alkalmából megemlékezünk néhány gondolattal az
aradi vértanúkról is, valamint októberi programokat ajánlunk olvasóink figyelmébe.

Újságunk választási melléklettel jelenik meg. A választás részleteiről és a jelöltek programjairól a mellékletben olvashatnak.
Az aradi vértanúk gondolatai
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Egy jól sikerült tábor krónikája
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A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA OKTÓBER 28-ÁN JELENIK MEG.
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Meghívó, hírek

Az aradi vértanúk gondolatai

LÁZÁR
VILMOS
Ki tehet arról,
hogy ilyen a magyar
sorsa?
Krisztus keresztje tövében érett
a postollá
az
apostolok lelke,
és bitófa tövében
kell forradalmárrá érni a magyar
lelkeknek.

NAGYSÁNDOR JÓZSEF
De
rettenetes
volna most az
elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem
volna az életemben! Alázatosan
borulok Istenem
elé, hogy hőssé,
igaz emberré, jó
katonává tett.

KISS ERNŐ

KNEZICH
KÁROLY
Milyen különös,
hogy Haynau
bíró is keresztény, és én is az
vagyok. Csak
az ördög keverhette így össze
a kártyákat!

Istenem, az újkor
ifjúsága
egész
ember
lesz-e?
Árpádok dicső
szentjei virraszszatok a magyar
ifjúság
felett,
hogy Krisztusé
legyen a szívük
és a hazáé az
életük.

AULICH LAJOS
Szolgáltam, szolgáltam, mindig
csak szolgáltam.
És halálommal is
szolgálni fogok!
Forrón szeretett
magyar népem
és hazám, tudom, megértik
ezt a szolgálatot.

DAMJANICH
JÁNOS
Legyőztük a halált,
mert bármikor készek voltunk elviselni azt.

TÖRÖK
IGNÁC
Nemsokára Isten
legmagasabb ítélőszéke
elé állok. Életem
parányi
súly csupán, de
tudom,
hogy
mindig csak Őt
szolgáltam.

DESSEWFFY
ARISZTID
Tegnap
hősök
kellettek,
ma
mártírok... Így
parancsolja ezt
hazám szolgálata.

PÖLTENBERG
ERNŐ
Minket az ellenség dühös boszszúja juttatott
ide.

LEININGENW KÁROLY
A világ feleszmél majd, ha
látja a hóhérok
munkáját.

VÉCSEY
KÁROLY
Isten adta a
szívet,
lelket
nekem, amely
népem és hazám szolgálatáért lángolt.

SCHWEIDEL
JÓZSEF
A mai világ a
sátán
világa,
ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom
jár. Csak egy
igazi forradalom, a világ új
forradalmi embersége söpörheti el ezt az
átkozott, meghasonlott világot.

LAHNER
GYÖRGY
Krisztus
keresztje és a bitófa oly rokon! És
az isteni áldozat
mellett oly törpe az én áldozatom.
WWW.HNO.HU

SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖKET HAGYOMÁNYOS SZÜRETI NAPI
RENDEZVÉNYÜNKRE, MELYET 2006. OKTÓBER 14-ÉN SZERVEZÜNK.
Délután hagyományos felvonulás
Utána néptáncos-népzenei bemutató a vendéglő előtt
Fellépnek a Kunszigeti Általános Iskola néptánccsoportjai és meghívott néptánccsoportok.
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Újabb elismerés Kunsziget számára
Nagy öröm volt számomra 2006. szeptember az ismeretlen, az ismerős.
22-én részt venni az országos díjkiosztóOtt kellemes időtöltés szót váltani, szemlélni a
értékelő ünnepségen Egerben. Községünk gon- gondozott virágokat, dicsérni a fáradságos mundozottsága, virágosítása, fejlőka eredményét.
désének elismeréseként a
Ahol virág van, ott nem nő
Győr-Moson-Sopron Megyei
a gyom, ahol értéket teÖnkormányzat Különdíját
remtünk ott nincs helye a
kapta, melyhez 80.000Ft pénzvandál pusztításnak.
jutalom társult,továbbá
A kert, a virág mind500.000Ft értékben közparkannyiunknak örömet, nyurendezési tervének elkészítését
galmat, békét sugároz, viajánlotta fel Strenner József
gyázzunk rá.
kertészmérnök szponzori táKöszönöm Önöknek famogatásként.
lunk virágosítását, a közterületek gondozását, az inTisztelt Lakosság!
tézmények, a Faluszépítő
Népi közmondás szól a viEgyesület munkáját.
rágról, a szeretetről, az emberről. Ahol sok virág van, ahol
LENDVAI IVÁNNÉ,
gondozottak az udvarok, a háPOLGÁRMESTER
zak eleje oda szívesen látogat
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Egy jól sikerült tábor krónikája
Augusztus végén 15 fős lelkes csapat indult négynapos táborozásra Városlődre. Többen már harmadszor vettek részt, de voltak első táborozók is, főleg
alsósok.
Másfél órás vonatozás után
értünk Veszprémbe. Itt az állatkertben tettünk egy nagy
sétát, ismerkedtünk a közeli és
távoli tájak állatvilágával. Talán a legérdekesebbek a
prérikutyák voltak, melyek
föld alatti járataikból a látogatók között fel-felbukkanva
szaladgáltak.
Délután érkeztünk meg a
szálláshelyünkre, Városlődre.
Alpesi faházak, meredek
hegyoldal, sok-sok fa tette romantikussá és széppé a helyet.
A kellemes éjszakai pihenés
után másnap délelőtt üvegfestés volt a program. Néhányan
a lányok közül már gyakorlottak voltak, de végül mindenkinek jól sikerült a remekműve.
Délután túrázni voltunk a környéken. Megnéztük a helyi kálváriát, innen pedig egy
darabig járt úton mentünk tovább. Miután kisebb
„lázadás” tört ki –miért van ilyen meleg, miért nem
kaszálták le az utat, szomjas vagyok, fáj a lábam
stb.—elhagytuk a járt utat egy járatlanért. Ezután még
nagyobb fűben, bozótban-kisebbeknek legalább derékig érőben—folytattuk a rövidebb, de nehezebb utat.

Azért sikerült célba érnünk, mely egy szép környezetben levő horgásztó volt. Kellemesen –de nem eléggé
elfáradva értünk vissza. Az este kosarazással, kártyázással, csúszdázással telt és
nehezen akart vége szakadni.
A következő nap délelőtti
programja agyagozás volt. A
helybeli majolikagyár egyik
dolgozója segítségével mindenki lelkesen formázta a különböző agyagtárgyakat. Remélem, szerencsésen haza is
értek a törékeny műalkotások.
Ebéd után Bándra kirándultunk, ahol az Esseg-vár romjait néztük meg. /Isten bizony,
nem mi romboltuk le!/
Az utolsó este néhányan majdnem a szabadban aludtak,
mert kapu/ajtó/zárás után
érkeztek vissza a sportpályáról. Azért a végén beengedtük
őket.
A negyedik nap csomagolással, és szabad programmal
telt. Délután fél hatra értünk
haza fáradtan, de élményekben gazdagon.
Köszönet az Önkormányzatnak és Takács Sándornak a táborozáshoz nyújtott támogatásért.
Reméljük, hogy az idei tábor kedvét senkinek nem
szegte, és jövőre új helyszínen, régi és új táborozókkal találkozhatunk.
KOVÁCS OTTÓNÉ

Októberi programok
Október 21., - Sziget Gyöngye Nyugdíjas
Október 2. , 16.00—Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub—Portré Wennesz Lászlóról Klub—kirándulás
(Kultúrház)
Október 23. 17.00—Kunsziget Község ÖnkorOktóber 14., 14.00—Kunsziget Község Ön- mányzata, Kunszigeti Általános Iskola, Sziget
kormányzata, Kunszigeti Általános Iskola, Szi- Gyöngye Nyugdíjas Klub, Hagyományőrző és
get gyöngye Nyugdíjas Klub—Szüreti nap (az Kulturális Egyesület—Ünnepi megemlékezés
egész faluban és a vendéglő előtti téren—rossz az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évidő esetén a Kultúrházban)
fordulóján.
Ebből az alkalomból ünnepi különszámmal
Október 15.—Hagyományőrző és Kulturális
jelentkezik a Kunszigeti Hírmondó.
Egyesület—kirándulás
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Nyáridéző
Három hét már eltelt az iskolából, de szívesen emlékezünk vissza a július 14-i kora hajnali órákra.
Ugyanis ekkor indultunk Vonyarcvashegyre táborozni huszonkilencen. Fél ötkor találkoztunk az iskola
előtt a csöppet sem álmos gyerekekkel. Szülők autókkal szállítottak bennünket Győrbe, ahonnan vonatunk
indult. Megérte a korai kelés, hisz 9 órára már
Vonyarcon voltunk,
és 1o-re már a tábort is
„elfoglaltuk”. A gyerekek nagy részének ismerős volt
a hely, hisz évek óta itt töltünk egy hetet. Gyönyörű
volt az idő, így délután indultunk a strandra. Fürdés,
napozás, foci, labdázás
– mindenki talált kedvének megfelelő elfoglaltságot. Az esti takarodó tíz órakor volt, de
csak jelképesen. A gyerekek egyáltalán nem
fáradtak el, többen még
éjfél után is beszélgettek. Szombaton és vasárnap délelőtt a táborban tartózkodtunk, különböző játékokkal múlattuk az időt. Ötödölő,
kártya,
malom,
Rummikub, de a legkedveltebb a ping-pong
volt. Ezt mindenki kipróbálta több-kevesebb sikerrel. Délután pedig irány
a strand, az idő nagyon jó a víz kellemes. Vasárnap
vendégeink is voltak, néhány szülő látogatott el a táborba, hazai híreket, ízeket hoztak. Hétfőn a reggeli
után a szomszéd faluba Gyenesdiásra indultunk gyalogtúrára. Utunk egy bezárt kőbányán vezetett keresztül. Nehéz elhinni, de gyönyörű látványt nyújtott,
eltelt legalább félóra mire a gyerekek kigyönyörködték magukat és indulhattunk tovább. A helyi önkormányzat a természetvédők segítségével 18 állomásos
tornapályát alakított ki az erdőben. Ezek egy része

könnyű volt, akadtak azonban erőpróbáló, különleges
feladatok is. Az akadályok leküzdése után egy meredek, köves útszakaszt kellett megmásznunk ahhoz,
hogy a gyenesi kilátóhoz jussunk. A kilátóba felkapaszkodva a látvány mindenki fáradságát feledtette.
A falu felé fordulva beláttuk a Balaton nagy részét,
körben pedig a Keszthelyi-hegység színeiben, szépségeiben gyönyörködtünk. Rövid pihenés után visszaindultunk a táborba, késő délután pedig ismét megmártóztunk a tó hullámaiban. Kedden ismét kirándultunk, Balatonedericsre mentünk az Afrika Múzeumba. Nagy Endre hagyatéka mindenki számára nyújt élményt,
tanulságot. A kiállított
trófeák igazán egyedülállóak, a kastély körül
pedig különböző egzotikus élő állatokat láttunk. „Rövid” gyaloglás után vonatra szálltunk, és indultunk viszsza a táborba. A jó időnek köszönhetően délután ismét strandoltunk. Már el is érkeztünk az utolsó estéhez,
amikor szokás szerint a
gyerekek csoportonként különböző tréfás, szórakoztató műsorral lepik
meg egymást a tábortűz mellett. A műsor után lesétáltunk a Balaton partjára, ahol szép látványt nyújtott
a kivilágított strand és a túlsó parton Máriafürdő.
Szerda délelőtt még egy gyors fürdés a Magyar Tengerben, s délután indulás haza. Igaz, hogy a tanév
elején járunk, de bízom abban, hogy jövőre ugyanilyen fegyelmezett, jó csapattal, jó időt kifogva kellemes napokat tölthetünk Vonyarcvashegyen.
STANKOVICSNÉ SZABÓ ZSUZSANNA

Kotrics Beatrix és Rebenek Balázs

július 29-én

Wellner Rita és Pap László

augusztus 5-én

Lévai Márta és Tamás Krisztián

szeptember 9-én

Gratulálunk!
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Egyesületek

Horgászhírek
2006. július 22-23-án megrendeztük az első
harcsafogó versenyünket a kunszigeti Csiszlóitavon.
A versenyre nevezők (30 fő) nagy önbizalommal indultak neki a két napos megmérettetésnek. Horgásztársainkat marhapörkölt, debreceni és sokféle ital várta a nyári hőségben. A
sporttársak szép eredményeket mutattak fel.
A helyezettek:
Felnőttek:
1. Stoller Balázs 12,1 kg
2. Banga Zsolt 8,78 kg
3. Roll István 8,58 kg
Ifjúsági:
1. Nagy Gábor 2,78 kg
A versenyfogás összesítése 57,2 kg törpeharcsa volt. Sajnos szürkeharcsát nem sikerült senkinek se fogni – talán majd jövőre.
Gratulálunk a helyezetteknek és az összes
nevezőnek.
Az önkormányzat különdíját a rendezőség köszöni
ezúton is Polgármester Asszonynak.

1. Szalai Ildikó 0,82 kg
2. Horváth Petra 0,74 kg
3. Páli Vivien 0,66 kg
Gratulálunk a gyerekeknek!
Júliusban megrendeztük rendhagyó gyermekverseKöszönjük Polgármester Asszonynak a verseny tányünket is. Sok kis horgász nevezett a versenyen, s a mogatását és Horváth Attila vállalkozónak a szponzoverseny indításakor izgatottan sétáltak a vízpartra.
rálást.
A kísérőknek és a szülőknek köszönjük az együttműködést.
Az egyesület logóval ellátott pólót készítetett. KérEredmények:
jük, minél többen támogassák egyesületünket a póló
Fiúk:
1. Laczkó Norbert 0,88 kg
megvásárlásával. Gyermekméretben: 1000 Ft, felnőt2. Mezei Valentin 0,82 kg
teknek: 1200 Ft. Érdeklődni a 30/913-89-1-es telefon3. Horváth Csaba 0,72 kg
számon lehet.
GONDÁR ZOLTÁN
Köszönjük a 2006-os évben az SZJA 1 %-át

Lányok:

Köszönetnyilvánítás

Kunsziget Sportegyesület nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2005-ös adóévi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották a Kunsziget Sportegyesület javára. Az Önök támogatásával az így összegyűlt 74.776 forintot, a Nemzeti Sporthivatal
sporteszközbeszerzésre és felújításra kiírt pályázatán elnyert
210.000 forint összegű támogatásához biztosítjuk, mint kötelező
önrészt. Ennek során, a pályázat céljának megfelelően összesen
több mint 280.000 forint értékben fogunk az ősszel sporteszközöket
vásárolni úgymint: labdákat (teremfocit, bőrfocit), kapukat (mini és
maxi kapukat edzésekre és kispályás mérkőzésekhez), hálókat és
egyéb kiegészítőket.

Ifj. Stoller Antal
Köszönetet mondunk Varga Balázs rendőrnek és Schreiner Imrének emberbaráti cselekedetünkért, Közjegyző Úrnak és Polgármester
Asszonynak jóindulatú segítségükért, a Nyugdíjas Klub énekkarának a szép énekekért és
mindenkinek a sírra hozott szép virágokért és
azért, hogy gyászunkban együtt éreztek velünk.
GYÁSZOLÓ TESTVÉREI ÉS CSALÁDJUK

Köszönjük a 2005-ös évben az SZJA 1 %-át
Kunsziget Sportegyesület nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2004-es adóévi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották a Kunsziget Sportegyesület javára. Az így összegyűlt
11.586 forintot a Sportegyesület működési költségeinek finanszírozására használta fel.
KUNSZIGET SE ELNÖKSÉGE ÉS TAGSÁGA
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Sporthírek
Női labdarúgás
PMSC - Kunsziget Fészek Csempebolt NFK Győr 1:3
(Gólszerzők: Szeiman Éva (2), Varga Dóra)
Kunsziget F. Cs. - PVSK 1:4 (Gsz.: Szeiman Éva)
Nagykutas - Kunsziget F. Cs. 5:3 (Gsz.: Szeiman Éva (3))
Kunsziget F. Cs.—Sopron 2:2
Serdülő labdarúgás
Tét—Kunsziget 8:1 (Gsz.: Volner Gábor)
Több olyan gólt is kaptak, ami nagyobb odafigyeléssel és
pontosabb játékkal elkerülhető lett volna. A Börcs elleni felkészülési mérkőzéseken mutatott jó játékból sajnos keveset
láttunk, a hazaiak nyolc góljára Volner Gábor válaszolt egy
góllal.
Kunsziget - Ménfőcsanak 0:10
A második félidőre talált magára a csapat védelme, épp
úgy, ahogy az előző mérkőzésen. Az első félidőben azonban
minden hibát kihasználtak a vendégek, így a győzelmük
megérdemelt.
Győrújbarát - Kunsziget 3:2 (Gsz.: Volner Gábor,
Daniss Dávid)
Fazekas Miklós csapata támadásokkal kezdett, méghozzá
lendületes és szép támadásokkal. Egy kontrából azonban a
gyors hazaiak szereztek vezetést az első félidő közepén. A
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védelmünk azonban többnyire kemény, határozott és
pontos volt, így ezúttal állta a sarat. A második félidő elején Volner Gábor ugrott ki a körülményes baráti védők
között, egészen a kapuig vitte a labdát és pontos lövéssel
szerezte meg az egyenlítést jelentő gólt. Sajnos nem sokáig örülhettünk a döntetlennek, mert egy távoli lövésből
újra vezetést szereztek a hazaiak. A csapatunk egyre jobb
középpályás munkával támadásokat dolgozott ki, de a
gól sajnos hiányzott a támadások végén. Egy ártalmatlannak tűnő helyzetből negyed órával a vége előtt sajnos
újabb gólt szereztek a győrújbarátiak. Röviddel ez után
Daniss Dávid iramodott meg a jobb szélen Volner Gábor
keresztlabdájával és a kapuba talált, így egy gólra voltunk a döntetlentől. Kuller Martin előtt adódott hatalmas
lehetőség az egyenlítésre, lövését azonban védte a kapus.
A csapat mindent megtett a hártalévő időben az egyenlítésért, de ez sajnos nem sikerült. Ettől függetlenül dicséret illeti a fiúkat, főként a védelemben magabiztos Szalai
Ádámot, Roll Mátét és Szeredi Andrást; a középpályán a
labdákat szerző, megtartó és jól osztogató Virág Ádámot
és Roll Dávidot, no meg természetesen a két góllövőt:
Volner Gábort és Daniss Dávidot.
A mutatott játék alapján még idén biztosan örülhetünk
végre győzelemnek.
További tudósítások és képek: www.kunsziget.hu.
BÁBICS NORBERT

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Sport

Szeptemberi eredmények
Tartalékbajnokság
Kunsziget-Dunasziget 2:3 (1:2)
Gsz.: Volner Gábor, Adrián Gábor
Kunsziget-Mosonszolnok 3:2 (2:1)
Gsz.: Strobl Gergely, Szalay Balázs, Hécz Attila

2006. 8. szám

Sportműsor
2006. 09.26.
17.00 Kunsziget/B-Győri KOMSZOL/B (teke
tart.)
2006. 09.28
17.00 Kunsziget-Jobb Dáma (m. I. o. teke)

Győrújfalu-Kunsziget 5:0 (4:0)

2006.09.30.
14.00 Völgység SE-Kunsziget F. Cs. (NBII. női)
15.00 Kunsziget-Börcs (serdülő)

Kunsziget-Dunaszeg Atlantis 1:5
Gsz.: Strobl Gergely

2006.10.01.
13.00 Rajka-Kunsziget (tart.)
15.00 Rajka-Kunsziget (m. II. o.)

Győrladamér - Kunsziget 3:3 (1:2)
Gsz.: Hécz Attila, Krausz Csaba, Strobl Gergely

2006.10.07.
15.00 Öttevény-Kunsziget (serdülő)

Kunsziget - Enese 3:2 (0:2)
Gsz.: Fincziczki Ádám, Volner Gábor, Hécz Zoltán
Megyei II. o.
Kunsziget-Dunasziget 2:3 (0:1)
Gsz.: Varga Rudolf, Fazekas Péter
Kunsziget-Mosonszolnok 2:1 (0:1)
Gsz.: Fazekas Péter, Lendvai Balázs
Győrújfalu-Kunsziget 4:2 (2:0)
Gsz: Iko Norbert, Kolonics István
Kunsziget-Dunaszeg Atlantis 1:1
Gsz.: Fazekas Péter
Győrladamér - Kunsziget 0:1 (0:1)
Gsz.: Lendvai Balázs
Kunsziget—Enese 2:0 (1:0)
Gsz.: Leithmeiszter István, Hécz Attila

2006.10.08.
11.00 Kunsziget F. Cs. - Szuperinfo SE (NBII.
női)
13.00 Kunsziget-Károlyháza (tart.)
15.00 Kunsziget-Károlyháza (m. II. o.)
2006.10.14.
10.00 Rábacsécsény-Kunsziget (serdülő)
2006.10.15.
12.00 Hédervár-Kunsziget (tart.)
14.00 Hédervár-Kunsziget (m. II. o.)
14.00 Kunsziget F. Cs.-PMFC (NBII. női)
2006. 10.21.
15.00 Kunsziget-Abda(serdülő)
2006. 10.22.
12.00 Kunsziget-Győrsövényház (tart.)
13.00 PVSK-Kunsziget F. Cs. (NBII. női)
14.00 Kunsziget-Győrsövényház (m. II. o.)
2006. 10.29.
12.00 Mosonszentmiklós-Kunsziget (tart.)
13.30 Kunsziget F. Cs.-Nagykutas (NBII. női)
14.00 Mosonszentmiklós-Kunsziget (m. II. o.)

Az Enese elleni győzelemmel csapatunk a tabella hatodik helyén áll.
Minden mérkőzésről olvashatnak tudósítást és találnak
képeket is a www.kunsziget.hu oldalon.
SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL
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