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Kedves Gyerekek! 
Köszöntelek benneteket, kívánom, hogy minden vágya-

tok teljesüljön, boldog, békés, gondtalan gyermekkorotok 
lehessen! 

Jó volt látni benneteket a gyermeknapot megelőző csü-
törtökön és pénteken, amikor vidáman, kedvetek szerint 
játszottatok a Duna-parton és a sportpályán, aztán jó ét-
vággyal fogyasztottátok a szülők, nagyszülők által  készí-
tett ebédet.  

Gyerekek vagytok, különleges lehetőségek állnak előt-
tetek. Azt viszont soha ne felejtsétek el, hogy mindezt a 
szüleitek teremtették meg számotokra. Tanuljatok szorgal-
masan és tiszteljétek az idősebbeket.  

Önkormányzatunk igyekszik megadni minden lehetősé-
get, amely szükséges ahhoz, hogy jól képzett, intelligens, a 

tudás-alapú társadalom elvárásainak megfelelő felnőttekké 
válhassatok. Ezt szolgálja a jól felszerelt óvoda, iskola, az 
egészségügyi alapellátáson belül a védőnői és orvosi szol-
gálat; a szabadidő tartalmas eltöltésére a sportcsarnok, a 
sportpálya, teke– és teniszpálya, játszótér.  

Falunk életében meghatározó  a szerepetek, értetek dol-
goznak a felnőttek a családban és a falu közösségében egy-
aránt. 

Szüleitekkel együtt boldog, teljes életet kívánok. 
LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 
(A képek az óvodások és az iskolások gyermeknapi programjain 

készültek. Részletek a 3. és 4. oldalon.) 



A Magyar-Dán Kapcsolatfejlesztési Társaság kezdemé-
nyezésére a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
pályázaton nyert pénzének segítségével , utazói önrésszel 
2002. május 5-11 között megvalósult az a dániai tanul-
mányút, melyen önkormányzati vezetők, környezetmérnö-
kök és egyetemi hallgatók vettek részt. 

Margit Nielsen, dán szervezőnk csodálatos és hasznos 
programot állított össze. 

A Nyugat-Jütlandiában lévő Skjernben, amely egyben 
Csorna testvérvárosa is, polgármesteri fogadással és kon-
zultációval kezdődött ottlétünk. Viggo Nielsen polgármes-
ter és Poul Jeppesen széleskörű  tájékoztatást nyújtott. 
Skjenr a városból és hat kisebb településből áll, 14 000 fő 
a lélekszáma. Az önkormányzati testület 21 tagból áll. Az 
önkormányzat 2002. évi tervezett adóbevétele személyi 
jövedelemadóból 308 millió dán korona, 193 millió DK 
saját bevétel, 74 millió DK állami támogatás. 

Kiadási oldalon az oktatási és kulturális intézményekre 
140 millió koronát fordítanak, gyermek– és idősgondozás-
ra 136 millió korona fogy el.  

Napi árfolyamon egyébként 1 dán korona 35 forintnak 
felel meg. 

Szakszervezeti látogatás, folyószabályozási rendszeris-
mertetés, szelektív hulladéktelep és szennyvíztisztító meg-
tekintése következett. A VESTAS szélmotorgyárban a 
szélgenerátorok – mint az energiagazdálkodás új eszközei 
– gyártásával ismerkedett meg küldöttségünk. Az esbjergi 
egyetemen újszerű oktatási projekt, a mikro-, makrogazda-
sági, társadalmi diszciplinák összevonása került ismerte-
tésre, majd diáktalálkozó volt. 

Birgit és Paul Jensen magánfarmján a dán szövetkezeti 
modellel ismerkedtünk meg. Koppenhágai városnézés zár-
ta a tanulmányutat. 

Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere átadta a köz-
ség üdvözletét is, viszonttájékoztatást nyújtott a dán felek-
nek. Kérdéseivel, véleményével nagymértékben hozzájá-
rult küldetésünk sikeréhez, amelyet a Társaság és a magam 
nevében ezúton is megköszönök. 

BARICSA LÁSZLÓ ZOLTÁN 
A MAGYAR-DÁN KAPCSOLATFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI VEZETŐJE 

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Kapcsolat Dániával 2002. május 

2 

Kunsziget üdvöz-
lete Dániának 

Dániában jártam 

2002. május 5-től 11-ig szakmai tanulmányúton vettem 
részt Dániában, egy 19 fős küldöttség tagjaként. A tanul-
mányút célja a dán demokrácia, a dán önkormányzatok, 
oktatási rendszer, alternatív energiák, tájrehabilitáció, a 
szennyvíziszap kezelése, a hulladékgondozás megfigyelése 
volt. 

Az elméleti előadásokat gyakorlati tapasztalatszerzés 
követte. Ott-tartózkodásom alatt alkalmunk volt megis-
merkedni a családi vállalkozásokkal, a szemléletmóddal, 
mely a dánokat jellemzi. 

Megerősítést kaptam arról, hogy a természet és a kör-
nyezet védelme, a természeti erők hasznosítása, az embe-
rek összefogása, a közösség érdekében való közös tevé-
kenység az alapja a további fejlődésnek. 

Megcsodálhattam Dánia településrendszerét, közúthá-
lózatát, díszburkolatú utcáit és ódon, ma is féltve őrzött 
királyi városait. 

A tanulmányúton szerzett tapasztalataimat Kunsziget 
Község és a térség fejlesztése érdekében szeretném hasz-
nosítani. Kihasználni azon lehetőségeket, támogatásokat, 
melyek az Európai Uniós elvárásoknak megfelelővé teszik 
a községet és térséget is. 

LENDVAI IVÁNNÉ 
POLGÁRMESTER 



2002. május 19-én, pünkösd vasárnapján tartottuk óvodánk-
ban az évzáró ünnepélyt. Először a kis-középső csoportok adtak 
ízelítőt azokból a dalokból-versekből, melyeket az év folyamán 
tanultak. A kicsik ünnepélye után a nagy-középső csoportosok 
műsorának tapsolhattak a vendégek. Felvételünkön a kis-középső 
csoportosok láthatók. 

Ragyogó napsütésben indultunk óvodásainkkal a kunszigeti 
sportpályára május 23-án, csütörtökön. A nagyok féltve vezették 
a kicsiket a „hosszú úton”. A séta után jól esett a tízórai, melyet a 
május elején átadott Szín-tér alatt fogyasztottunk el. Ezután kez-
detét vette az egész délelőttön át tartó játék, sportverseny. Az 
óvodások hálásan fogad-
ták Hajczinger Ferenc 
vállalkozó ajándékát: a 
fagylaltot. Sok élménnyel 
gazdagodva tértünk visz-
sza az óvodába ebédelni. 

 
Hálásan köszönjük 

Horváth Zsolt könyvelő-
vállalkozó ajándékát, egy 
számlakészítő programot 
és nyomtatót, amellyel 
nagyban megkönnyíti az óvodai gazdasági munkát. 

Szeretnénk megköszönni Szalai Pál közreműködését abban, 
hogy a Philips cég egy színes, 17”-os monitorral ajándékozta 
meg óvodánkat, mellyel lehetővé tette, hogy nagy-középső cso-
portosaink napi játéktevékenységük során informatikai élménye-

ket is szereznek. 
TÜNDÉRVÁR ÓVODA 
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült 
Kunsziget Község Településrendezési Tervének 
lakossági véleményezésre alkalmas Tervdoku-
mentációja.  

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 
a tervdokumentációt 30 napra közszemlére kell ten-
ni azért, hogy a lakosság azt megismerhesse, illetve 
annak tartalmára észrevételt tehessen. 

Ennek érdekében a tervdokumentációt 2002. 
május 17-től június 17-ig (hétfő) közzétesszük a 
Polgármesteri Hivatalban, mely naponta 8-16 
óráig megtekinthető. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Intenzív alapfokú angol nyelvtanfolyam indul 
Öttevényen és megfelelő számú jelentkező esetén 
Kunszigeten is 2002. június 17-től július 12-ig.  

A tanfolyam heti 10 órás lesz, tehát összesen 40 
óra. Időpontja igény szerint délelőtt vagy délután. 
Az oktatást egy nyelvoktató cég végzi, mely már 11 
éve foglalkozik nyelvoktatással. 

A tanfolyam díja a csoport létszámától függően 
350-450 Ft/tanóra. Részletfizetés megoldható. 

Jelentkezni lehet a 96/350-913-as telefonszá-
mon. 

LEHOTZKY JÓZSEFNÉ 
ANGOL NYELVTANÁR, ABDA 

Nyelvtanfolyam 

Hirdetmény Óvodai hírek 

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, elpihent a 
kéz, mely értünk dolgozott. Itthagytál minden ál-
mot minden álmot, vágyat, nem mesélsz már az 
unokádnak, szerető szíveddel oly sokat adtál, Is-
ten kegyelméből most már megváltást kaptál.” 

 
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett férjem, édesapánk, 
Huszár Gábor 

temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virá-
gait elhelyezték és mély gyászunkban osztoz-
tak. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 
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sípot a hangszerek ősének tartják, melyet Pánról, a pászto-
rok istenéről, a síp feltalálójáról neveztek el. Közülünk, akik 
részesei lehettünk ennek a csodának, kevesen tanultak zene-
történetet, a kottát se nagyon ismerjük. Mégis, mintha a 
Pünkösdvasárnapi evangélium valósulna meg, mindannyian 
megértettük a zenét és sokáig szívünkben őrizzük. Íme a 
nagy igazság: a zene mindenkié. 

Kotta nélkül szólaltatta meg a Művész Úr a gyönyörű 
komolyzenei számokat. Apostoli feladatot teljesít: 
„Menjetek és tanítsatok minden népeket.” Egy kicsiny or-
szág Isten kegyelméből nagy művésze járja a világot, tanítva 
minden népeket a szépre, jóra. Megőrizve magyarságát, hir-
deti népünk életrevalóságát. Érzi, hogy közülünk való, ezért 
is tisztelte meg kis falunkat. Bizonyára érzi, minden igazszí-
vű, becsületes ember, aki népünknek dicsőséget hoz, közöt-
tünk otthonra talál.  

Hallgassa, magam is hallgatom, ismételten magnókazet-
táról vagy CD-ről. Túlfeszített, ideges világunkban gyógyító 
hatása van.  

Szívből kívánom a Művész Úrnak, még sok éven át tud-
jon az embereknek, minden népnek zenei élményt nyújtani 
és magyarságát megtartani. 

A koncert a Szociális és Családügyi Minisztérium támo-
gatásával jött létre. 

STOLLER ISTVÁN 
NYUGDÍJAS 

 

Mintha csak a Szentlélek Isten különös kegyelmének 
megnyilvánulása lenne. A pünkösd előtti szombaton ismét 
csodálatos élményben volt részünk kis templomunkban. 

Ez idáig csak hírből ismertük a Svédországban élő mű-
vészt, Steve Taylor Szabót, aki pánsípkoncertet adott itt, 
Kunszigeten. Sokunk által még alig látott hangszeren szólal-
tatott meg egyházi, komolyzenei melódiákat. Iskolai tanulmá-
nyainkból tudjuk, hogy az ógörög mitológiában is emlegetett 

Pünkösdi hangverseny 

Steve Taylor Szabó a kunszigeti templomban 

Végéhez közeledik az 2001/2002-es tanév. Az Általános 
Iskola tanulói biztosan már a vakációra készülnek. Május 24-
én, pénteken a gyermeknap keretében a diákok közös – már-
már a vakáció hangulatát idéző – program keretében számhá-
borúztak a Duna partján és játszottak a sportpályán. Az ebéd-
ről a szülők, nagyszülők gondoskodtak, amiért hálás köszö-
net illeti őket. 

A vakáció igazi kezdetét azonban a június 15-i évzáró 
jelenti majd, valamint a 8. osztályosok ballagása, mely 18 
órakor kezdődik, s amelyre szeretettel meghívjuk a község 
lakosságát. 

Az elmúlt hónapban az is eldőlt, hogy a 8. osztályosok 
közül mindenki felvételt nyert az általa első helyen megjelölt 
középfokú oktatási intézménybe. 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Iskolai hírek Május 25-én 
Kunszigeten  
házasságot  

kötött 
 

Frank Tünde  
és  

Varga Gyula. 



Április 20-án, szombaton a kultúrházban na-
gyon sokan gyűltek össze. A Kunszigeti Faluszé-
pítő Egyesület 10. alkalommal rendezte meg Bor-
versenyét, mely ezúttal kiegészült pogácsasütő 
versennyel és zenés-táncos bemutatókkal. 

A borokat szakértő zsűri vizsgálta, szín, tiszta-
ság, illat alapján, valamint az összbenyomás sze-
rint. A kiváló borok közül a legkiválóbbnak a 
fehérborok között Rába László rajnai rizlingjét 
találta, Rába László vegyes fehérbora és Börzsei 
László vegyes fehérbora előtt. A vörösborok kö-
zött a legjobbnak Rába László Cabernet-je talál-
tatott, Pető Sándor vegyes vörösbora és Kuller 
Imre vegyes vörösbora kapta e kategória további 
helyezéseit. 

A pogácsák esetében azonban teljesen tanács-
talan volt a bíráló bizottság. Végül minden induló 
kapott díjat. Tényleg mindenki győztesnek érez-
hette magát: a pogácsák pár perc alatt elfogytak. 

A Börcsi Általános Iskola Néptánccsoportja, a 
Kunszigeti Citerazenekar és Kunszigeti Általános 
Iskola Néptánccsoportja hangulatos műsorral tet-
ték emlékezetessé a délutánt, melyet a díjak ki-
osztása után hosszan tartó vidám beszélgetés és 
nótázás zárt le. 

A rendezvényt támogatták: Kunsziget Község 
Önkormányzata, a Kunszigeti Faluszépítő Egye-
sület, az öttevényi Gazdabolt, Paksi Attila, Jursics 
Béláné, Jursicsné Varga Andrea, Hécz Csemege-
ház, Pusztai Tiborné, Rába Lászlóné. Támogatá-
sukat köszönjük. 

A képek a fenti eseményen készültek. 
 

KUNSZIGETI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 
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Borok és pogácsák 
megmérettetése 

Az előző számunkban tévesen jelent meg 
Pusztainé boltjának nyitvatartása.  

 
Helyesen:  

Hétfő-Péntek 5.30-19.00 óráig,  
Szombaton 5.30-12.00 óráig. 

Helyreigazítás 



CSŐTHERM Épületgépész Bt. 
 
 

Vállalom családi házak, ipari létesítmények  
víz-, gáz-, központi fűtés szerelését és javítását 

 

 Kedvező ár 

 Rövid határidő 

 Teljes körű anyagellátás 

 Ingyenes árajánlat-készítés és szaktanácsadás 

 Készülékek garanciális beüzemelése, garancián túli javítása 
  

Megrendeléseiket a következő  JAGADICS JÓZSEF 
címen és telefonszámon várom: KUNSZIGET, RÁKÓCZI U. 4. 

TEL.: 485-367 
MOBIL.: 06-30/268-64-33 
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2002. május 4-én Nagybajcson rendezték meg az I. 
fokozatú tűzoltóversenyt. A Kunszigeti Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület 4 rajjal vett részt a versenyen. 

Az iskolai lányrajunk 167,29 másodperces ered-
ménnyel harmadik helyezést ért el, az iskolai fiúraj 
137,38 másodperces eredményénél csak a börcsiek vol-
tak jobbak közel 7 másodperccel, így másodikak lettek. 

Az ifjúsági fiúraj 136,9 másodperccel ötödik lett. 
A felnőtt férfirajok versenye rendkívül szoros volt. A 

mieink sajnos csak a negyedik legjobb időt futották az 
összeszerelésben, így a  váltóversenyben hiába voltak 
közel 4 másodperccel jobbak mindenkinél, összesítés-
ben 0,09 másodperccel lemaradtak a dobogóról és ne-
gyedikek lettek. 

A Hírmondó hasábjain keresztül szeretném megkö-
szönni a résztvevő versenyzők munkáját és a verseny-
zők szállításában résztvevő szülők segítségét. 

GONDÁR ISTVÁN 
PARANCSNOK 

Tűzoltóverseny 

A felső képen az iskolai fiúraj, középen a felnőttek és 
az iskolás lányok, alul az ifjúsági fiúraj látható. 



Április utolsó hétvégéjén változatos időjárási kö-
rülmények között rendezték Győrben a Térségi Olim-
pia döntőit.  

Szombaton a Győri Dózsa pályáján volt a labdarú-
gás döntője, ahol két csapat képviselte Kunszigetet. A 
női ifjúsági csapatunk a csoportmérkőzéseken szép 
játékkal nyerték meg valamennyi találkozójukat. A 
döntőbe jutásért vívott mérkőzésen a szerencse is csa-
patunk mellé állt, így a lányok a döntőbe jutottak. A 
döntőben végül Börcs csapata jobbnak bizonyult.  

Okos védekezésünknek és Keller Helga kapusnak 
köszönhetően csak a döntőben kaptunk gólokat. Az 
eredményért mindenképpen dicséret illeti a csapatot. 

Az ifjúsági férficsapat szintén ezen a napon ját-
szott, sajnos kevesebb sikerrel. A csoportmérkőzése-
ken hiába mutatott a csapat tetszetős játékot, sajnos 
az első mérkőzésen elszenvedett egygólos vereség 
miatt nem jutottak be a legjobb négy közé. 

Nagyszerű volt látni, ahogyan egymásért is szorí-
tottak a játékosaink. 

Szombaton rendezték a tenisz döntőjét is. Itt pá-
rosban Tóth István és Peitli András aranyérmet szer-
zett, egyéniben pedig Peitli András ért el harmadik 
helyezést. 

Vasárnap az óvodások és az általános iskolások 
képviselték Kunszigetet a Térségi Olimpián  Győr-
ben. Fittségi próbán heten vettek részt, ez 60 méteres 
futásból, kislabdahajításból és helyből távolugrásból 
á l l t .  Óvodásaink remekül  szerepel tek , 
kislabdahajításban Tilai Bence az 5 évesek között 
ezüstérmet, Horváth Kristóf a 6 évesek között bronz-
érmet szerzett. Szalai Csaba a 6 évesek 60 méteres 
futásban bronzérmes lett. 

Szintén vasárnap rendezték a teke döntőjét. 
Ménfőcsanakon az amatőr ifjúsági lányok között 
Krausz Vera aranyérmet, Keller Helga ezüstérmet 
szerzett. Az igazolt versenyzők közül az ifjúságiaknál 
Farkas Attila aranyérmes, a felnőtteknél Rebenek 
Balázs ezüstérmes lett, a senioroknál Farkas Ferenc 
harmadik helyezést ért el. 

Érmeseinknek gratulálnunk. Minden versenyzőnk-
nek további eredményes sportolást kívánunk. 

BÁBICS NORBERT 

2002. május Sport KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
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A Térségi Olimpia kunszigeti érmesei 

Az ezüstérmes ifjúsági női  
labdarúgócsapat 

Peitli András, 
aranyérmes tenisz 

egyéniben 

Bíró Szandra és Kovács Kitti, 
akik az ugrálókötél-

versenyen vettek részt 

Három óvodásunk, 
Szalai Csaba, Tilai 

Bence és Horváth Kris-
tóf és szurkolóik 

Gólöröm az ifjúsági fiúknál 

A kerékpáros 
ügyességi verseny 
kunszigeti indulói: 

Csóka Evelin,  
Kovács L. Dávid 

és  
Stankovics Tamás 
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SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

Remekül szerepelt az utóbbi időben Venesz Zoltán. 
Mosonmagyaróváron, regionális versenyen minden ellen-
felét legyőzve lett első. 

Tokodaltárón, nemzetközi meghívásos tornán nagyon 
értékes második helyezést ért el. 

 
Ausztriában, Villach-ban rendeztek nemzetközi úszó-

bajnokságot, ahol Nagy Gábor—a győri résztvevők közül 
egyedüliként—győzött. 

Sulisport 

A fiatal átlagéletkorú női csapatunk a tavaszi szezon-
ban is remekül szerepel. 

Am Besten Bau-Terán – Iris Budapest 
5-0 

 
Am Besten Bau-Terán – Hungária Viktória 

7-1 
 

Egy hazai mérkőzés van hátra, június 15-én, 15 órakor 
a Debrecen látogat Kunszigetre. Várjuk a nézőket, szur-
koljanak a lányoknak, megérdemlik! 

Sikeres tavasz 

Női labdarúgás, NB II.: 

Tovább tart a jó forma 

Férfi labdarúgás, Megyei II. o.: 

Az utóbbi hat fordulóban négyszer idegenben, kétszer 
itthon játszott csapatunk. Ennek eredménye 5 győzelem és 
egy döntetlen, a szerzett pontok száma 16, a gólkülönbség 
27-11. Ez mindenképpen nagyon dicséretes.  

A hátralévő fordulókban is hasonló szereplést kívá-
nunk. 

Eredmények: 
Dunakiliti – Kunsziget 

1-2 
Gsz.: Szári, Vörös 

 

Kunsziget – Hédervár 
5-2 

Gsz.: Kozári, Nagy Sz., Horváth Sz.,  
Baranyai, Bagó 

 

Kóny – Kunsziget 
2-2 

Gsz.: Szári, Nagy Sz. 
 

Rajka – Kunsziget 
2 – 3 

 

Kunsziget – Dunaszeg 
8-1 

Gsz.: Nagy Sz. 4, Papp 2, Németh O., Horváth Sz. 
 

Győrsövényház—Kunsziget 
3-7 

Gsz.: Horváth Sz. 2, Baranyai 2, Papp, Nagy Sz., Szári  
 

 

Befejeződött a bajnokság 

Teke, megyei I. o.: 

A bajnokság véget ért, csapatunk a középmezőnyben 
végzett, a 8. helyen. A lelkesedéssel eddig sem volt baj, 
reméljük, jövőre sikerül hozzáadni az idei teljesítményhez 
annyit, hogy még előrébb végezhessünk a tabellán. 

Ide kívánkozik még a hír, hogy a csapatunk tagja, 
Szalai Balázs az ifjúsági válogatottban is szerepelt Bécs-
ben. 

További eredményes versenyzést kívánunk. 

A kunszigeti sportpályán lévő kapuk – a labdarúgópálya 
és grund kapui egyaránt –, valamint a tornacsarnok kapui-
nak rögzítését fokozatosan megerősítettük az esetleges bal-
esetek elkerüléséért. Ennek ellenére kérünk mindenkit, 
hogy a gyermekek a balesetmegelőzés érdekében csak fel-
nőtt felügyelete mellett használják a sportlétesítményeket. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Közlemény 


