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Meséltek az idősek

Harmadik alkalommal rendezte
meg a Sziget Gyöngye Nyugdíjas
Klub Kunszigeten a nyugdíjasok megyei anekdota– és mesemondó versenyét. Szalai Béláné szervezőmunkájának, Kunsziget Község Önkormányzatának, valamint a GyőrMoson-Sopron Megyei Közgyűlésnek köszönhetően idén is színvonalas, emlékezetes műsort láthattak az
érdeklődők. Lébényből, Vitnyédről,
Kapuvárról és Jánossomorjáról is
érkeztek a versenyre, amelyen ezúttal a zsűrit Karsai Alfonzné és Kovács Kornélia tanárnők alkották. A
mesemondók versenyét a kunszigeti
iskola harmadik és negyedik osztá-

Két évtizede barátságban

lyos tanulói is megtekinthették.
Anekdota kategóriában a kapuvári Németh Szilveszterné lett az első
Varga Ernőné és Venesz Gyuláné
(képünkön) előtt. Szalai Józsefné különdíjat kapott. A mesemondók között a lébényi Szabó Károlyné kapta
az első díjat, második lett
Jánossomorjáról Wittmann Elekné,
harmadik Vitnyédr ől Matics
Istvánné. A zsűri különdíját Ökrös
Jánosné (Vitnyéd) kapta.
A rendezvényről készült műsort a
KTV Kunsziget programjában is
megtalálják.
BÁBICS NORBERT

Testvérfalui kapcsolatok, programok
Önkormányzati hírek
Ifjúsági fórum, Bursa hungarica
A tisztább környezetért, Bővül a Sick kft.
Iskolai, Óvodai hírek

1-2. oldal
3-5. oldal
6. oldal
7. oldal
8-9. oldal

Közel két évtizede, hogy részesei
lehetünk azon nagyszerű emberi érzésnek, melyet a testvérfalui kapcsolat, az erdélyi ember közvetlensége,
őszintesége, szerénysége ad számunkra, melyet kimondani, leírni
szinte lehetetlen.
1989-ben Szalai Béláné könyvtáros, népművelő és Náznán Ildikó tanárnő szervezésében 17 kisgyerek
érkezett falunkba vendégként. A soha
nem látott „idegeneket” a megérkezésük pillanatában régi ismerősként,
családtagként öleltük át. És a varázs
azóta is folytatódik. Kevés azon családok száma falunkban, akik ne kötődnének erdélyi családokhoz, ne ismerősként üdvözölnék a testvérfalvakból érkezőt, akitől kérdezni lehet,
hogy vannak az általunk ismert családok.
A hivatalos testvérfalui kapcsolat
felvétele Nyárádgálfalvával és
Backamadarassal 1994-ben, majd
1998-ban történt. Célja, hogy szorosabbra vonja a falvak közötti kapcsolatot. Elsősorban kulturális, épített
örökség, természetvédelem, környezet megóvása, hagyományápolás terén.
Kunsziget volt a bölcsője a Maros
megyei és Győr-Moson-Sopron megyei kapcsolatfelvételnek is.
(folytatás a 2. oldalon)

Hitoktatás, Receptklub
Horgászegyesület hírei
Kábel tv műsora
„A munkatábor”
Közérdekű információk, Sporthírek
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A hivatalos kapcsolaton túlmutatnak azon őszinte emberi értékek,
amelynek tanúi lehettünk 2008. 08.
28-án, amikor 38 főt számláló csoport
érkezett hozzánk.
Kik is ők? Gyermekek, fiatalok,
közép- és időskorúak, akik nagyon
jól érzik magukat nálunk. Kérem,
engedjék meg, hogy megköszönjem
mindazok segítségét, akik ehhez
hozzájárultak.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
Izgatottan vártuk már azt az augusztus végi estét, amikor erdélyi
testvérfalunkból, Nyárádgálfalváról
jelezték érkezésüket vendégeink.
Nagy örömünkre szolgált, hogy mi is
bekapcsolódhattunk ebbe a csaknem
két évtizedes hagyományt őrző baráti vendégfogadásba. Fiatal házasok
vagyunk, nemrég költöztünk új otthonunkba, ezért csak most adódott
lehetőségünk részt venni ebben a
szeretetvendégségben. A késő esti
érkezéskor őszinte örömmel üdvözölték egymást rég nem látott barátok, családtagok, hiszen ők haza érkeztek hozzánk, otthonainkba.
Mi is hamar megtaláltuk a közös
hangot vendégünkkel, aki még nem
járt falunkban. Velünk együtt Gyöngyi is nagyon izgult, hogy milyen
lesz az első találkozás, hiszen szinte
semmit nem tudtunk egymásról. A
megérkezést vacsora és késő éjszakába nyúló beszélgetés követett, így
nagyon ráfért barátnőnkre a másnap
délelőttbe nyúló pihenés.
Sokat gondolkodtunk a vendéglátó családokkal és Polgármester Asz-

Aktuális
szonnyal a közös programokról, melyek végül nagyon tartalmasra és
élménydúsra sikeredtek. Péntek délután Győr nevezetességeit mutattuk
meg erdélyi barátainknak, színvonalas idegenvezetéssel egybekötve.
Szombaton korán reggel a péntek
esti tekézéstől megfáradva indultunk
egész napos Nyugat-Dunántúlt átszelő kirándulásunkra. Először Kőszeg nevezetes épületeit, várát tekintettük meg, majd tovább indultunk
egy bozsoki bőséges ebédet követően
Novákfalvára. Itt a történelmi Magyarországnak állított Emlékparkban
töltöttünk több feledhetetlen órát. A
kirándulásról megfáradva, de élményekben gazdagon érkeztünk haza.
Vasárnap közös szentmisén vettünk részt erdélyi testvéreinkkel.
Délután jutott idő egy kis szabadprogramra, a jó idő a Lipóti termálfürdőbe csábított bennünket, mely
vendégünknek is nagyon tetszett.
Ezután a sok program után nagyon
hamar ideért a búcsúest, melyet
Tolcsvay Béla magyarságot középpontba állító előadása tett még emlékezetesebbé. A búcsú pillanataiban
úgy váltunk el egymástól, hogy jövőre találkozunk, és addig is a távolság
ellenére tartjuk a kapcsolatot.
Egyúttal köszönjük Kunsziget
község Önkormányzatának, a Polgári és Hagyományőrző Egyesületnek
programjaink támogatását. Ez a pár
nap megmutatta, hogy az egymás
iránti önzetlen szeretet még nem veszett ki a világból, erőt adhat mindnyájunknak a hétköznapokban.
NOVITS HÁZASPÁR
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Programok
október 3., péntek - a Vocational Academy
Kunszigeti Tagiskolája és Kunsziget Község
Polgárőrsége idén is megrendezi Polgárőrnapját
október 11., szombat 16:00 - Szüreti Nap
Kunszigeten:
- Kunszigeti fiatalok hagyományos tánca
- Nyudíjas klub énekkarának vidám műsora
- Csillagfény egyesület előadása
- Szabó Andris koncertje
A műsorok jó idő esetén az iskola udvarán
található színpadnál, rossz idő esetén a
Kultúrházban lesznek.
október 15., szerda 18:00 - Kunsziget Község Önkormányzata és a Kunszigeti Polgári
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
szervezésében a Kultúrházban Wass Albert-emlékestet rendez „A kő marad” címmel. Előadók: Tarics Péter és Jónás Csaba.
Sportműsor
Szept. 27. 15:00 Kunsziget - Győrújbarát U16
Szept. 28. 16:00 Kunsziget - Enese m2 (U21
14:00)
Okt. 4. 10:00 Győrszemere - Kunsziget U16
(Kajárpécen)
Okt. 5. 15:00 Győrladamér - Kunsziget m2
(U21 13:00)
Okt. 11. 15:00 Kunsziget - Rábacsécsény
U16
Okt. 12. 15:00 Kunsziget - Dunaszeg m2
(U21 13:00)
Okt. 18. 10:00 Abda - Kunsziget U16
Okt. 18. 17:00 Kunsziget - S. Postás NB III
teke
Okt. 19. 14:00 Kunsziget - Mosonszolnok m2
(U21 12:00)
Változott a szentmisék rendje
2008. szeptember 1-től 2009. augusztus 31ig Kunszigeten hétfőn (nyári idősz.) 18.00
(téli idősz.) 17.00, pénteken (nyári idősz.)
18.00 (téli idősz.) 17.00, vasárnap 11.00
Öttevényen: kedden (nyári idősz.) 18.00 (téli
idősz.) 17.00, szombaton 17.00, vasárnap
8.00
Mosonszentmiklóson: csütörtökön (nyári
idősz.) 18.00 (téli idősz.) 17.00, szombaton
(nyári idősz.) 19.00 (téli idősz.) 18.30, vasárnap 9.30
A szentmisék rendje az egyes ünnepek alkalmával módosulhat, melyet a templomi hirdetés előre jelez!
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Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek
Felújítások
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt hetekben megtörtént a
Polgármesteri Hivatal külső felújítása. A falak festésre, a terasz, korlát
mázolásra kerültek. Így már nem
csak belsőleg, hanem külső megjelenésében is esztétikus hivatal fogadja
a falu lakosságát. Köszönet Németh
Csaba vállalkozónak és munkatársainak.
Átfestésre került a Millenniumi
kereszt, melynek állagát az időjárás
erősen megrongálta.
Az utcajelző táblák alatti virágládákba árvácskákat ültettünk, kérem
szíves segítségüket a virágok gondozásában.
A temetői kápolna, ravatalozó is
felújításra került. A külső vakolat
javítási munkáit az elmúlt héten végezte Baranyai István vállalkozó,
köszönet a gyors munkáért. Ezt követi a festés-mázolás, hogy az épületek méltóak legyenek a végtisztesség megadásához.
A temetőből elszállításra kerültek
a bontásból származó sírkeretek. A
felgyülemlett keretek elszállítása
halaszthatatlan volt, mert mennyisé-

ge miatt méltatlan volt a temető
rendjéhez.
Köszönet mindazoknak, akik a
sírok közül kihordták. Kérek mindenkit, aki új síremléket állíttat, a
vállalkozóval vitesse el a régi, számára feleslegessé vált keretet, hiszen a fölött a tulajdonos rendelkezik.
Az elkövetkezendőkben tilos sírkeretet a temetőben hagyni, síremlék az önkormányzattal egyeztetett
helyre ezentúl is leállítható, őrizve
elődeink emlékét.
A temető rendjének, valamint a
síremlékek védelme érdekében árajánlatot kérünk be a temető hátsó
kapujának helyreállítására, és a világítás bővítésére.
Kérem, segítsék munkánkat azzal, hogy az elhervadt virágot az
arra kijelölt helyre teszik.
Kunsziget Község Képviselőtestülete 2008. 09. 25-i ülésén tárgyalja a temető rendjéről szóló rendeletét.
Kérem és köszönöm segítségüket
a temető rendjének megőrzésében.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Az utcaneveket jelző táblák alatti virágládákba virágokat ültettünk.
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Beiskolázási támogatás fizetése
2008-ban
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2008. szeptember 4–én döntött a beiskolázási támogatás 2008. évi fizetéséről.
Az elmúlt éveknek megfelelően
az önkormányzat, a jövedelmi viszonyukra tekintet nélkül beiskolázási támogatásban részesíti azokat a
kunszigeti lakóhellyel rendelkező
tanulókat, akik a kunszigeti általános iskola tanulói, a középiskolák
nappali rendszerű oktatásában részt
vevő tanulói, valamint felsőoktatási
intézmény nappali rendszerű képzésében részt vevő hallgatói. A támogatás 2008. évi mértéke tanulónként 3500 Ft. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy az
oktatásban, képzésben részt vevő
tanuló, illetve hallgató tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát a támogatás kifizetésekor igazolja. A kunszigeti általános iskolába járó tanulóknak a kifizetéshez igazolást nem kell
beszerezniük, mert azt az iskola a
polgármesteri hivatalnak megküldi.
A kifizetés időpontja: 2008. szeptember 29. (hétfő) és 30. (kedd) 900tól 1500-ig. Amennyiben a támogatást nem közeli hozzátartozó veszi
át, kérjük, szíveskedjenek meghatalmazást írni! (Meghatalmazás letölthető a www.kunsziget.hu letöltés/
önkormányzati anyagok menüjéből,
vagy kérhető a polgármesteri hivatalban.)
A beiskolázási támogatás kifizetésével kapcsolatban Reizingerné
Klemm Erika ügyintézőnél lehet érdeklődni (tel.: 552-003).
Segítsük a gyalogosok
közlekedését!
Tisztelt kunszigeti Lakosok!
Kunsziget község területén több
helyen tapasztalható, hogy a járdákra benyúló faágak, a járdák melletti
növényzet elterjedése, szétterülése
miatt lehetetlen a gyalogosközleke-
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dés. Kérjük, hogy a biztonságos közlekedés érdekében a járdák, az utak
mellett és a kereszteződésekben a
növényzet levágásáról, metszéséről,
megfelelő ápolásáról gondoskodni
szíveskedjenek!
POLGÁRMESTERI HIVATAL
A kunszigeti közterületek
elnevezéséről és a házszámozásról
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. június 1-jétől hatályos 8/2008. (V.30.)
Kt. rendeletében szabályozza a kunszigeti közterületek elnevezésének és
a házszámozásnak rendjét. A rendelet megalkotásának több indoka is
volt.
A közterületek elnevezése, megjelölése, illetve a házszámok pontos
feltüntetése nem csak a tájékozódni
kívánó magánszemélyek, hanem a
közfeladatot ellátó személyek (pl.:
mentők, betegszállítók, posta, stb.)
szempontjából is fontos. Az év első
felében több olyan eljárás indult a
Polgármesteri Hivatalban, melynek
célja egyes utcákban a házszámozás
rendezése, vagy az egy ingatlanon
keletkező új lakóház házszámmal
való ellátása volt. Mivel a helyi viszonyoknak ezen területét önkormányzati rendelet eddig nem szabályozta, nem született megoldás azon
esetekben, ahol a házszámozás nem
volt természetszerűleg eldönthető. A
téma időszerűségét indokolta az is,
hogy 2007-től csak akkor lehet lakcímet létesíteni, ha az érintett ingatlan
a lakcímnyilvántartásban szerepel. A
lakcímnyilvántartásba új lakcímet
csak hatósági határozat alapján lehet
rögzíteni, mely határozat önkormányzati rendelet alapján születhet.
Az elfogadott rendelet alapján
Kunsziget község területén minden
belterületi közterületet (út, utca, tér,
park, köz, sétány stb.) közterületként
való bejegyzését követő 90 napon
belül el kell nevezni. A közterület
elnevezéséről, a közterületen lakók
véleményének megkérdezése után, a
Képviselő-testület dönt. A rendelet
rendelkezik arról is, hogy személyről
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közterületet mely esetekben lehet
elnevezni.
A lakosságot közvetlenül is érintő szabályozás a házszámozással
kapcsolatos. A rendelet értelmében
házszámmal kell ellátni a névvel rendelkező közterületeken az arra a közterületre néző, minden helyrajzi
számmal rendelkező épületet és építményt (lakóház, ipari és szolgáltató
létesítmény, stb.), valamint minden
önálló beépítetlen építési telket. Az
ingatlan házszámának megállapítása
után a házszám megjelölésére házszámtáblát kell elhelyezni. A házszámtáblát főszabály szerint az épület közterülettel érintkező homlokzatán, annak bejárat felőli részén
kell elhelyezni. A házszámtábla mérete - a településrész-nevet is tartalmazó megjelölés kivételével alapszám esetén legfeljebb 20 cm
magas és 20 cm széles lehet, de házszám-alátörés alkalmazásakor vagy
helyrajzi szám feltüntetésekor csak a
házszám jól olvasható megjelenítéséhez szükséges mértékben nagyobbítható. A rendelet 6. § (5) bekezdése alapján „az ingatlan tulajdonosa
köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) saját költségére házszámtáblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.”
A fentiek alapján kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy szükség esetén a házszámtáblák kihelyezéséről
2008. október 31-éig gondoskodni
szíveskedjenek!
A Polgármesteri Hivatal várja
azon ügyfeleket is, akiknek a házszámozással kapcsolatban problémájuk merülne fel, illetve további
információra lenne szükségük.
Az állattartás és az ebtartás
szabályainak változása
Korábban már hírt adtunk arról,
hogy a Képviselő-testület célul tűzte
ki, hogy az állattartás és az ebtartás
egyes kérdéseit új helyi rendeletben
szabályozza. A Kunszigeti Hírmondó 2008. június 6-ai számában kértük a kunszigeti lakosokat, hogy az
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állattartással, illetve az ebek tartásával kapcsolatos véleményeiket
jutassák el a Polgármesteri Hivatalhoz, de sajnos a témára vonatkozó
lakossági észrevételt nem kaptunk.
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember
4-én elfogadta az állattartás helyi
szabályairól szóló önkormányzati
rendelet [12/2008. (IX.5.) Kt. rendelet, hatályos 2008. október 1-jétől],
melynek fontosabb, főként az
ebtartásra vonatkozó szabályait az
alábbiakban szeretném ismertetni
(A rendelet teljes szövege letölthető
a község honlapjáról, vagy megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban).
A rendelet célja azon szabályok
meghatározása, melyek elősegítik
az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, és biztosítják az állatok
védelmét, valamint azt, hogy az
állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. Az állatok tartásáról szóló általános rész főként olyan előírásokat tartalmaz, melyek az állattartó épülettel szomszédos lakóépületek zavarásmentes használatát
biztosítják (pl.: állattartó épület elhelyezése, trágyatárolás).
Az ebtartás szabályai közül kiemelendő, hogy belterületen lakóingatlanként legfeljebb három, 3
hónapos kort elért eb tartható. Az
eb tartója (eb tulajdonosa) köteles a
3 hónapos kort elért ebet 30 napon
belül azonosítóval ellátni, majd az
azonosító számot az azonosítóval
való ellátástól számított 8 napon
belül a jegyzőnek bejelenteni. A
rendelet értelmében azonosító alatt
elektronikus azonosítót kell érteni
(mikrocsip). Az azonosítónak köszönhetően könnyedén megállapítható az, hogy ki a községben kóborló állat gazdája, valamint ezután a
nyilvántartásból megállapítható az
is, hogy az azonosított eb kapott-e
kötelező veszettség elleni védőoltást. A beültetés előnye az is, hogy
amennyiben a kutya elveszne, je-
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lentősen javul a gazdához való viszszajutásának esélye, mivel az azonosító számát európai uniós rendszerben is rögzítik. A Képviselőtestület döntésének értelmében a
kunszigeti ebeket első alkalommal
2008. december 31-ig kell
mikrocsippel ellátni. Az önkormányzattal kötött szerződés alapján
a fenti időpontig dr. Boros István
helyi jogosult állatorvos kedvezményes áron ülteti be a mikrocsipet az
állatokba. A beültetés lakossági
költsége 1000 Ft/eb. A beavatkozás
körülbelül 2 percet vesz igénybe, és
fájdalommentes. A beültetés más
állatorvosnál is elvégeztethető,
azonban ebben az esetben az önkormányzat nem tudja a kedvezményes árat biztosítani. A csip beültetése 2008. szeptember 17-én megkezdődött, amikor az állatorvos –
köszönhetően a lakosság kedvező
hozzáállásának – 90 kutyát látott el
elektronikus azonosítóval. Ezúton is
köszönjük a rendelet végrehajtásával kapcsolatban tapasztalt türelmüket és együttműködésüket. A
csip beültetésére az eboltás időpontjában (legközelebb 2008 október 1jén, szerdán, 1400 és 1600 között),
illetve 2008. december 31-éig folyamatosan dr. Boros István állatorvossal egyeztetett időpontban lehetséges.
Az fentieken túl az eb tartója köteles 15 napon belül bejelenteni, ha
az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elveszett, tartási
helye három hónapnál hosszabb
időre megváltozott, vagy új tulajdonoshoz került. A bejelentést a rendelet mellékletét képező nyomtatványon lehet megtenni. (A nyomtatvány letölthető a község honlapjáról, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban.)
Az ebet közterületen, illetve a
lakóház közös használatú helyiségeiben és annak udvarán biztonságos
– vezetésre alkalmas – pórázon kell
tartani, a harapós vagy támadó természetű ebet szájkosárral is el kell
ellátni. Bekerítetlen ingatlanon ebet
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szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondosodni arról,
hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el. Amennyiben ez nem biztosítható, úgy az ebtartás korlátozható
vagy megtiltható.
2008. december 31-éig kell eleget
tenni a következő két előírásnak.
Amennyiben az állattartó az ebet
kennelben tartja, annak legkisebb
alapterülete 2 m x 2 m. Amennyiben
a kertben kennel nem létesíthető, a
mozgástér biztosítása érdekében
legalább 4 m hosszúságú huzalhoz
csatlakozó legalább 2 méter hosszúságú lánccal lehet az ebet kikötni.
Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy
kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását, valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza. Harapós,
támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy a ház bejáratán erre utaló
figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
A közterületen tartózkodó gazdátlan vagy kóbor ebet az önkormányzat által megbízott gyepmester
befogja és elszállítja az önkormányzattal szerződésben lévő állategész-
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ségügyi telepre, vagy menhelyre. A
gyepmester a befogott eb nyilvántartási számát haladéktalanul bejelenti a jegyzőnek, amely alapján a
jegyző 5 napon belül értesíti az eb
tulajdonosát a befogásról. Az eb tulajdonosa az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kiválthatja az ebet. A kiváltási határidő
letelte után az eb további sorsáról az
állategészségügyi telep, vagy a menhely szabadon rendelkezik a vonatkozó állatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel.
A rendelet szabályainak megsértése esetén az állattartó megfelelő
tartásra kötelezhető, illetve az állattartást korlátozható vagy megtiltható. A rendelet egyes szabályainak
megsértése szabálysértési eljárást
vonhat maga után.
Az állattartás szabályozásával
kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban (tel.: 485-040, e-mail:
jegyzo@kunsziget.hu), a
csipbeültetéssel kapcsolatban dr.
Boros István állatorvosnál (9151 Abda, Ifjúság út 19. Telefon: 06 96/350755 Mobil: 06 30/251-3184. E-mail:
info@borosdoktor.com) lehet érdeklődni.
VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ

Megújult a Polgármesteri Hivatal épülete.
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Pályázat

Ifjúsági fórum alakul Kunszigeten
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008.
augusztus 6-i ülésén határozatot
hozott arról, hogy a Kunsziget községben élő gyermek- és ifjúsági korúak, valamint az őket támogató
társadalmi szervezetek érdekérvényesítési lehetőségeinek javítása
érdekében együttműködési megállapodást fogad el Kunsziget Község
Ifjúsági Érdekegyeztető Fóruma
létrehozásáról (röviden: Ifjúsági
Fórum). Ennek feladata, hogy megvitassa mindazokat a gyermek és
ifjúsági korosztályt érintő témákat,
amelyekben bármely oldal az
egyeztetést fontosnak tartja.
Az önkormányzati oldal jogosultságát Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
felhatalmazása, a másik fél jogosultságát a Kunszigeten működő
gyermek- és ifjúsági szervezetek,
valamint a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekérvényesítését támogató szervezetek saját maguk
által meghatározott szabályok szerint adott felhatalmazása biztosítja.
A szerződés aláírásával az érintett felek megállapodnak abban,
hogy az Ifjúsági Fórum megegyezéssel kialakított állásfoglalásait
magukra nézve kötelezőnek fogadják el. Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Fórum javaslattevő, véleményező
jogkörét elismeri, a gyermek- és ifjúsági korosztályt érintő döntések
meghozatalakor a Fórum konszenzussal kialakított álláspontját mérlegeli, figyelembe veszi.

szabályait ügyrendben határozza
meg.
Az Ifjúsági Fórum munkájában
bármely kunszigeti fiatal, illetve
civil szervezet részt vehet.
Tisztelettel kérjük a kunszigeti
civil szervezeteket, hogy az alakuló
ülésre – elsősorban az érintett 1325 éves korosztályból – képviselőt
delegáljanak.
Egyúttal kérjük a 13 és 25 év közötti kunszigeti fiatalokat, amenynyiben kedvet éreznek ahhoz,
hogy az Ifjúsági Fórum munkájában részt vállaljanak, hogy az alakuló ülésen vegyenek részt.
VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ

Bursa
Hungarica
Kunsziget Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve
2008-ban is kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók (A típusú), illetve felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok (B típusú)
számára, a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.

A www.bursa.hu honlapról a
részletes pályázati kiírás és az adatlapok letölthetők, de beszerezhetők
a Polgármesteri Hivatalban is. A
pályázatra vonatkozó bővebb információval Stoller Ernőné (tel.:
Az alakuló ülés feladata az is, 485-040) áll rendelkezésükre.
hogy a Fórum feladat- és tevékenységi körét, szervezetét és működési
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Az Ifjúsági Fórum első, alakuló
ülésére, egyúttal az azt létrehozó
megállapodás aláírására 2008. október 1-jén 18 órakor, a Kunszigeti
Kultúrházban kerül sor.
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LEADER-hír
Tisztelt Leader Tagok! Szeptember 29én, Győrújbaráton a művelődési
házban17.30-tól tájékoztató lesz a
LEADER pályázat eredményéről, és az
előre láthatólag 2008. október 1-jén induló III-as tengelyes pályázati lehetőségekről, valamint a pályázati folyamatokról, azaz a pályázatok beadásáról és
a bírálatáról. Kérjük a Pannon Kincse
Leader Egyesület tagjainak részvételét.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet,
akik szeretett férjem, édesapánk, testvérünk, nagyapánk, rokonunk
Luka Ferenc
temetésén részt vettek, a kegyelet
virágait sírjára helyezték és mély
gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk, Varga Balázs Gábor dr. úrnak, Winkler Zsolt plébánosnak a szép búcsúztatójáért, Polgármester Asszonynak a segítőkészségéért, és együtt érző emberi példamutatásáért, valamint Jursicsné Áginak és Jursicsné Andinak a gyönyörű
koszorú kötésért, valamint a Sziget
Gyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának a szép énekekért. GYÁSZOLÓ CSALÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik felejthetetlen férjem, édesapám, apósom, rokonunk
Novits György
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk Winkler Zsolt plébános
úr szép búcsúztatójáért, Lendvai
Ivánné Polgármester Asszony, dr.
Varga-Balázs Gábor háziorvos segítőkészségéért, Bíróné Kati önzetlen segítségéért, a Nyugdíjas klub énekkarának a szép énekekért, Győr város
megyei jogú tűzoltóság állományának, valamint Jursicsné Andinak és
Annuskának a gyönyörű koszorúk
kötéséért.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Látványosan
fejlődik a SICK
2008. szeptember elején, az engedélyeztetési eljárás befejeztével
kezdetét vette a SICK Kft. újabb
épületének kivitelezése. Elektronikai termékeket gyártó vállalatunk
folyamatosan bővül, egyre több
termék gyártása koncentrálódott és
koncentrálódik az utóbbi időben a
kunszigeti telephelyre, így szükségessé vált, hogy a termelőterület
nagyságát megnöveljük, és a lehető
leghatékonyabban használjuk ki a
rendelkezésünkre álló teret. Emellett a fejlesztőmérnöki tevékenységünk is feljövőben van, így a következő években is várható további
előrelépés a gyártás területén. Az
újabb épületben többnyire irodák
és szociális helységek kerülnek kialakításra, melyek eddig úgymond
„elvették a helyet” a termeléstől.
Így viszont nagyobb területek szabadulnak fel az üzemcsarnokban,
ahová további sorok telepítését tervezzük. Létszámunk ennek a folyamatos fejlődésnek köszönhetően az
utóbbi egy évben jelentős mértékben bővült, jelenleg közel 250 főt
foglalkoztatunk, szemben a tavaly
év végi 185 fős létszámmal. Továbbra is várjuk azok jelentkezését,
akik egy modern munkakörnyezetben, lakhelyük közvetlen közelében
szeretnének dolgozni. Az építkezés
várhatóan az év végére fejeződik
be.
JURSICS NÓRA

Hírek
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„Tisztább környezetért”
A Reflex Környezetvédő Egyesület
együttműködve
Dunaszentpál, Kajárpéc, Kunsziget, Pápateszér, Sokorópátka és
Tényő önkormányzataival sikeresen pályázott a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium illegális
hulladéklerakók felszámolására
kiírt pályázatán. Terveik szerint a
két pályázaton elnyert 5 681 607,Ft támogatási forrásból a 6 település 25 helyszínén 595 m3 hulladék
felszámolását valósítják meg.
A Reflex Környezetvédő Egyesület számára jelen projekt jelentősége túlmutat a pályázatban foglaltakon. 2004 óta szorosan együttműködik az Európai Klímaszövetséggel, melynek keretein belül a
tagtelepülések közösen próbálnak
helyi, települési szintű megoldásokat találni az éghajlatváltozás
problémájára. Átlátva a helyi közösségek, települések lehetséges
szerepét a környezet-, éghajlatvédelemben, 2007-ben több környezetvédő szervezet országosan közel 900 önkormányzatot – köztük
a Győr-Moson-Sopron megyeiket
– keresett meg az együttműködés
lehetőség felkínálva.
Kunsziget község helye a fentiekben
A Reflex Környezetvédő Egyesület megkeresésére azonnal válaszolt önkormányzatunk, mert lehetőséget látott az árokpartok, erdők és bányák szélén elhelyezett

szemét felszámolására.
Vajon milyennek láthatja az érkező vendég, milyennek látjuk mi
magunk, kunszigetiek falunkat,
annak tisztaságát? Falunk szép,
melyet virágossá, széppé tesz az
„Én házam, az én váram” ősi
szemlélet és mindenki próbálja virágossá, gondozottá tenni környezetét. (Természetesen vannak porták, ahol kevésbé sikerül ez.) Ezúton is szeretném megköszönni
Önöknek udvaruk, házuk, az előtte
lévő közterületek gondozását.
Sajnos néhány állampolgárnál
véget ér a környezetünk szépségével szemben támasztott igény a
háza, a falu határánál, és szemét
kerül árkokba, bányapartokra, erdők aljára. – Lehet, hogy nem is
falunkban él a szemetelő.
De mivel adott tény, kötelesek
vagyunk vele foglalkozni, így örültünk a pályázat sikerének, amely
lehetőséget ad az önkormányzati
területen lévő illegális szeméttelep
felszámolására (árkok, bányák, erdőaljak).
(A Csiszlói-bányatónál levő illegális szeméttelep felszámolására a
Győri Kommunális Szolgáltatóval
közösen a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással adtunk be pályázatot, sikerében bízunk.)
Önkormányzatunk feladata ebben a projektben:
5 % önrész biztosítása
fórumok, előadások szervezése
civil szerveződések bevonása
segítségadás a munkához.
A munka megkezdése 2008 októberében várható.
Kérjük és köszönjük szíves segítségüket, hogy a falunkba látogató turistákat és közösségünk tagjait
élhető környezet, tiszta levegő, virágzó falu fogadhatja.
LENDVAI IVÁNNÉ
POLGÁRMESTER
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Táborozás a Velencei- tónál
Június 25-én nagyon korán
keltünk, mert táborba indultunk.
27 gyerek várta izgatottan az indulást. A vonaton sokat nevettünk, kacagtunk, imádtunk kinézni az ablakon.
Az utazás 4 órán keresztül tartott míg megérkeztünk a Velencei-tóhoz. Gyönyörű volt a kilátás. A táborban nagy fehér házak
voltak.
Az első nap csak vacsorát kaptunk, este pedig bulit csaptunk a
csajokkal, de előtte lementünk a
strandra. A második napon a bátrabbak részt vettek egy kenu túrán, ahol a Velencei-tó vízi világát láthatták. A harmadik nap
délelőttjén kézműves foglalkozás
volt és egy vicces éneket is tanultunk.
A következő napon hajózni
indultunk Gárdonyba, ahol egy
jót fagylaltoztunk, sétáltunk.
Szombaton az utolsó előtti napon volt egy koncert a táborban,
amit megnéztünk és tábortűz
mellett énekeltünk, játszottunk.
Szerencsére az idő remek volt,
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Balatonszemesi kirándulás

így minden nap sokat fürödtünk,
vízibicikliztünk. Szeretnék jövőre
is menni a táborba, mert nagyon
jól éreztem magam.
JÓZSA VERONIKA
5.OSZT. TANULÓ
A 27 táborozó gyerek és a tantestület szeretne köszönetet mondani az Önkormányzatnak és a
Szülői Munkaközösségnek a táborhoz nyújtott anyagi támogatásért.
KÖSZÖNETTEL: TANTESTÜLET
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A Vocational Kupán jó játékkal sikerült elérni a 2. helyezést.
Ezért csapatunk jutalma egy
balatonszemesi kirándulás volt.
Busszal indultunk Győrből
Fehérváron keresztül a Balaton
partjára. Tíz óra körül megérkeztünk a szálláshelyre, ami nagyon
szép volt. Mind a heten egy szobában aludtunk. Az első nap lementünk a strandra fürdeni, szerencsére jó idő volt, de sajnos a
víz eléggé hideg volt, ezért csak
röplabdáztunk a parton. A vacsora bográcsban főzött
paprikáskrumpli volt, ami fantasztikusan sikerült, hiszen Roll
Máté volt a szakács!
Másnap reggel „csak” 40 tojásból csináltunk magunknak
reggelit…A második napon még
jobb idő volt, ezen fellelkesülve
elküldtük Szepit és a Simit keressenek élményfürdőt. Találtak is
egyet. Jöttek vissza, hogy fél
napra 200, egész napra 400 Ft
lenne a belépőjegy. Nagyon
megörültünk és elmentünk megnézni. Aztán kiderült, hogy tényleg ezek az árak, csak kár, hogy a
parkolásra vonatkoztak… Ezek
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után a szabad-strandon kötöttünk ki, ahol vízibiciklit béreltünk és fociztunk a homokos pályán.
Este megint mi voltunk a szakácsok és egy kiadós milánóit
ütöttünk össze. Az éjszaka sem
volt eseménytelen: hajnali egy
óra körül hatalmas párnacsata
tört ki. Nagyon nehezen bírtunk
elaludni és ugyanilyen nehezen
bírtunk felkelni.
A strandon töltöttük a napunkat, ahol ismét vízibiciklire szálltunk, de most kosárlabdatáboros lányokkal ismerkedtünk
meg! Jól éreztük magunkat.
Sajnos hamar eltelt a délután
és mennünk kellett. A buszt is
éppen elértük. Székesfehérváron
egy óránk volt sétálni a városban. Tíz órára érkeztünk haza
fáradtan, de élményekkel gazdagon.
Köszönjük az anyagi támogatást az Önkormányzatnak és a
Szülői Munkaközösségnek, hogy
elmehettünk ebbe a táborba, reméljük jövőre is lesz rá lehetőség.

Óvodai Hírek
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Óvodai hírek
A nyári szünet után megújult
környezettel várhattuk az óvodás
gyermekeket. Új bejárati ajtóval
és ablakkal gazdagodtunk. Szeretnénk köszönetet mondani
Gintli Zsoltnak és Virág Csabának, hogy szakszerű munkával,
szabadidejükben beszerelték az új
nyílászárókat. A bejárati lépcsőt
és teraszt esztétikus új burkolattal
láttuk el, mely egyben lehetővé
teszi az akadálymentes közlekedést. Köszönjük Burányi Béla
munkáját.
A 2008-2009 –es óvodai évet 48
kisgyermek kezdte intézményünkben, a tanév folyamán az
alábbiak szerint alakul a létszám:
kiscsoportos korú 39 fő, középsős
korú 12 fő, nagycsoportos
(tanköteles) korú 13 kisgyermek.
Óvodánk nevelő testülete változatlan, szeptember hónapban
30 éves óvónői pályafutásának
évfordulóján köszönthettük Hor-

váth Árpádnét, Erika óvó nénit,
további jó egészséget és sikeres
nevelő munkát kívánunk ezúton
is Neki. Munkánkat segíti, kiegészíti Kreiter Anna logopédus és
Havassyné Borkai Mária hitoktató.
Változás történt a népi gyermekjáték és néptánc előképzős
csoportjának vezetésében: Muszka György és kedves felesége
Ilonka néni tanítja a gyermekeket, a győri Harmónia Művészeti
Központ Kht. alkalmazásában.
Az érdeklődők számára
Gubóné Kata néni táncpedagógus tart „balett” foglalkozásokat
keddenként.
Sok-sok tervünk van az idei
év folyamán, melyekről folyamatosan szeretnénk beszámolni
majd az újság hasábjain is.
FARKAS FERENCNÉ
ÓVODAVEZETŐ

SZEREDI ANDRÁS-KOVÁCS DÁVIDLUKA DÁNIEL
8. OSZTÁLY

Új bejárattal gazdagodott az óvoda.
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Gondolatok az iskolai
tanév elején, a hitoktatás
kezdetére
Megkezdődött javában az iskola,
s talán már túl vagyunk a kezdet nehézségén, amely többek között felvetette a kérdést a felelős Szülőknek,
hogy vajon az iskolai elfoglaltságon
túl még milyen többletet vállaljon
gyermekük. Sajnos ilyen többlet tehernek, lekötöttségnek hathat a hitoktatás, és ami velejár: nem tűnik
értéknek, hiszen mai mércével mérve, elanyagiasodott világunk szemlélete szerint különösebb hasznot nem
hoz és manapság nem igazán jelent
előmenetelt hívő keresztény embernek lenni, azt felvállalni. Pedig egyre
félelmetesebb az a válság, amelybe a
ma embere hit és erkölcs nélkül kerül…
Tévedés azt hangoztatni, hogy a
kereszténység, a vallás, vallásosság
magánügy. Egyáltalán nem! Nem
keverendő össze ez a vallásszabadsággal, amely az ember személyi
méltósághoz hozzátartozik, az ember alapvető joga, meg kell adni mindenkinek, azt megsérteni nem szabad. De miután döntöttem, a döntésem kötelez! És döntött a Szülő, amikor gyermekét megkereszteltette,
felelősséget vállalva a jó Isten előtt
arra, hogy a továbbiakban vallásosan
neveli. A keresztség közösségbe von
be, az Egyház, a helyi egyházközség
tagja lesz a megkeresztelt…
A hitoktatásnak meg van a rendje,
akárcsak a világi oktatásnaknevelésnek. Kötelezően tehát 8 évig
tart: így jutunk el 3. osztályban ahhoz, hogy a gyermek alkalmas legyen a rendszeres szentáldozásra, a
végén, 8. osztályosként pedig a keresztségi kegyelmet kiteljesítő bérmálásra, amikor is az egyház teljes
jogú tagjává lesz. Ebből kihagyni,
éveket átugrani- miként az általános
iskolában - nem lehet, csak esetleg
ismételni. Úgy gondolkodjunk, pl.
elsőáldozásról, hogy utána is járjon a

Hírek

gyermek hittanra, csak akkor lehet
8. osztályban bérmálkozó!
Elsőáldozásakor, bérmálásakor ráadásul megújítja keresztségi fogadását és ígéretet is tesz…
Mi nem csak hitre oktatunk, hanem hitre is nevelünk. Miként önmagában a családon, iskolán belül
önmagában kevés az oktatás- nevelni is kell! Ugyanakkor a kereszténység életforma, életmód. Hívő életre
nevelni, a hit alapjait megvetni elsősorban a keresztény szülők feladata.
Hitre nevelni csak a szülőkkel öszszefogva, velük összhangban lehet…
Ezt az összefogást, egymás segítését kérem és ígérem a hitoktatók,
az Egyházközség, és mint lelkipásztor, a magam nevében is!
WINKLER ZSOLT PLÉBÁNOS

Országos Szent Lőrinc nap
Egyházközségünk meghívást
kapott a Csabrendeki Római Katolikus Egyházközségtől Szent Lőrinc
diakónus és vértanú mennyei születésnapjának 1750 éves évfordulója
megünneplésére.
Ennek eleget téve 25 fővel vettünk részt az ottani szépen felújított
templomban szeptember 28-án ünnepi szentmisén, melynek
főcelebránsa dr. Varga Lajos székesfehérvári segédpüspök úr volt. A
Főpásztor szentbeszédben buzdította a Szent Lőrincet tisztelő falvak
összegyűlt híveit és a vele együtt
miséző lelkipásztorokat a még buzgóbb tiszteletre és a Szent közbenjárásának kérésére. Ezt tettük már
odafele is kis zarándokcsoportunkkal, amikor egy szívvel-lélekkel
imádkoztunk falunkért, énekeltük
Szent Lőrinc énekét.
„Szent Lőrinc korunk aktuális
szentje, a szeretet hőse és erre a szeretetre van szükség a mai világban
is. Legyen közös összefogás Szent
Lőrinc tisztelete és ajánljuk fel magyar nemzetünkért, mert a szeretet
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mindent legyőz!”- szólt felénk, szól
mindannyiunk felé a felhívás.
Az összefogás szép jele volt
részünkről, hogy önkormányzat és
egyházközség közösen képviseltük
Kunszigetet. És képviseltük úgy is,
hogy szerepelt az ünnepség folytatásaként megrendezett kiállításon a
településünkről összeállított tablónk,
melynek szövegét Szalainé Hécz
Tünde, képeit és a kivitelezést Dubi
Árpád készítette, illetve ajánlotta fel.
Köszönet érte!
Hoztunk haza új „Szent Lőrinces” énekeket, melyeket szeretnénk
elterjeszteni, s vele azt a lelkületet,
amely a találkozót jellemezte. Ebben
segíts minket falunk védőszentje,
Szent Lőrinc!
WINKLER ZSOLT PLÉBÁNOS

„Receptklub”
Ananászos csirke
Hozzávalók:
- 60 dkg csirke mell
- 1 doboz ananász
- Fehér bors
- Pici só
- Olaj
- Főzőtejszín
Elkészítése:
A felcsíkozott csirke mellet besózzuk, lisztbe forgatjuk, majd olajban
átsütjük.
Ha átsült félrerakjuk és a maradék olajhoz hozzáadunk fehérborsot
valamint az ananászlé felét! Összeforraljuk, besűrítjük a tejszínnel! Végül beletesszük a húst, amit előzőleg
megsütöttünk és az ananászdarabokkal együtt összeforraljuk!
Köretnek rizs készíthető hozzá. Jó
étvágyat!
E havi receptünket Virág Margit
küldte be.
Receptklub rovatunkat hagyományteremtő szándékkal indítottuk .
Várjuk kedves Olvasóink receptjeit a
kunszigetitelehaz@yahoo.com címre, vagy személyesen a teleházban!
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A Horgászegyesület hírei
2008. tavaszán a Kunszigeti Sporthorgász Egyesület benyújtott egy pályázatot a Kunszigeti Önkormányzathoz, hogy a régi tanyaház alapjaira
építeni szeretne egy új közösségi épületet - mondhatni tanyaházat-, amit a
falu apraja- nagyja kihasználhatna szabadidejük eltöltésére egy tiszta, gondozott vízparton.
A pályázati összeállítást a képviselőtestület elfogadta, és 1.800.000 Ft
összeget előirányzott a tervünkhöz.
Megkezdődtek az előkészületek. Az
épület teljes költségvetése 2.499.726 Ft
volt. Kezdtük összeszedni a fennmaradó összegre a társadalmi munkát, ill.
„szponzoraink” segítségét. A társadalmi összefogás a teljes tetőt és a faház
komplett festését jelentette.
Az összefogás sikeresnek bizonyult, sok horgásztársunk idejét, energiáját, hétvégéjét nem sajnálva odaadóan segítette az épület mielőbbi elkészülését.
Ezúton szeretném azon horgásztársak és nem horgásztársak segítségét
megköszönni, akik elősegítették e terv
megvalósulását és munkájukkal hozzájárultak a program sikeréhez.
Köszönet még szponzorainknak:
Heno 2000.KFT. és Front Dekor KFTnek.
A közösségi ház megnyitó ünnepségét a Kunszigeti Harcsafogó Versennyel kötöttük össze.
A megnyitón horgászokon kívül
számos meghívott vendég is jelen volt,
a Mohosz ill. az Önkormányzat részéről. Mindenki köszönetét fejezte ki az
Önkormányzatnak a szabadidőprogram támogatásáért.
Az épület átadásakor a berendezési

Épül a tanyaház a csiszlói bányatón .
tárgyakat, bútorokat is átvehettük
„szponzorálásképpen” Horváth Attilától a kivitelező cég ügyvezetőjétől.
Köszönjük szépen.
Harcsafogó Verseny végeredménye: / 2008. július. 12- 13./
I. ifj. Baranyai István 20.64 kg
II. Horváth Ervin 11.36 kg
III. Horváth László 10 kg
Gyermek Halfogó Verseny eredménye: /2008. június 14./
Lányok:
I. Gondár Viola
II. Páli Vivien
III. Szalai Ildikó
Fiúk:
I.Mezei Valentin
II. Mezei Milán
III. Horváth Rajmund
Legfiatalabb versenyzőnk Virág Anna volt.
Házi Verseny:/2008. április. 19./
felnőtt:
I. Banga Zsolt 3.18 kg
II. Győri Árpád 2.30 kg
III. Csala Zsolt 2.18 kg
IV.Horváth Attila 1.60 kg
V. Horváth László 1.58 kg
ifjúsági:
I. Stoller Tamás 1.02 kg
II. Nagy Tamás 0.94 kg
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Rábcatorok Kupa Kunsziget:/2008.
július. 05./csapatverseny/
I. Győr
II. Kunsziget I.
III. Ikrény
IV.Öttevény
V. Halászi
Rábcatorok Kupa Ikrény:/2008. szeptember. 07./csapatverseny/
I. Ikrény
II. Kunsziget II.
III. Ikrény II.
IV.Kunsziget I.
V. Kóny
Versenyfelhívás Kunszigeti SHE.
tagjainak részére 2008.december. 07.
Csukafogó Verseny. Reggel 8- 11- ig.
Nevezés a helyszínen.( nem nevezési
díjas)
A Gyermekverseny és a felnőtt
versenyek támogatásáért köszönetet
mondok Horváthné Schreiner Szilviának, az Önkormányzatnak és a Zöld
Mező Mgtsz-nek.
Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani azon horgásztársaimnak, barátainknak, akik
segítettek az éves horgászversenyeink , rendezvényeink szervezésében
és lebonyolításában.

GONDÁR ZOLTÁN (IFJÚSÁGI- ÉS VERSENYFELELŐS, KUNSZIGETI SHE.)

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
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Tévéműsor

A KTV Kunsziget programja
Hétfő
10:00
11:17
12:08
12:31
13:20
14:21
14:32
14:58
17:00
17:48
17:54
18:58
19:21
20:53
21:52
21:56

Tolcsvay Béla estje 2008
KA 38 - Előadás a Máltai Szeretetszolgálatról 1993
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
Boldog, aki olvassa! - A Biblia Éve 2008
Majális Kunszigeten 2008 - 2. rész
Kötélhúzás a Mosoni-Duna felett 2007
Farsangi délután a nyugdíjas klubban 2008
Műsorzárás, 15 órától Képújság
KA 46 - Az écsi pávakör Kunszigeten 1995
Tűzoltóbemutató a SICK családi napján 2008
Évzáró az óvodában 2008
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
Nyugdíjas anekdota- és mesemondó verseny 2007 (2008)
Bemutató: Kunszigeti építészeti értékei 2007
Mozdulj az egészségedért! 2008 I.
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Kedd
10:00
10:48
10:54
11:58
12:21
13:53
14:52
14:46
17:00
17:25
18:44
19:01
19:24
21:00
21:55

KA 46 - Az écsi pávakör Kunszigeten 1995
Tűzoltóbemutató a SICK családi napján 2008
Évzáró az óvodában 2008
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
Nyugdíjas anekdota- és mesemondó verseny 2007 (2008)
Bemutató: Kunszigeti építészeti értékei 2007
Mozdulj az egészségedért! 2008 I.
Műsorzárás, 15 órától Képújság
KA 49 - Táncházban a kunszigeti iskolások 1995
Jótékonysági koncert a bedei templomért 2008
Néptáncos bemutató az óvodában 2008
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
U21-es bajnoki labdarúgó mérkőzés 2008
Tíz éves Kunsziget Község Polgárőrsége 2008
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Szerda
10:00
10:25
11:44
12:01
12:24
14:00
14:55
17:00
17:24
17:30
18:51
18:57
19:20
20:55
21:55

KA 49 - Táncházban a kunszigeti iskolások 1995
Jótékonysági koncert a bedei templomért 2008
Néptáncos bemutató az óvodában 2008
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
U21-es bajnoki labdarúgó mérkőzés 2008
Tíz éves Kunsziget Község Polgárőrsége 2008
Műsorzárás, 15 órától Képújság
KA 48 - Iskolai évnyitó 1995
Mozdulj az egészségedért! 2008 II.
Augusztus 20-i szentmise és ünnepély 2008
Mozdulj az egészségedért! 2008 IV.
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
Megyei II. o. bajnoki labdarúgó mérkőzés 2008
El Camino 2007
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Csütörtök
10:00
10:24
10:30
11:51
11:57
12:20
13:55

KA 48 - Iskolai évnyitó 1995
Mozdulj az egészségedért! 2008 II.
Augusztus 20-i szentmise és ünnepély 2008
Mozdulj az egészségedért! 2008 IV.
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
Megyei II. o. bajnoki labdarúgó mérkőzés 2008
El Camino 2007
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14:55
17:00
17:36
18:54
19:04
19:27
21:01
21:58

Műsorzárás, 15 órától Képújság
KA 45 - Október 23-i ünnepély 1990
Tolcsvay Béla estje 2008
Mozdulj az egészségedért! 2008 III.
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzés 2008
Szüreti nap 2007 (2008)
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Péntek
10:00
10:36
11:54
12:04
12:27
14:01
14:58
17:00
17:35
18:18
19:04
19:26
20:36
21:23
21:55

KA 45 - Október 23-i ünnepély 1990
Tolcsvay Béla estje 2008
Mozdulj az egészségedért! 2008 III.
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzés 2008
Szüreti nap 2007 (2008)
Műsorzárás, 15 órától Képújság
KA 47 - A Győri Ütősök műsora 1995
Balett az óvodában 2008
I. Sziget-rally 2004
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
Majális Kunszigeten 2008 - 3. rész
KA 35 - Mesemondó verseny az iskolában 2001
60 éves a Kunsziget SE 2007
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Szombat
10:00
10:35
11:18
12:04
12:26
14:23
14:55
17:00
17:27
18:31
18:59
19:22
21:32
22:00

KA 47 - A Győri Ütősök műsora 1995
Balett az óvodában 2008
I. Sziget-rally 2004
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
Majális Kunszigeten 2008 - 3. rész
60 éves a Kunsziget SE 2007
Műsorzárás, 15 órától Képújság
Majális Kunszigeten 2008 - 1. rész
Ballagás az iskolában 2008
Nyílt napok az óvodában 2008
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
KA 44 - Ki mit tud? - az iskolában 1997
Gyereknap Kunszigeten 2008
Műsorzárás, 22 órától Képújság

Vasárnap
10:00
10:27
11:31
11:59
12:22
14:32
15:00
17:00
18:17
19:08
19:31
20:20
21:21
21:32
21:58

Majális Kunszigeten 2008 - 1. rész
Ballagás az iskolában 2008
Nyílt napok az óvodában 2008
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
KA 44 - Ki mit tud? - az iskolában 1997
Gyereknap Kunszigeten 2008
Műsorzárás, 15 órától Képújság
Tolcsvay Béla estje 2008
KA 38 - Előadás a Máltai Szeretetszolgálatról 1993
Kunszigeti Híradó 2008. szeptember 27.
Boldog, aki olvassa! - A Biblia Éve 2008
Majális Kunszigeten 2008 - 2. rész
Kötélhúzás a Mosoni-Duna felett 2007
Farsangi délután a nyugdíjas klubban 2008
Műsorzárás, 22 órától Képújság
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Emlékezés

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

A munkatábor
Ahogy az előző visszaemlékezésekben írtam, újra elindultunk egy
másik ismeretlen táborba. Vajon ez
lesz az utolsó végállomás? Vagy
tovább görgeti sorsunk az embertelen diktatúra? Nem volt elég az ártatlanul szenvedésből, a hazugságokból, a megbélyegzésből? A magyar gulágból? Amin így, a gondolatimmal voltam elfoglalva, egymás
után hagytuk el a falvakat, kisebb
városokat, és egynapi utazás után
megérkeztünk a Duna menti volt
községbe. Részemre egy kis vigasz,
hogy újra közelebb kerültem szülőfalumhoz. Talán még a levegő is
más itt mint Kunmadarason, talán
még a munka is könnyebb lesz, és
az a tudat hatja át bensőmet, hogy
majd csak eljön a szabadulás napja.
Mint a háborús nóta is mondja,
hogy „minden elmúlik egyszer,
minden a véghez ér”. Ahogy megérkeztünk Soltra, a falutól 3-4 km-re
az öreg Duna partján, egy eléggé
elhagyatott kastély és park fogadott
bennünket. Első látásra megörültem, mert nem láttam drótkerítést,
sem őrbódét, tehát nem táborba jöttünk. Nem voltak ÁVO-sok, csak a
régi kísérő őrünk és egy civil építésvezető volt velünk. A szerszámainkat és a szalmazsákokat– melyeket
még Feldebrőn újratömtünk szalmával - lepakoltuk a kastély egyik
szobájába. Két szobát elfoglaltunk
hálószobának. A kastélyban még a
helyi traktorállomás irodái voltak.
Itt szintén magunk főztünk a kastélyban levő konyhán. A főzéshez a
nyersanyagokat a Dunaföldvári
laktanyában vételeztem. A munkánk itt is nyári katonai tábor építése ugyanúgy mint Feldebrőn. Az
építéshez az anyagok már itt voltak
mikor megérkeztünk. Megtisztítottuk a tábor helyét a bokroktól és
felállítottuk a nagy legénységi és
tiszti sátrakat és a sátrak között kialakítottuk a közlekedő utakat. Egy

röplabda pályát is építettünk. Vasárnapunk szabad volt, mivel itt
nem volt vagonkirakodás nem
volt politikai agymosás. Tisztálkodtunk, pihentünk, levelet írtunk. Solton mindössze 2 hétig
voltunk. Befejeztük a munkát, felpakoltunk az autóra és elindultunk újra egy másik ismeretlen
munkahelyre. Ez a költözködés
számomra mindig egy kis remény
sugárzott hátha hazamehetünk,
hátha vége szakad a kényszermunkának, de ugyanakkor egy
félelem is volt bennem, hogy tovább tart még ez a bizonytalan
ideig tartó munkatábor. Az őrünk
most sem mondta meg hogy hová
megyünk, pedig ő tudta még az
útvonalat is. A leponyvázott teherautón szalmazsákokon üldögélve
beszélgettünk. Természetes a beszéd témája az otthon, az új munkahely, az új állomáshely volt,
hogy hol és milyen munka vár
ránk. Hat-hét óráig tartó utazás
után megérkeztünk egy nagy faluba, a Csepel sziget déli csücskénél
levő Kiskunlacházára. Természetes a falun csak átmentünk és a
faluból kb. 6-7 kilométerre egy hatalmas építkezés körvonalai bontakozott ki szemem előtt. Közelebb
érve láttam a barokk épületeket, a
tábor szögesdróttal bekerítve, őrtornyok, benne géppisztolyos
őrökkel. Mikor gépkocsink a tábor
kapujához ért, az őrség, amely
ávosokból állt, kinyitotta a tábor
kapuját, és bementünk az új munkahelyünkre. Itt névsorolvasás,
munkarend felolvasás és utána az
egyik üres barakkban elfoglaltuk a
nem emberhez méltó helyünket.
Majd újra sorakozás, parancskihirdetés és munkabeosztás volt. Mivel tudták, hogy mi egy kőműves
brigád vagyunk, a beosztásunk a
laktanya építése volt. Itt szintén
egy nagy repülőtér építése folyt.
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Természetes nagyon sokan dolgoztak itt rajtam kívül, mind
megbízhatatlan osztályidegenek,
kulákok „a dolgozó nép ellenségei”. A brigádunk egy laktanya
építésén dolgozott, mint kőművesek. A bánásmód, az élelmezés
ugyanolyan embertelen volt, mint
Kunmadarason.
Mi
„mesteremberek” kőművesek
nem boltunk beosztva éjjeli vagonkirakások munkákra. A vasárnapi ideológiai agymosás itt is
divatos volt. A munkatáborban
politikai, gazdasági és egyéb bűncselekmények miatt elítéltek is
voltak, akiknek a büntetése különbözően évekre szóltak. Velük
nem érintkezhettünk, az ő munkahelyük távolabb volt és külön
őrség vigyázott rájuk m ég a munkaterületen is. Annyit azért láttam
és hallottam, hogy számuk több
száz lehetett. Látva a nagy építkezést gondoltam innen egyhamar
nem szabadulunk. Lassan teltek a
munkával töltött napjaink, sőt hónapjaink. Kéthetente írhattunk
haza levelet, de hogy hol vagyunk, mit dolgozunk, azt nem
közölhettük, mert a leveleinket
cenzúrázták. Sokszor gondoltam
haza a nyári munkákra, az aratásra, a cséplésre. Ha jól emlékszem
1952. augusztus 30-án reggel még
munkakezdés előtt felsorakoztattak bennünket a tábor udvarán
névsorolvasásra. Csak nem újabb
költözés új munkahely, újabb
megpróbáltatások várnak ránk?
Az AVO-s tiszt aki századosi
rangban volt, felolvasta a parancsot, ami a következőképpen
hangzott. Elvtársak! Így még nem
„tiszteltek” meg Bennünket az 1
év alatt. Akiknek a nevét olvasom
az a sorból álljon elő. Na most mi
lesz gondoltam. Bánya, vagy útépítés. Síri csend volt. A nagy
csendben kezdte az olvasást. Far-

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

kas János, Horváth Ferenc, Kiss József, Szalai Pál, Varga László. Itt véget ért a nevek olvasása. A szívem a
torkomban éreztem dobogni. Vajon
mi vár még Rám. Ezután a százados
így folytatta. Akinek a nevét olvastam, a Magyar Népköztársaság szabad polgárai a mai naptól fogva. Letöltötték munkájukkal a rájuk kiszabott időt az 1 évet. Gondolhatja az
olvasó, hogy mit éreztem, a 3 éves
szovjet fogság után, újra egy másik
szabadulás. A brigád többi tagja maradt, mert ők még fiatalok voltak.
Még aznap délután megkaptam a
„leszerelő” dokumentumot. Kaptunk egy új kék munkásruhát, átöltöztem és irány a Kiskunlacházi vasútállomás. Másnap délután már idehaza voltam. Itthon nagy volt az
öröm, hisz váratlanul érkeztem, mert
nem volt módomban értesíteni szüleimet, hogy elengedtek. Így az őszi
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Emlékezés

munkákban már részt tudtam venni. Sajnos nem ezek voltak életem
utolsó megpróbáltatásai., az 1956-os
forradalom utáni évek és ami velem
történt arról nem akarok beszámolni. Csak annyit hogy könyvet lehetne írni azokról az évekről. Jöttek az
erőszakos TSZ alakítások, a Rám
nehezedett lelki és fizikai nyomások, az éjjeli elhurcolások, a megfélemlítések. Ezalatt a nehéz idők alatt
sosem tudtak megtörni semmiféle
hízelgő ígéretekkel, jó beosztásokkal
állásokkal. Inkább még az Óvári
akadémiáról történő eltávolításomat
is vállaltam. De büszke vagyok arra,
hogy a lelkiismeretem tiszta maradt
Isten és az emberek előtt és a családom előtt. Ezzel be is fejeztem a 3
évig tartó szovjet és az 1 évig tartó
kényszermunkatáborban eltöltött
időmről a beszámolómat. Hogy ezt
mind kibírtam köszönhetem annak

Decemberben Texas holdem póker versenyt redezünk, melyre minden nevezőt
és érdeklődőt szeretettel várunk! Bővebb
tájékoztató és játékismertető a helyszínen!
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hogy soha nem hagytam el magam
és mindig bíztam abban, hogy egyszer véget ez a szörnyű fogság és
rabság és vigyáztam mindig az
egészségemre. Másodszor pedig
hogy mindezt túléltem , az Istenben vetett hitem tette lehetővé.
Éreztem hogy velem volt a
Brjanszki erdőben, a magyar gulág
táborokban, a legnagyobb veszedelmek közepette is.
Köszönöm a Kunszigeti Hírmondónak, hogy leközölte a viszszaemlékezéseimet, és egyben
azoknak is a fáradságát, akik végigolvasták életem ezen viszontagságait és történéseit.
ID SZALAI

PÁL, VOLT HADIFO-

GOLY ÉS MUNKASZOLGÁLATOS
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Hirdetések

Jó kezdés az új szezonban

Közérdekű információk

Teke NB III.:

Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.50;
5.50; 6.42; 7.07; 8.02;
9.56; 12.45; 13.25; 14.27;
15.02; 15.32; 16.37; 18.04;
19.52; 20.47
- 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

Augusztus 2-án vendégül láttuk
Jánossomorja csapatát, mely az évnyitónk is volt egyben edzőmeccsel
együtt. A visszahívott vendégekkel
együtt jó hangulatban telt el a felkészítő edzés. Augusztus 20-án
részt vettünk a Golden Kupán 4 fős
csapattal. Virág P. 423, Németh I.
422, Farkas A. 412, Szalai B. 402 fát
dobott. Ezzel az eredménnyel a 11.
helyen végeztünk 1659 fával. Augusztus 23-án Mosonszentmiklósra
mentünk edzőmeccsre, ahol születtek jó eredmények is. Itt lépett pályára először új ifjúsági versenyzőnk, Strobl Gergely, aki 374 fát
dobott. Ezen a pályán szép eredmény volt tőle. Rajta kívül még 3 új
játékosnak csináltattunk sportigazolványt: Gacs Gábor (NB III),
Strobl Imre és Mészáros Ferenc
(Megyei II). Jó tanulást, eredményes szerepléseket kívánok nekik.
Augusztus 24-én 3 fővel részt vettünk a Nyárutó kupán (Lenszövő
pálya), ahol Németh I. a 4. helyen
végzett 555 fával, Virág P. a 30. lett
501 fával és Fincziczki Tamás szintén 501 fával a 31. helyen végzett.
Fincziczki T. kölcsönkapott játékosként a Kunszigeti Teke SE NB III-as
játékosa. Augusztus 30-án a
miklósiak jöttek barátságos visszavágóra, ahol megismerhettük az
utólagos ellenfél erejét.
A bajnokságot szeptember 6-án
Szanyban kezdtük
Szany - Kunsziget 5-3 (24032387).
Ld. Vitéz P. 410 fa, Strobl G. 405
fa, Gacs G. 402 fa.
Kiegyensúlyozott mérkőzés volt.
Nagyon jó volt a két újonc bemutatkozása, pontfogók lettek. Gacs
G. sérülése miatt Nagy F. folytatta
a mérkőzést (21 dobás 37
fa).Megköszönjük Nagy Ferencnek
a kisegítést! Az eredmény -16fa. Ha
a volna nem lenne, akkor itt már a
papírokkal rendelkező Fincziczki
Tamás is játszhatott volna…

Győrből Kunszigetre
- hétfőtől péntekig 5.15;
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;
11.00; 14.55; 16.40; 18.40;
20.15; 22.45
Orvosi rendelő
Telefonszám: 96/495-029
nyitva tartása:
Hétfő : 14.00-17.00
Kedd: 8.00-11.00
Szerda: 14.00-17.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek: 8.00-11.00
Gyógyszertár
Telefonszám: 96/582-028
nyitva tartása:
Hétfő : 16.00-17.00
Kedd: 9.30-10.30
Szerda: 16.00-17.00
Csütörtök: 9.00-11.00
Péntek: 14.00-15.00
Polgármesteri Hivatal
József Attila utca 2.
telefon: (96) 485-040
fax: (96) 552-056
Teleház
Kossuth tér 9.
Telefon/fax: (06-96) 552-010
Nyitva tartása:
Hétköznap: 09:30 - 11:30 és
16:00 - 21:00
Tündérvár Óvoda
Kunsziget Petőfi tér 12.
Telefonszám: (06-96) 495-143
Vocational Academy Kunszigeti Tagiskolája
Kunsziget Petőfi tér 12.
Telefonszám: (06-96) 495-142
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Szeptember 13-án Máriakálnok
csapata jött hozzánk.
Kunsziget - Máriakálnok 4-4 (23572323)
Ld. Fincziczki T. 443 fa, Farkas A.
431 fa
Az első hazai meccsünket is megnyerhettük volna, csak kevés volt a
pontfogó. Csak 5, illetve 9 fa kellett
volna a jó játékosoknak. Talán nagy
volt az akarat. Viszont volt két nagyszerű dobónk, Tamás és Attila, akik
30 és 37 fát hoztak a csapatnak, így
lett a döntetlen a vége. Örültünk ennek is, és köszönjük a szurkolást!
S z e p t e m b e r
2 0 - á n
Mosonszentmiklósra mentünk nyerni,
s nyert is a csapat.
Mosonszentmiklós – Kunsziget 3-5
(2266-2315)
Ld. Virág P. 417 fa, Farkas A. 403
fa, Fincziczki T. 384 fa.
Nagyon kellett ez a győzelem, és
remélem, erőt ad a következő hazai
meccsre is, Bősárkány ellen
(szeptember 27-én 17 órától).Erre a
meccsre is szeretettel várjuk a szurkolókat. A továbbiakban is szeretnénk
szombaton 17 órától rendezni a hazai
rangadókat! (Október 18-án a S. Postás Wenwest, november 22-én a Kék
Golyó, decem ber 6-án pedig
Jánossomorja ellen)
Megyei II.oszt.
Győri Komszol „B” - Kunsziget
„B” 5-1 (1705-1551)
Ld. Fincziczki T. 427 fa.
Kunsziget „B” - FTC Farád „B” 1-5
(1455-1570)
Ld. Strobl I. 392 fa,
Az eredmények is bizonyítják,van
mit tanulni játékosainknak. Eddig
elég szép számmal jártak az edzésekre, remélem, továbbra is így lesz.
Megkérek mindenkit (aki még nem
volt), menjenek el a sportorvoshoz,
mert nem tudjuk lezárni az elszámolást. A Pannonhalma elleni meccsről
nem érkezett eredmény. A szurkolóknak köszönjük a segítséget!
GUTLÉBER ZOLTÁN
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Labdarúgás

Sport

Idegenben nem megy

Megyei II. o. csapat
Az első forduló sikere után
Rábapatonára látogattunk. A hazaiak
két gólt lőttek, nálunk csak Vadász Pál
volt eredményes - így 2-1-re kikaptunk.
A Halászi elleni hazai mérkőzésünk eredménye önmagáért beszél.
Vadász Pál négyszer talált a hálóba
(ezzel idén már hét gólnál tart), Takács
Richárd és Molnár Attila két-két gólt
lőtt, gólt szerzett még Borbély Ádám
és a frissen igazolt Kuti Péter is. 10-0-s
győzelem lett a vége.
Nagy küzdelmet és izgalmas végjátékot hozott a bősárkányi mérkőzés.
Bár jóval több helyzete volt a kunszigeti csapatnak, végül mégis a
Bősárkány örülhetett, hiszen
Stankovics Tamás szabadrúgásgóljára
két góllal is tudtak válaszolni. A végeredmény 2-1 lett.
Változatos, izgalmas mérkőzést
játszottunk Győrsövényház ellen. A
vendégek szerezték meg a vezetést a
28. percben egy szöglet után. Horváth
Gergő egyenlített egy remek kontrát
követően az 52. percben, a 2-1-es végeredményt a 65. percben Takács Richárd állította be egy szenzációs góllal
- a tizenhatos sarkáról lőtte ki a kapu
hosszú felső sarkát.
Legutóbb a Károlyházán a hazai
csapat gyors, pontos játékot mutatott
be a Kunsziget ellen. Az első félidőben
helyzetig is alig jutottunk el, a támadásainkat többnyire már a középpályán megakasztották a hazaiak. A
Kunszigetből sokan idei legrosszabb
játékukat produkálták, míg a
Károlyháza folyamatosan ment előre
és dolgozta ki a helyzeteit. A vége 5-1
lett, a gólunkat Fazekas Péter lőtte.
MK selejtezőn Kunsziget Mezőörs
csapatát fogadta augusztus 20-án. Védelmi hibáink az első félidőben eldöntötték a mérkőzést, hiszen két gólt is
lőttek a vendégek, míg mi az első félidőben csak kétszer találtuk el a kaput
(egyszer a kapus, egyszer pedig a ka-

pufa hárított). A második félidőre
összeszedte magát a csapatunk, ám
ez a támadójátékunkat érintette a
legkevésbé. Egy kontra végén három gólosra növelte előnyét a
Mezőörs. Az utolsó tíz percre feltámadt a csapatunk, végre lőttünk is
és kaput is találtunk - előbb Takács
Richárd, majd Krausz Csaba volt
eredményes. Egyenlíteni azonban
már nem sikerült - a Mezőörs megérdemelten jutott tovább.
U21-es csapat
Rábapatona ellen ismét sok szám szerint öt - gólt kaptunk. Rúgni kettőt sikerült, mindkétszer Fazekas Miklós volt eredményes. A
Rábapatona 5-2-es győzelme azért is
érdekes eredmény, mert hazai pályán utoljára több, mint egy éve
(2007. augusztus 17-én) nyertek a
patonaiak.
Halászi ellen végre megszerezte
első pontját a csapatunk. Az első
félidőben sokkal többet volt nálunk
a labda, kapura is veszélyesebbek
voltunk, mégse született gól. A második félidőben egy vitatható szituáció után kapott szabadrúgást a vendégcsapat, a lövést a felugró sorfal
alatt lőtte be a halászi játékos a kunszigeti kapuba. Sokáig hiába támadtunk, az alig-föléket, alig-melléket és
kapufákat nem jegyzik a jegyzőkönyvben. Hécz Attila gólját azonban igen, amivel a lefújás előtt nem
sokkal egyenlített végül, így lett 1-1
a végeredmény.
Egy héttel később a listavezető
Bősárkány pontos és lelkes játékkal
nyert hazai pályán ellenünk. Az 5-1es végeredményhez leginkább a védelmi hibáink vezettek, és az, hogy a
helyzeteinket nagyon rossz arányban tudjuk értékesíteni. A kunszigeti gólt Hécz Attila lőtte.
A csapatnak Győrsövényház ellen döntetlenre futotta. 1-1 lett a vége, gólunkat Hécz Attila szerezte.
Egy héttel később 3-1-re kikap-
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tunk Károlyházától. Elkerülhető gólokat kaptunk, sok egyéni hiba jellemezte a játékunkat. A kunszigetiek
egyetlen találatát Hécz Attila jegyzi.
U16-os csapat
A serdülő csapat szezonnyitó
mérkőzésén a két éve veretlen
Ménfőcsanakot fogadtuk. Szoros
első félidő után 1-2-vel fordultak a
csapatok. Bár a második félidő elején is voltak lehetőségeink az egyenlítésre, a pontosabban játszó csanakiak felőrölték a kunszigeti csapatot.
Roll Máté kiállítása megpecsételte a
mérkőzés végkimenetelét - bár
Szalai Henrik büntetőt hárított, végül 6-1-es vereséget szenvedtünk.
Gólunkat büntetőből szerezte
Szeredi András.
Koroncón bár kunszigeti mezőnyfölénnyel kezdődött a mérkőzés, mégis a hazaiak szerezték meg
a vezetést. Ezután a Kunsziget alaposan megsorozta a hazai kapu kapufáit (Horváth Csaba, Szeredi András és Mészáros Áron is lőtt kapufát). Szeredi Andrásnak sikerült végre egyenlítenie, aztán az ő beadására
érkezett remekül Horváth Kristóf és
szerezte meg a vezetést a Kunszigetnek. Luka Dániel a szélről kapufás
gólt lőtt, így lett 1-3 a félidő. A második játékrészben egy kapushiba
után újra Horváth Kristóf lőtt gólt,
aztán egy hazaadás utáni közvetett
szabadrúgás után Szeredi András
volt újra eredményes. A koroncóiak
második találata egy kontra végén
született.
BÁBICS NORBERT
Fotók a mérkőzésekről:
www.kunsziget.hu
gólösszefoglaló videók:
kunsziget.kisalfold.hu
meccsközvetítések:
KTV Kunsziget kedden, szerdán és
csütörtökön a Híradó után
A hírmondó következő száma október
17-én jelenik meg. Lapzárta október
10-én lesz! Ezúton is kérünk minden
cikkírót hogy a megjelölt időpontig
szíveskedjen anyagait hozzánk eljuttatni!
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