XIX. évfolyam 6. szám
2007. augusztus 10.

Búcsú: Szent Lőrinc ünnepe
Kunsziget ünnepre készül. Szent Lőrinc ünnepére. Ez az ünnep
valamikor Kunsziget legnagyobb ünnepe volt, az augusztus 10-éhez
legközelebb eső vasárnapon és az azt követő hétfőn is ünnepeltek a
helybeliek. A távolba szakadt családtagok is hazatértek a búcsúra.
Szent Lőrinc Kunsziget 1994-ben készült
címerében is szerepel, a helyi cserkészcsapat
is az ő nevét viseli. Újságunkban korábban
már írtunk arról, hogy miként is lett a templomunk védőszentje Szent Lőrinc és hogyan
is zajlott hajdan a kétnapos búcsú.
De ki is volt Lőrinc?
„Szent Lőrinc vértanú diákonus a legnagyobb tisztelettel körülvett szentek közé tartozik. A szentmise római kánonjában is helyet
kapott, s a régi római naptárban kiemelt ünnep volt vértanúságának napja. Életéről azonban semmi, haláláról is csak néhány megbízható történeti adat maradt ránk.
Lőrinc mint diákonus különösen gondot
viselt a szegényekre és a betegekre. Mivel
fődiákonus volt, másik hat társának munkáját
is ő irányította. Maga is mosta a szegények
lábát, és rendszeresen osztott közöttük alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget gyógyított meg csodálatos módon, és vakok szeme világát is visszaadta.
Mikor letartóztatták, a bíró első kérdése az
Egyház kincseire vonatkozott. Szerinte
ugyanis az Egyház mérhetetlenül gazdag volt, és nyilvánvalóan Lőrinc a kincstárnok. Hallották ugyanis és jelentették a bírónak is, hogy
a pápa, mikor elhurcolták, odakiáltotta neki, hogy ossza szét az Egyház kincseit.
(Folytatás a 2. oldalon)
Búcsú: Szent Lőrinc ünnepe
1-2. oldal
A Világörökség részévé lehet a Római Őrtorony3. oldal
Óvodai hírek
4. oldal
Iskolai hírek
5. oldal
Építészeti és honismereti tábor
6. oldal

Augusztusban régen a mainál nagyobb ünnepnek számított a búcsú
- Szent Lőrincről, falunk védőszentjéről és az egykori búcsúk hangulatáról is olvashatnak újságunkban.
Aktuális híreink közt szerepel a
pályakezdő fiatalok számára indítandó két képzés, valamint a már
évek óta tervezett erdélyi kirándulásról szóló felhívás. Kunsziget csatlakozott a Magyar Limes Szövetséghez.
Az elmúlt három hónapban számos rendezvény zajlott Kunszigeten,
ezek közül csak néhányról tudunk
beszámolni az újság hasábjain. A
Hild SZKI Beszámolunk az iskolai és
az óvodai évzáróról és a júniusi véradásról is. Több kunszigeti is volt
pünkösdkor Csíksomlyón, egy írásban erre emlékezünk.
Múlt hónapban ünnepelte megalapításának 60. évfordulóját a Kunsziget Sportegyesület, ebből az alkalomból az egyesület történetével
is foglalkozó írást olvashatnak a Hírmondóban.
A tekéseink minden eddiginél sikeresebb évet zártak, egy osztállyal
feljebb léptek. A labdarúgóink hazai
pályán értek el jó eredményeket
tavasszal; az ifik itthon veretlenek
maradtak, a serdülők pedig megszerezték első idegenbeli győzelmüket is júniusban. Néhány héten belül
újra indulnak a bajnokságok.

Hírek képekben
60 éves a Kunsziget SE
Szovjet hadifogságban IV. rész
„...aki abból a vízből iszik…”
Sporthírek

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA SZEPTEMBER 29-ÉN JELENIK MEG.
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Aktuális

Szent Lőrinc ünnepe

Lehetőség pályakezdő
fiatalok előtt

(Folytatás az 1. oldalról)
Lőrinc kért a bírótól három napot, s megígérte,
hogy elhozza az Egyház kincseit. Mikor a kiszabott
három nap eltelt, megjelent egy sereg koldussal, bénával és beteggel, és azt mondta a bírónak: ,,Íme, itt
vannak az Egyház kincsei!'' A bíró úgy vélte, hogy
gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta Lőrincet a hóhérnak.
Mint sok más vértanúnak, a kivégzés előtt még
egy lehetőséget adtak a haláltól való menekülésre, és
felszólították Lőrincet: ,,Áldozz az isteneknek, vagy
egész éjszaka kínozni fogunk!'' A győztes válasza így
hangzott: ,,Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és
minden ragyogó fényben úszik!'' Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték, és a tűz fölé tették. -- A hívő nép
pedig később az augusztus 10-e körül látható hullócsillagokat így nevezte el: Lőrinc könnyei.”
(WWW.KATOLIKUS.HU)
Búcsúvárás
Erre az időre a nyári főmunkákkal végeztünk, az aratás,
a takarolás és - ha az időjárás kedvezett - , a masinázás is a
végére járt. Idesanyám a ház elejétől az istálló sarkáig kimeszelte a házunkat, úgy vártuk az új gabona betakarítását. A csibék megkeltek, meg a kacsák is, lehetett már vágni
búcsúra. Volt új mák is erre az időre, olyan kalácsot sütöttünk, hogy máma is ritkítja párját! A sárgabaracklekvár is
kész volt már és egy kis szaggatott lekváros vagy pozsonyi
kiflit és süteményt is tudtunk sütni.
A baromfiakat szombat délelőtt pucoltuk meg, délután
meg megsült a kemencében. Vasárnap mindenki elment a
misére, litániára. Mire onnan kijöttünk, már szólt a zene
Szalay Károly bátyám kocsmájában és már röpültek is a
lányok a kalapszín alatt a táncba.
A táncos búcsú két napig tartott.
SZALAI JÓZSEFNÉ VISSZAEMLÉKEZÉSE

Két börcsi székhelyű szervezet kínál lehetőséget
kunszigeti pályakezdő fiatalok számára.
A Börcsi Faluvédő és Művelődési Egyesület és a Hatos és Társa Nyelviskola angol és német nyelvi képzést
hirdet munkanélküli pályakezdő fiatalok részére.
A tanfolyam kezdete: 2007. szeptember 1. Várható
befejezés: 2008. január 31.
A tanfolyam végén a hallgatók középfokú nyelvvizsgát tesznek. A nyelvi képzésen kívül a hallgatók a számítástechnikai ismereteiket, internethasználatot és
elektronikus levelezési ismereteiket, valamint marketing és álláskeresési technikájukat is fejleszthetik, továbbá pályaválasztási tanácsadásban is részesülnek. Jelentkezés Hatos Hajnalka—Bárány Réka 30/986-28-00—
nyelviskola@hatos.hu
Az Ifjúsági Szövetség a Kisalföldi Régióért és az
Agora-West Kft. képzést indít pályakezdő fiataloknak.
Szakmai tudást adó tréningek:
•
A sikeres üzleti kommunikáció alapjai
•
Kultúraközi interakciós készség fejlesztése
•
Minőségirányítás
•
Rendezvényszervezés
•
Pályázatírás alapfokon
•
Illem, etikett, protokoll
Készségfejlesztő tréningek:
•
Személyes hatékonyság
•
Meggyőző prezentáció
•
Kommunikációs készség és hatékony technikák
A képzés időtartama: 2007. augusztus-december
(kéthetente szombatonként). Jelentkezés: Hatos Hajnalka—Bárány Réka 30/986-28-00 és Konczosné dr. Szombathelyi Márta 30/486-21-15

Tóth János: Az első király
Kárpátok sziklái alatt végtelen zöld mezők,
Hol egymásba vágyó folyók andalognak,
Nyári fényben pompázó ezüstös szeretők,
Az Alföldön át csak egymásnak csobognak.
A Tisza a hajnal szép reményét hozza
Testében rejtve a virágzó kérész csodát,
A Duna az alkony vérző bíborát mossa,
Káprázattá festve medre hirtelen fordulatát.

Hogy megélje büszke nemzetünk a holnapot.
A Duna vizét bölcsen Tiszáéval keverte
A szövetség hüvelyébe tolta a nyugat kardját,
Pogány hitét, ősi isteneit rettegve temette,
Keresztet vetve követte Jézust, Isten fiát.

Meghívó

Kunsziget 2007. augusztus 20-án, a 8 órai szentmise után a templom
előtt emlékezik meg az
államalapításról,
első
királyunkról, Szent IstAz Alpok lábánál s hol székely kapuk állnak vánról és az új kenyér
ünnepéről. Az ünneHáláját rebegje minden szívében Magyar,
Az első magyar király itt, ezen a tájon élt,
Imába foglalva nevét Szent István királynak, pélyre ezúton tisztelettel
Kinek köszönhetjük ezer évünk s az államot, Ki népünk forró egén volt éltet adó zivatar." meghívunk mindenkit.
Ki talán sírva ontott magyar testvéri vért,
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A Világörökség részévé válhat a Római Őrtorony
Kunsziget község egyik felbecsülhetetlen értéke, hogy a Mosoni-Duna mentén húzódik a Limes, a Római Birodalom egykori határa.
Az idők során a múlt érdeke nem találkozott a
jövő érdekeivel Pannonia emlékeinek életében. Az
emlékek védelmét, feltárását nem várhatjuk el csupán a törvényi szabályozástól, szükség van a társadalom és a politika érdekmentő fellépésére is.
Sokat javíthat az épített örökség védelmén az a törekvés, melynek eredményeként a magyarországi
római limes helyszínei idővel hivatalosan is a világörökség részévé válnak.
Az UNESCO Világörökség kezdeményezése
1972-ben jött létre, 1985-ös csatlakozásunk óta
nyolc hazai helyszín került fel a listára—(http://
www.vilagorokseg.hu). A védettséggel járó jogi
helyzet kedvező és fejlesztési források nyílnak
meg a védettséget élvező helyszínek előtt. A római
kori limes magyarországi szakasza 2003 óta szerepel a Világörökségi Lista várományosai között.
A Római Birodalom határai között van, amely
már szerepel a Virágörökségi Listában: 1987 óta
az Egyesület Királyságban a Hadrianus fal. Több
országban is felmerült az igény, hogy hasonló témájú helyszínei is legyenek védettek. 2005-ben
védetté nyilvánították a felsőgermániai és raetiai
limest, a skóciai Antoninus fal mint világörökségi
helyszín pályázatát idén nyújtották be. A védettség megítélésekor az az elv, hogy minél több van
a romokon, annál rosszabb a világörökségi megítélés. A problémát úgy oldották meg, hogy csak a
háromdimenziós helyszínek alsó rétegei lettek védettek, a felépítmények már nem. Nálunk többek
között ezért nem készítenek teljes rekonstrukciókat, ami szakmai szempontból teljesen érthető, de
ezzel nehéz a nagyközönség igényeinek megfelelni, akik abban a tévhitben maradhatnak egy-egy
magyarországi romépület látogatásakor, hogy a
rómaiak alaprajzokban laktak.
2001-től elindult az egykori Római Birodalom
határterületét magába foglaló európai országok
szakmai együttműködése, melyhez később csatlakoznak a Közel-Kelet és Afrika államai is. A védettséget élvező objektumok között katonai létesítmények, erődök, őrtornyok, utak, mesterséges
gátak és sáncok is vannak. Az egyes különálló
helyszínek közti kohéziós erő a limesút lesz, en-

nek ismert szakaszai adják nálunk a világörökségi
helyszín nyomvonalát, gerincét. Nagyon fontos,
hogy a Római Birodalom határvidéke egyetlen hatalmas helyszínként került a listára, ezen belül
minden ország a saját területén dolgozik azon,
hogy minél több objektuma kerülhessen ennek égisze alá.
Ahhoz, hogy nálunk a jelölésből ténylegesen világörökségi helyszín legyen, nagy összefogásra van
szükség a szakmai, állami szervezetek, önkormányzatok és a civil szféra között.
2007. július 19-én részt vettem a Magyar Limes
Szövetség megalakulásán a Mohács melletti
Dunaszekcsőn. Szándéknyilatkozatot írtam alá,
mellyel Kunsziget Község Önkormányzata csatlakozott a szövetséghez.
Mit jelenhet községünknek a csatlakozás?
•
A különleges régészeti, építészeti érték a
világörökség részévé válhat.
•
Lehetőség nyílik a feltárásra, turisztikai látványosságra
•
Lehetőség nyílik turisztikai pihenőhely kialakítására
•
Kulturális útvonal kiépítése
Falunk összes épített örökségének óvására
(templom, plébánia) beadott pályázatnál előnyt jelenthet a szövetséghez való tartozás.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Csatlakozás a
LEADER programhoz
Kunsziget Község Önkormányzata csatlakozott az induló LEADER programhoz, regisztráltatta magát, ezzel lehetőség nyílik a település, a
civil szervezetek, vállalkozók előtt, hogy az Európai Unió Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódjanak. Az akciótervek kidolgozása projektötletek alapján történik fórumok segítségével, a pályázati lehetőség ezt követi. Az időpontokról tájékoztatjuk Önöket, aktív részvételükre számítunk.
LENDVAI IVÁNNÉ,
POLGÁRMESTER
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Óvodai hírek

Óvodai hírek
Május utolsó vasárnapja minden évben a gyerme- Bt. által felajánlott fagylalt nagyon jól esett az ovisokkeké – így volt ez Kunszigeten is. Hagyományainktól nak.
eltérően május 22-én, szerdán keltünk útra óvodásaKöszönjük támogatóinknak, hogy emlékezetessé
inkkal. Az eltérő életkorú csoportok két különböző tették a gyereknapot a kunszigeti Tündérvár Óvoda
programon vettek részt. A kis-középső csoportosok óvodásainak.
különbusszal a győri Xantus János Állatkertbe tettek
látogatást, és megis2007. június 2-án,
merkedtek az állatszombaton gyermekkert
lakóival.
A
zsivajtól volt hangos
nagy-középső csoa kultúrház – kicsik
portosaink
járatos
és nagyok gyülekezbusszal
indultak
tek az óvodai évzárGyőrbe a Kölyökváróra. A kiscsoportosok
Játszó-házba,
ahol
mesejátékokat és az
izgalmas és mozgalévszakokhoz kapcsomas délelőttöt töltötlódó verseket, montünk el. Ebéd után
dókákat és dalokat
ma nem kellett aludadtak elő a meghívotni, hanem további
taknak. Műsorukat a
érdekes programok
nagy-középső
csovárták a gyermekeportosok táncos népi
ket
–
arcfestés,
gyermekjáték-összelufihajtogatás, séta
állítása követte. VéGyőr belvárosában.
gül nagycsoportosaKis csapatunk délinkat elbúcsúztatták
A nagycsoportosok a győri szökőkútnál.
után érkezett haza
a középsősök és ők is
Kunszigetre.
elköszöntek óvodánktól.
Köszönjük a szülők és Kunsziget Község ÖnkorÓvodánk dolgozói meghatottan engedték útjukra
mányzatának anyagi támogatását a programjainkhoz. az iskolába menő gyerekeket. Kívánjuk, hogy az iskoPénteken már kipihenve vehették birtokba a gyere- lában is szívesen tanuljanak, ismerkedjenek, okosodkek a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet támoga- janak.
tásával vásárolt játékokat. A sok játék után a Hajczi
TÜNDÉRVÁR ÓVODA DOLGOZÓI

A Kunsziget SE hírei
Apa-fia focit szervez a Kunsziget SE. Várjuk a jelentkezését olyan apa-fia párosoknak, akik közül
legalább egyikük játszott vagy játszik a Kunsziget
Sportegyesületben. Az apák fiaikkal csapnak össze
majd a műfüves pályán egy labdarúgó mérkőzés keretében.
A jelentkezőket Páli István a Sportpályán szeptember 9-ig várja.
Már kaphatók a 2007/08-as idényre szóló bérletek
a sportpályán. A bérletek a Magyar Kupa mérkőzéseire is érvényesek.
KUNSZIGET SE
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Kovács Anita és Kungl János Mihály
Június 23-án
Nagy Henrietta és Virág Csaba
Július 7-én

Gratulálunk!
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Múltidézés a kábeltévén

Évet zárt a Kunszigeti
Általános Iskola

Néhány hete új műsorsorozat tűnt fel a kábeltelevízió kunszigeti műsorán. Községünk életének jelentős
eseményeit rögzítette Farkas Ferenc és Farkas
Ferencné éveken keresztül, ezeket a felvételeket az
utóbbi években nem láthatták a nézők. Kazettaarchívum című műsorunk ezeken az eseményeken vezet
végig bennünket 1993-tól kezdve. A műsorok hetente
többször jelentkeznek.
A kábeltévé műsora más változáson is átment: augusztus 6-tól—egyelőre kísérleti jelleggel—napi 4,5-5
órás adással jelentkezik 17 órától, melyet másnap délelőtt 10 órától ismétlünk. Az igényeknek megfelelően
nagyon sokszor ismétlünk egy-egy műsort, hogy aki
látni szeretné, biztosan ne maradjon le róla. A műsor
előre programozott és az aktuális eseményekkel folyamatosan bővül.
Jelenleg a múltidéző Kazettaarchívum c. sorozaton
kívül a tavasszal és nyáron készült műsorokat láthatják (A tekeverseny eredményhirdetése, Tilai-kupa,
Tűzoltóverseny, Anyák napi köszöntő, Óvodai évzáró, Hangverseny, a Mozdulj az egészségedért!, Majális és az Otelló, a Kunsziget SE 60 éves ünnepsége,
továbbá a tavasszal rögzített labdarúgó-mérkőzések),
valamint újra műsorra tűzzük a Nyugdíjas Klub Krónikáját és az I. Sziget-rallyn készült filmet is.
BÁBICS NORBERT

A Kunszigeti Általános Iskolában június 16-án 15
nyolcadik osztályos ballagott el és velük együtt 100
diák kapott bizonyítványt a 2006/07-es tanév eredményeiről. Az első három évfolyamon szöveges értékelést kaptak a tanulók.
Kitűnő, illetve jeles tanulmányi munkájáért, valamint versenyeken való sikeres szereplésért könyvjutalomban részesült az 1. osztályból Csala Dávid, Kiss
Ágota Sára, Nagy Dániel és Sokorai Márió, a 2. osztályból Szabó Viktória és Szalai Luca, a 3. osztályból Horváth Kornél, Józsa Veronika, Kráz Kata és Tilai Rebeka, a
4. osztályból Dubi Anna, Novits Zsófia és Szabó Nikolett, az 5. osztályból Gondár Viola, Horváth Kristóf,
Ramm Krisztián, és Szalai Ildikó, a 6. osztályból Dubi
András és Horváth Franciska, a 7. osztályból Horváth
Csaba és Szabó Virág, a 8. osztályból Gondár Flóra és
Molnár Zsuzsanna.
A Kunszigeti Általános Iskola érdemes diákja
Gondár Flóra lett.
Köszönjük Mátrai Elemér támogatását, amellyel
hozzájárult az értékes könyvjutalmakhoz.
BÁBICS NORBERT

Változik a közvilágítás
hibabejelentése

Látogatás Erdélyben

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az E.ON ZRT. a
közvilágítás-üzemeltetési feladataival az EH-SZER
Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő
Kft.-t bízta meg.
A közvilágítási hibák bejelentési lehetőségei ezentúl
az alábbiak:
Telefon: 06 – 40 – 330 330,
e-iroda: http://e-iroda.eon-eszakdunantul.com
Az új internetes e-iroda szolgáltatás igénybevétele a
„Hibabejelentés” menüpont alatti űrlap kitöltésével
lehetséges. A bejelentések az elektronikus rögzítést
követően szintén a hibaelhárítási folyamatba kerülnek bele.
KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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1992-ben érkeztek először gyermekek Erdélyből falunkba, látogatásukból később testvérfalui kapcsolat lett. Nyárádgálfalva,
Szentlászló és Backamadaras Marosvásárhelytől néhány kilométerre fekvő falvak, lakói bennünket, kunszigetieket várnak nagy szeretettel.
Az évek óta ismétlődő meghívásuknak eleget téve 2007. szeptember 13-2007. szeptember
17-ig kirándulást szervezünk testvértelepüléseinkre. Célunk a testvéri kapcsolat erősítése és
Erdély szépségének megismerése
A polgármesteri hivatalban szeptember 1-ig
várjuk azoknak a jelentkezését, akik szeretnének csatlakozni a kiránduláshoz.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Hagyományok

2007. 6. szám

Építészeti és honismereti tábor volt Kunszigeten
A Hild József Építőipari Szakközépiskola 1996 együttdolgozni az idősebb társaikkal.
óta szinte minden év nyarán tábort szervez a diA felméréseinknél elsősorban a településrendeákjai részére. Ezt a tábort az elmúlt években épí- zési terv örökségvédelmi melléklete alapján vizstészeti felmérő tábornak neveztük. Ebben az év- gáltuk az épületeket, ill. a településszerkezetet, de
ben a gyerekek összetételéből és a témából adó- ezen felül is számos épület, épületrész felmérésédóan az építészeti és honismereti nevet viselte. re került sor. A Dózsa György utcában három
Az egy hétig tartó munka helyszínéül Kunszige- háznál történt felmérés. A házak homlokzatai, abtet választottuk. A megrendezéshez szükséges lakai, azok szép díszei kerültek megörökítésre. A
anyagi fedezetet helyi és önkormányzati támoga- 8-as házszám alatt, pedig a házon belüli ajtókerettások, illetve egy Győr Megyei Jogú Város Ön- ről készült felmérés. A felmérések reggeltől délig
kormányzatához benyújtott pályázat megnyeré- történtek, majd minden nap ebédet kaptunk a hese biztosította.
lyi vendéglőben. Délután az iskola épülete adott
Az elmúlt években a tábort hildes diákok al- helyet a manuálék felszerkesztésére. Itt volt a nem
kották, most először fordult elő, hogy a jelenlegi helybeli diákok szálláshelye is. A Kossuth tér 19tanulóink mellett, volt és leendő hildesekkel, s es házszám alatt az 1940-es évekből származó
nem utolsósorban a helybéli gyerekekkel gyara- „kalapszínnek” nevezett építményt mértünk és
podott a táborozók száma.
rajzoltunk. A telken álló ház akkoriban kocsma
A tábor elsősorban azért jött létre, hogy a még volt, és a kalapszín fedett udvarrészként szolgált
fellelhető helyi építéa kocsmához, melyet
szeti örökség emlékenagyobb
rendezvéit felkutassa és ezek
nyek alkalmával haszmegmaradását, dokunáltak. Nem csak az
mentálását az utókor
építmény került megszámára
elősegítse.
örökítésre, mert az álEbben
nyújtottak
talános iskolásoknak a
nagy segítséget a
régi szekér, valamint a
résztvevők. Életkorra
régi padok is megnézve elég vegyes
nyerték a tetszésüket,
társaság jött össze,
így ezeket is lerajzolakadt köztük általáták. Kunszigeten az
nos iskolás, középisegyetlen
nádtetővel
kolás,
egyetemista,
borított pajta a József
ennek
ellenére
a
Attila utca 45. szám
munka mégis összalatt található erről is
Az egykori „kalapszínt” is vizsgálták a táborozók.
hangban folyt.
sikeres felmérés szüleA felmérések során 4-5 fős csoportokat alakí- tett. Ebben az utcában még a 24-es házszám alatti
tottunk ki, ügyelve, hogy ne csak egy korosztály „Jáger ház” alaprajzát és homlokzatát is elkészíalkosson egy csoportot, ill. minden csoportban tettük. A ház tájolása különleges, mert nem a falu
legyen olyan ember, aki megfelelő építész elő- központja, hanem a határ felé néz. Régen vadőr
képzettséggel rendelkezik. Először egyszerűbb, ház volt a tulajdonos elmondása szerint. Fordított
majd egyre bonyolultabb felmérési feladatokat tájolásánál fontos volt, hogy a falut körülvevő tákaptak a résztvevők. A helyi diákokról elmond- jat innét jól belássák az akkor itt lakók. Reméljük
ható, hogy jó rajzi alapokkal rendelkeztek, a mű- a felmért épületeket még sokáig láthatjuk.
szaki ábrázolás, az építészeti felmérések szabályAzok a diákok, akik sikeres felvételivel bekeszerűségeinek megismerése után jól tudtak rültek a Hildbe, sok hasznos taktikát sajátíthattak
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Hírek képekben

el a tanáruraktól, amelyek a későbbi tanulmányaikban segítséget nyújtanak. A fiatalabbak,
pedig belekóstolhattak az építészetbe, ha esetleg
úgy döntenek, hogy valaha szeretnének ebben az
irányban továbbtanulni.
A „kemény munka” mellett volt idő kirándulásra is. Kerékpárral tettük meg az utat
Mosonszentmiklóson keresztül a lébényi román
kori templomhoz, de a falvak régi házait se
hagytuk figyelmen kívül, se Lébényben, se
Mosonszentmiklóson.
Délutáni foglalkoztatások alkalmával volt alkalmunk előadást hallgatni a polgármester aszszonytól, Lendvai Ivánnétól, aki bemutatta a falut
és beszélt az épített örökség megőrzésének fontosságáról.
Köszönjük Szalainé Hécz Tünde tanárnőnek,
helytörténeti kutatónak az első napon tartott nagyon érdekes, a település történetét, hagyományait, az itt élő embereket bemutató előadást és
kirándulást, ill. egész családjának a hangulatos
lángossütést, a Horváth Ferencné által hozott rétest, töltött káposztát, a szülőknek a gyümölcsöt,
süteményeket, az óvodai szendvicseket. Köszönjük Kunsziget település lakóinak, akik segítettek
bennünket abban, hogy múltunk még fellelhető
épített emlékeit, legyen az esetleg csak egy szép
motívum, megtekinthettük, lerajzolhattuk, lefényképezhettük.
Az elkészült felmérések nagyon jól sikerültek,
ezeket szeretnénk egy későbbi időpontban előadással egybekötött kiállításon bemutatni a település lakóinak.
A tábor zárásaként Józsa Tamás a Hild József
Építőipari Szakközépiskola igazgatója megköszönte szorgos munkánkat, aminek következtében elismerésként érezhetjük, hogy a jövő számára megörökíthettük eme csodálatos építményeket.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Augusztus 1-jén bemutatkozott a szülőknek és a
diákoknak a Vocational Academy kunszigeti tagiskolájának kilenc leendő pedagógusa. A tagiskola
évnyitó ünnepsége augusztus 31-én, pénteken 18
órától lesz a Sportcsarnokban.

A táborozók névsora: Bogdán Vivien, Knoll Tibor, Kovács Fruzsina, Reider Alexandra, Roll Dávid,
Stoller Gábor, Szalai Ádám, Szalai Evelin, Szalai Ildikó, Szalai Soma, Szalai Viktória, Szalai Virginia, ill.
Bognár Veronika településmérnök hallgató, Józsa
Tamás és Vincze Miklós mérnök tanárok.

Karacs Károly és Varga Lóránt munkája nyomán
kovácsoltvas kapu került a kápolna bejáratához. Az
állagmegóváson túl így lehetőség lesz a jövőben
arra, hogy a kápolna belsejét is megcsodálják a
látogatók.

BOGNÁR VERONIKA

7

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Jubileum

2007. 6. szám

A Kunsziget SE hat évtizede
2007. július 15-én forró nyári vasárnap dél- iparosok is támogatták, az első elnökség tagjai
után vendégek, szurkolók, labdarúgók sokasága id. Szalai István, Puxbaum József és Galián Gyuérkezett a kunszigeti sportpályára, hogy megün- la voltak. Szervezett bajnokság akkor nem volt,
nepelje a sportegyesület fennállásának 60. évfor- meghívott ellenfelekkel játszottak. A sportegyedulóját. Az évforduló kiemelt vendégeként sület az MLSZ-től 1952-ben, 55 éve szerezte meg
megérkezett a Győri ETO labdarúgócsapata, a labdarúgó szakosztály működési engedélyét.
akik az ünnepi köszöntő után a kunszigeti lab- Az első 13 igazolást az alábbiak kapták: Gáli Gédarúgócsapattal barátságos mérkőzést játszot- za, Szalai István, Luka Imre, Galián Antal, Matak.
jor Ferenc, Kuller Lajos, Fördős Imre, Jakus LaLendvai Ivánné, Kunsziget község polgár- jos, Puxbaum József, Madarász Gyula, Bíró Istmestere a Kunsziget SE elnökségi tagja köszön- ván, Venesz István és Kuller Mátyás.
tötte Kovács István urat, a Győr-Moson-Sopron
Gondot az utazás jelentett. Gönyűre,
Megyei Sportigazgatóság sportigazgatóját, Hor- Ménfőcsanakra, Szentivánra akkoriban kocsival,
váth Cs. Attilát, a MLSZ elnökségi tagját, a lab- Máriakálnok és Hédervárra kerékpárral mentek.
darúgócsapat egykori edzőjét, a futballistákat, a
A sportegyesület a helyet ekkor kapta a Kászurkolókat és minden kedves vendéget. Ünne- polna-dűlőben, az Árokszeren. A talaj elegyenpi köszöntőjében Vörösmarty Mihály gondola- getése nem sikerült, ezért kiöltöztek a „két erdő
tait idézte, mely a mottója a hatvan éves évfor- közé”, oda könnyen átjöttek a szigetközi falvak
dulónak.
csapatai, a szomszédok.
„Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szeA játékban a színvonalról még nem nagyon
rint a legnemesbekért…”
lehetett beszélni. Edző nem volt, a szülők meg
Szólt a sportolást
nem nézték jó szemjellemző küzdésről,
mel, hogy a fiaik foméltatta
néhai
cizással töltik az időt.
Pablényi
Jósef,
Hét közben a játékoPuxbaum László és
sok a földeken dolLuka András elnögoztak, nehéz munkök tevékenységét,
kát végezve, a vasármegköszönte csanapi meccsekre sok
ládjuknak,
hogy
erejük nem maradt.
hozzátartozójuk az
Az elemi iskolába
egyesület
elnökejárók bírták jobban
ként megalakítójaerővel.
ként segítette Kun1957-ben új elnökség
sziget sportéletét.
alakult Luka András
Egykori vezetők,
vezetésével. Irányítászurkolók, edzők,
sa alatt sokat javult a
játékosok emlékét
csapat szervezettséaz évfordulón fel- Az emléktáblát Krausz Csaba és Németh Péter leplezték le, ge. Ekkor már önálló
avatott emléktábla majd koszorút helyeztek el alatta az egyesület elhunyt tagjainak pénztárossal és edzőemlékére.
őrzi.
vel rendelkeztek. A
A sportegyesület 1947-ben alakult Pablényi szervezőmunkában sokat segített ifj. Szalai IstJózsef iparos kezdeményezésére, aki Budapest- ván.
ről költözött ide családjával. Az ötletet a helyi
1959-ben, a téesz megalakulása után a Kun-
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szigeti „Zöld Mező” Mg. Tsz. Sportköre néven
szerepel tovább az együttes a járási II. osztályban. A labdarúgó szakosztály akkori működésének legnagyobb eseménye, hogy barátságos
mérkőzésen vendégül látták a győri RÁBA ETO
csapatát egy tűzoltóverseny alkalmával. Ekkor
Lendvai József volt az elnök.
1962-től a sportkör elnöke id. Kuller Imre lett,
az elnökségbe is új tagok kerültek. Nagy fejlődés indult meg ekkor a csapat életében. Új szakosztályok alakultak a régiek mellé, mint pl. a női
kézilabda, a teke és a sakk. Anyagilag is talpra
állt a sportkör. Havi 5 forintos tagdíjat vezettek
be, bálokat szerveztek, ahol az alföldi borokat
mérték, s ezek nem kis hasznát a labdarúgásra
fordították. A régi kocsma udvarán működött
egy kuglizó, annak bevétele is a labdarúgó szakosztályhoz vándorolt.
Az egyes szakosztályok különböző versenyeken vettek részt, ahová minden versenyző saját
költségén busszal, kerékpárral utazott. Spartakiádokon, kupaversenyeken szerepeltek. A sakkozók közül Dubi István, Gyimesi Károly és
Lőrincz Károly volt sikeres.
A sportvezetés célja az volt, hogy lehetőleg
kézben tartsa az ifjúságot, amely akkor gazdátlan volt. Id. Kuller Imre és Szalai István sokat
tett azért, hogy megfelelő hangulat alakuljon ki
a fiatalok, a sportolók körében. Közben az igények egyre nőttek, ezért rendbe kellett tenni az
öltözőt. Ehhez a kanászházi istállótól—ahol a
háború elől menekítve sportrepülőket tároltak—
bontott téglát, a Honvédpusztáról egyéb építőanyagokat szereztek. Kuller Imre szavai szerint
„Kéregetés, koldulás volt az ember élete, mert
nem volt pénz.”
Geiszt László tsz-elnök kezdeményezésére és
a szövetkezet anyagi eszközeiből épült meg
1987-ben a kétsávos automata tekepálya, amelynek jövedelméből az akkori egyesület is részesült. Ekkor kapott id. Kuller Imre „Testnevelés
és Sport Érdemes Dolgozója” országos kitüntetést, mellyel egyhavi munkabér is járt a téesztől
jutalom címén.
1990 és 1992 között Varga Ernő volt az elnök,
Rába László vezette a pénztárt. Az öltöző ez idő
alatt új vizesblokkot kapott és felújították. 1992-
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ben Puxbaum László, 1993-tól ismét id. Kuller
Imre lett a sportkör elnöke. 1994-ben végleg leköszönt tisztéről, átadva a helyét Hécz Vincének, aki a fiatalok teremtornájának megszervezésével, az utcabajnokság megvalósításával új
színt hozott a kunszigeti sportéletbe. A szponzorok támogatásával a labdarúgó csapat is egyre jobban szerepelt, 1997-ben a Győri Körzet bajnokságában a második helyen végzett és feljutott a megyei II. osztályba. Még 1997-ben lemondott Hécz Vince, ifj. Kuller Imre lett az új elnök,
aki 2005-ig irányította a sportegyesületet. Elnöksége alatt jelentős sikereket ért el a labdarúgócsapat. 2000-ben megyei II. osztályú bajnokok
lettek, majd egy év után vissza kellett térni a
megyei II. osztályba. 2002-ben ismét bajnok lett
a csapat és utána több két éven keresztül a megyei I. osztályban szerepelt, 2003-ban az előkelő
negyedik helyen végeztek a megyei I. osztályban. A szabadidős– és sporttevékenység kiemelkedő rangot és helyet kapott létesítményei megyei és országos szinten is elismertek. Ekkor készült el a labdarúgó pálya kerítése, megépült az
új sportöltöző és a többfunkciós pályarendszer,
a SZÍNTÉR, széksorok és lelátó kerül kialakításra és villanyvilágítással látják el mindkét pályát.
Munkáját az elnökség tagjai, szurkolók, futballisták, vállalkozók és a falu lakossága segítette. Kiemelkedő támogatást nyújtott Dömötöri
István vállalkozó.
2005-ben Kuller Imre lemondta tisztségéről,
az egyesület irányítását Páli István és a 12 tagú
elnökség vette át. 2006-ban az egyesület neve
Kunsziget Sportegyesületre változik. A mindenkori sportvezetés kiemelt feladatainak tekintette
a fiatalok összefogását, a sport megszerettetését,
a testedzés biztosítását.
A 2007. július 15-i ünnepélyt ajándékok átadása követte. Ledvai Ivánné ünnepi beszéde
után emléklapokat és emléklapokat adott át jó
egészséget és hosszú életet kívánva köszönte
meg az kunszigeti sportéletért végzett munkát.
Köszönjük mindazok munkáját, akik az egyesület érdekében dolgoztak, dolgoznak.
RÁBA LÁSZLÓ ÍRÁSA ALAPJÁN
KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Köszönet

Véradás volt Kunszigeten
A Győri Véradó Állomás és a magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete 2007. június 14-én véradást szervezett a Kunszigeti Kultúrházban. Az önkéntes véradók szép számmal megjelentek a
véradáson. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik rászoruló embertársaiknak ilyen módon segítettek.
Külön köszönetet szeretnénk mondani Kunsziget Község Önkormányzatának, akik a véradóinkat vacsorával vendégelték meg.

Nátz Róbert
Sári Alexa
Forgó Béláné
Keller András
Ifj. Keller András
Ács Sándor
Szűcs Tiborné
Nagy Gáborné
Karácsonyi Ernő
Szalai Csabáné
Szalai Ivánné
Gondár István
Bangha Richárd
Varga Ernő

Gáspár József
Gondár Istvánné
Hajczingerné Gondár Szilvia
Gyurkovits Péter
Szalai Rudolfné
Kovács Ottóné
Volner József
Volner Szilvia
Gál Csaba
Venesz Tibor
Finta István
Börzsei László
Börzsei Lászlóné
Kovács Anita

Angyal Tamás
Szalai Márk
Stankovics Antal
Stankovicsné Szabó Zsuzsanna
Tóth Balázs
Horváth Csaba
Horváthné Tolnai Ibolya
Takács Gabriella
Szalai István
Ramm Zoltán
Németh István
Farkas Tamás
Pusztai Ádám
Bousbia Zsanett

A Kunszigetért Közalapítvány
tisztelettel köszöni, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
támogatták munkánkat.
DR. VARGA-BALÁZS GÁBORNÉ SZABÓ ERIKA,
KURATÓRIUMI ELNÖK

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik
Galián Gyuláné
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték. Köszönjük a lakosság és
Winkler Zsolt plébános úr segítségét, valamint
köszönetet mondunk a Nyugdíjas Klub Énekkarának énekéért.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Hálás szívvel köszönjük azoknak a volt osztálytársaknak, akik a 20 éves osztálytalálkozójuk alkalmából gyermekünk,
Virág Zoltán
Sírján a megemlékezés virágait elhelyezték és
őt emlékükben megőrizték.
KÖSZÖNETTEL: SZÜLEI ÉS TESTVÉREI
Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak,
akik
Gáli Iván
temetésén részt vettek, mély gyászunkban osztoztak. Külön köszönjük a Nyugdíjas Klub
Énekkarának énekét.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Szovjet hadifogságban IV.
A romániai Focsániban, amely egy nagy gyűjtőtábor
volt, három napot töltöttünk. Megérkezésünk óta állandóan esett az eső, a sátraink teljesen átáztak. Ezt
már könnyű volt elviselni, ennél sokkal rosszabb helyzetben is voltunk már. Fő, hogy hazamegyünk.
Június 30-án megérkezett a Magyar Vöröskereszt
küldöttsége, amely hivatalosan is átvette a hazatérő
hadifoglyokat. Két orvos és pár ápolónő is érkezett.
Még egyszer orvosi vizsgálaton estünk át, a gyengélkedőket (mert ilyenek is voltak sajnos) külön tábori
ágyakkal felszerelt vagonba tették. A Vöröskereszt
küldöttségétől tudtuk meg, hogy ismét elcsatolták tőlünk a magyarlakta területeket, így Észak-Erdélyt és a
Székelyföldet is. Természetesen ez a sajnálatos hír mélyen lesújtott minket.
30-án este végre elindult velünk a vonat Brassó felé.
Reggelre értünk oda, rövid várakozás után, amely
reggeliosztásból és ivóvíz felvételéből állt, továbbindult velünk a vonat a csíki hegyek közt Csíkszeredára.
Természetesen itt már magyarul beszéltek és az állomáson a helyi magyarok küldöttsége is fogadott bennünket—együtt sírtunk velük, hogy ismét Romániához
tartoznak. Fájó érzés volt hallani a magyar testvéreink
panaszait.
Csíkszereda után a „székelyek fővárosába”,
Székelyudvarhelyre érkeztünk. Itt majdnem fél napig
vesztegelt a szerelvényünk. Körülfogták a székelyek a
szerelvényünket, arcukra az elkeseredettség és a fájdalom ült. El-elcsukló hangon, sírva, folyton azt hangoztatták, hogy ne hagyjuk őket a románok uralma alatt, a
magyar katonák jöjjenek vissza és újra csatolják őket az
anyaországhoz. Vigasztaltuk őket, hogy ez nem maradhat így. Felvirrad még Erdélyre a magyarok napja,
újra egy Magyarországhoz tartoznak majd. Az egyikük előhúzott a kabátja alól egy magyar zászlót és
ezekkel a szavakkal nyújtotta át nekünk: ők már nem
tűzhetik ki a házukra, legalább mi tűzzük ki a vagonunk oldalára. Mi meghatódva köszöntük meg, átvettük a zászlót, megcsókoltuk és a székely himnuszt elénekelve a vagon oldalára tűztük a piros-fehér-zöld
lobogót. Fiatal lányok, asszonyok virágokat hoztak és a
vagonok oldalára tűzték, így indult velünk tovább a
vonat—felvirágozva, magyar zászlót lengetve a szép
Hargita és Marosvásárhely felé.
Gyönyörű nyári nap volt, zúgó hegyi patakok és
fenyvesek között, a nyitott vagonajtóban ülve gyönyörködtem Erdély csodálatos tájaiban, szépségében.
Szegény hazám, mitől fosztottak meg újra, mivel lettél
újra szegényebb! A friss hegyi levegő, no meg a haza-
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térés semmi másra nem hasonlító érzése átjárta testem minden porcikáját. Csak az fájt nagyon, hogy ez
Isten által megalkotott, a maga természeti szépségeivel, a tiszta magyar székely népével újra idegen uralom, elnyomás alá került. Még most, 60 év távlatából
is magam előtt látom a kétségbeesett arcokat, a bizonytalan tekinteteket. „Mi lesz velünk?” Mi lesz
Csaba királyfi népével?
Marosvásárhelyen mintegy két órát álltunk. Ahol
csak megálltunk, mindenhol nagy tömeg fogadta a
hadifoglyokat szállító szerelvényeket, ez természetes
volt. Itt is tele volt az állomás. Mikor befutott a vonatunk, „Isten hozott haza benneteket!” kiáltással
fogadtak bennünket. Kenyereket és üvegekben bort
hoztak, minden vagonba adtak belőle. Fogságom
kezdete óta itt ittam először bort. Sosem felejtem el,
minden bajtársamnak egy evőkanálnyi jutott (40-en
voltunk a vagonban).
Mikor továbbindult a vonatunk, még sokáig integettek utánunk és mi is visszaintegettünk. A következő megálló Mátyás király városa, Erdély igazi fővárosa, Kolozsvár volt. Itt is nagy szeretettel fogadtak bennünket. Még valódi cigányzenekar is fogadott minket. Hogy mit muzsikáltak, arra már nem
emlékszem, de arra igen, hogy mindannyiunk szeméből könnyeket csalt ki. Kincses Kolozsváron csak
rövid ideig állt a vonatunk, de itt is kaptunk magyar
zászlókat és virágokat. Amikor elindultunk, minden
vagon oldalán magyar zászlót lengetett a szél.
Talán még a mozdonyunk is tudta, hogy közeledünk a trianoni határ felé, mert egyre gyorsabban
forgatta a kerekeit, hogy minél előbb itthon lehessünk. Következő állomásunk Nagyvárad, Szent
László városa volt. Már csak 20 km-re voltunk a magyar határtól. A fogadtatás itt is hasonló volt, mint
bárhol máshol. Öröm volt a szívünkben, hiszen pár
óra, és majd három év távollét és szenvedés után otthon vagyunk - másfelől fájdalom, hogy többszázezer
bajtársunk még ott maradt—vajon hányan jöhetnek
haza közülük? Miután elindultunk Nagyváradról,
egy régi magyar katonanóta jutott eszembe: „Ez a
vonat most van indulóba’, az eleje föl van virágozva.
A belseje sárgára, hazatérő hadifoglyok számára.
Jönnek haza végleg szabadságra.” Hát igen, már
csak 1-2 óra, és hazaérkezünk a biharkeresztesi határállomásra, végleg szabadságra.
Következik: Életem, életünk legszebb utazása szeretett hazánk földjén, a szeretteink közé.
SZALAI PÁL, VOLT HADIFOGOLY
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„...aki abból a vízből iszik…”
„Nem volt mindig ilyen könnyű az élet. A mai ember, ha
megszomjazik, megnyitja a falikút csapját, és annyi vizet tölt
a poharába, amennyit csak akar. Kicsit régebben, ha kifogyott
a vizeskannából az éltető nedű, vízért kellett menni. A forrásra. Korsóval, vederrel, kinek amivel. Lehet, hogy a kútig
sokat kellett menni. Aztán várni is kellett, mert sokan voltak
már a víznél. Amíg a többiek merítettek, beszélgetni, ismerkedni, híreket adni-venni, tanulni lehetett. De a hazaút sem
volt könnyebb. Teherrel a kézben, arra vigyázva, hogy egy
csepp se menjen kárba…
Ma legtöbbünknek nem jár ennyi fáradozással, gonddal,
hogy vízhez jussunk. Nem is gondolunk rá. Olcsó a víz, olcsó az élet, még ha fizetünk is érte. Megvesszük a boltban a
különböző színű, ízű, szagú palackozott löttyöket. Oda sem
figyelünk, csak nyeljük, amit kapunk. És kezdjük észrevenni., hogy szomjasak maradunk. Többet iszunk, és mégis mindig szomjúhozunk. Szomjúhozunk, de nem tudjuk, mire…
És egyszer csak veszszük a korsónkat. Öntudatlan, akaratlan visz a
lábunk. Megyünk a kútra. Amikor a vízhez
érünk, sokaságot találunk. Észrevesszük, hogy
a mieink között vagyunk.
Megörvendünk. Felvidulunk. De rájövünk arra,
hogy mások is szomjúhoznak. Ugyanazt érzik,
mint mi. Elbeszélgetünk
erről. Meg másról is. Jó
együtt lenni. És végül
merítünk. A tisztából. Az
igaziból.”
Igen, meríteni indultunk Pünkösdkor
Csíksomlyóra, a legmagyarabb zarándokhelyre.
Hogy maga az ÚT is felkészítsen a
MEGÉRKEZÉSre, gazdag programban és felemelő élményekben volt részünk. Aradon megkoszorúztuk a
13 kivégzett vértanú emlékművét. Meglátogattuk Déván a Böjte Csaba ferences testvér által létrehozott árvaházat és átadtuk falunk ajándékait. Hálásan köszönjük az adományokat a jószándékú híveknek. A gyulafehérvári székesegyházban magyarul felhangzó énekünkhöz sok látogató csatlakozott. Megható érzés volt
ismeretlen ismerősként együtt énekelni. Vajdahunyad
vára a Hunyadi család dicsőségét jutatta eszünkbe.
És elérkezett a nap szombat hajnala, és az Útban az
ÚT. Ugyanis csoportunkból ketten-férjemmel- gyalog
tettük meg a több, mint 30 km-es utat szálláshelyünktől, Szentegyházasfalutól Csíksomlyóig. Fenséges és
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gyönyörű volt a Hargita szerpentinjein bandukolva a
minket körülölelő, ébredő természet részeként megélni
ezt az élményt. A végsőkig elfáradva értünk a
Kissomlyó és Nagysomlyó közti nyeregbe, az ünnepi
mise színhelyére.
Sokan voltunk, nagyon sokan, mert sokan éreztük,
hogy el kell jönni a kúthoz, a forráshoz. És ennél a tiszta forrásnál találkozott, találkozik minden Pünkösdkor
a szétszóródott magyarság. Jönnek a székely falvak keresztaljai, a csángó magyarok a hegyeken túlról, az
anyaország zarándokai, a tavalyi nyúli zarándoktársak,
és a messzi országokba szakadt magyarok. Hogy miért? Meríteni abból a forrásból, melyből őseink is merítettek.
Valami megmagyarázhatatlan érzés keríti hatalmába itt az embert. Azt érzi, hogy JÓ ITT LENNI, hogy
ITT KELL LENNI…
Az út élményeit tovább
gazdagította Szentegyházasfalu Gyermekfilharmóniájának hangversenye, a parajdi sóbányában tett látogatás,
tisztelgés Tamási Áron
és Orbán Balázs sírjánál, valamint Marosvásárhely, Kolozsvár és
Nagyvárad kincseinek
megismerése.
A hat nap során bármerre jártunk, vendéglátóink szívből jövő,
őszinte szeretete vett
körül bennünket.
Utunk zarándokút volt,
melyhez hozzátartoztak a mindennapi szentmisék,
imádkozások. Köszönet érte lelki vezetőnknek,
Winkler Zsolt atyának.
Erdély történelmének, kincseinek megismertetéséért
hálásak vagyunk Marikának, aki idegenvezetésével
nemcsak értelmünkre, hanem a szívünkre is nagy hatással volt.
Köszönettel tartozunk Ilonának az út sikeres megszervezéséért, lebonyolításáért.
Úgy érzem, hogy aki nyitott szívvel és tiszta lélekkel
indult az Útnak, gazdagon térhetett vissza. Kívánom,
hogy minél több embertársam élje meg az összetartozásnak, a lelki töltekezésnek azt az élményét, amit csak
Csíksomlyó adhat.
A kunszigeti zarándokok nevében:
KOVÁCS OTTÓNÉ
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Tekehírek: Sorozatos vereségek a végén
Sajnos három vereséggel búcsúztunk a rájátszásban.
Mind a három vereség azért történt, mert rossz időpontot
választottunk. A jó dobók nem tudtak jelen lenni a mérkőzésen, mert dolgoztak. Az okos ember más kárán tanul! Hét év munkája tört ketté! Oda lett az első helyezés!
Április 13-án a Jobb Dáma csapata jött legyőzni bennünket, visszavágtak.
Kunsziget-Jobb Dáma 2:6 (2421-2502fa)
Ld: Virág P. 446 fa, Gutléber Z. 428 fa
A Jobb D. csapatának ifjúsági versenyzője, Balogh István pályacsúcsot dobott 460 fával. 82 fával többet, mint a
mi ifj. versenyzőnk.
Április 21-én Mosonszentmiklósra mentünk, ahol jól
elvertek bennünket.
Mosonszentmiklós-Kunsziget 6:2 (2267-2232fa)
Kunsziget Ld.: Németh I. 401 fa, Szalai B.381 fa
A „rossz pályán” gyenge eredmények születtek mindkét részről, de a vereség oka, mint tudjuk, nem ez. Ráadásul elvesztettük a kereplőnket is.
Bábolnára mentünk az utolsó meccsünket lejátszani,

de csak játszadoztak velünk.
Bábolna-Kunsziget 7:1 (2399-2205 fa)
194 fás vereség! Ezen a meccsen nem hogy nem voltam ott, de még az eredményeket sem juttatták el hozzám! Így hát nem tudom sem leírni, sem elmondani ,ezért az átlagokat sem lehet kiszámítani. Egy eredmény van a tekehíradóban, a hét legjobbjai közt: Németh I. 404 fa, amihez gratulálok. A többi öt pontfogó
természetesen a Bábolna játékosai voltak. Így megszerezték az első helyezést, ők a bajnokok.
Nekünk a harmadik hely jutott, de ilyen közel még
sosem voltunk a célhoz. Ehhez az eredményhez hozzátartoznak a szurkolók is. Mindent megtettek a győzelemért, az eredményességhez, köszönet érte. Megkérem,
továbbra is maradjanak mellettünk, szurkoljanak nekünk!
A bajnokság átszervezése miatt a következő szezonban mi is és bajnokságban a mögöttünk végző
Mosonszentmiklós is az NB III-ban játszunk.
GUTLÉBER ZOLTÁN

Labdarúgás: A tavaszi szezon értékelése
Csapatunk a tavaszi szezon indulásakor a minél eredményesebb szereplés mellett olyan célokat tűzött ki, ami
hosszú távon egy stabil, állandó játékoskerettel rendelkező, a közönségünk számára szórakoztatást, pozitív élményt nyújtó játékot jelentsen.
A község által teremtett kiváló sportolási feltételeket
megfelelő edzésmunkával, a mérkőzéseken nyújtott alázatos, csupaszív teljesítménnyel akartuk viszonozni. A
bajnokságban elért 11. helyünk mutatja, van még hova
fejlődnünk.
Voltak szép győzelmeink, de voltak fájó vereségek is.
Mindenképpen bíztató az az előrelépés, amit tavasszal
mutatott a csapat az őszi szezonhoz képest. Hazai pályán
csak a bajnok távozott tőlünk 3 ponttal, Rajka ellen döntetlent játszottunk, a többi mérkőzést megnyertük. 5 vereséget szenvedtünk el a tavasz folyamán, 4 döntetlen mellett 6 győzelmet szereztünk. Az eredménysor úgy még
inkább elfogadható, ha figyelembe vesszük, hogy tavaszszal a sorsolás szeszélye folytán 6 alkalommal szerepeltünk hazai pályán, 9-szer pedig idegenben léptünk pályá-

Sportműsor

2007. 08.12. vasárnap
15:00 Kunsziget - Győrújbarát (felk. mérk.)
17:00 Kunsziget - Győrújbarát (MK sel.)
2007. 08.18. szombat
15:00 Károlyháza — Kunsziget (U19)
17:00 Károlyháza — Kunsziget (m. II. o.)
2007. 08.27. vasárnap
15:00 Kunsziget - Dunaszeg (U19)

ra.
Ami örömteli, hogy a csapatunk fegyelmezettség és
akarati tényezők terén is sokat lépett előre, melyet bizonyít a kevesebb sárga és piros lap is, valamint az, hogy
sok mérkőzést sikerült hátrányból kiegyenlíteni vagy a
javunkra fordítani.
A játékosok edzéseken való részvételét, hozzáállását
dicséret illeti, ennek következtében egyénileg is nagyon
sokan sokat fejlődtek, amiből a csapat is profitált.
A nyári felkészülési időszakban olyan munkát tervezünk, aminek segítségével játékunk még eredményesebb lehet. Szurkolóink még több örömüket lelhetik a
csapatunkban.
Végül, de nem utolsósorban ki kell emelni az ifjúsági
csapatunk kiváló tavaszi szereplését. A ificsapat mellett
a serdülő csapat is bebizonyította szereplésével, hogy a
kunszigeti labdarúgásnak pozitív jövőképe lehet, az
adott korosztályokban olyan tehetségekkel rendelkezünk, akik rövid időn belül komoly feladatok megoldására lesznek képesek.
PÁLI ISTVÁN

17:00 Kunsziget - Dunaszeg (m. II. o.)
2007. 09.02.
14.30 Püski — Kunsziget (U19)
16.30 Püski — Kunsziget (m. II. o.)
2007. 09.09. vasárnap
13:00 Kunsziget - Csorna (teke, NB III.)
15:00 Kunsziget - Dunasziget (U19)
17:00 Kunsziget - Dunasziget (m. II. o.)
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2007. 09.16.
14.00 Halászi - Kunsziget (U19)
16.00 Halászi - Kunsziget (m. II. o.)
2007. 09.23.
14:00 Kunsziget - Hédervár (U19)
16:00 Kunsziget - Hédervár
(m. II. o.)
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Jegyek elővételben kaphatók Ikrényben a sportcsarnokban hétköznap 16-19 óráig, valamint a „Rábcatorok” Kistérség Polgármesteri
Hivatalaiban
A Kunszigeti Polgármesteri Hivatalban munkaidőben
Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány.
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