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A tavaszt mintegy varázsütésre váltotta fel a nyár. 
A nyár, amely a kikapcsolódás évszaka. 
Befejeződött a tanítas az iskolában, rövidesen "szabadság

ra mennek" az ovisok, elkészült a falu központjának felújí
tása, férfi labdarúgóink megnyerték a bajnoksagot, önken
tes tűzoltóink versenyen vettek részt, a Polgárőrség pedig 
nemrég fennállásának ötödik évfordulóját ünnepelte. 

Kívánjuk, hogy a nyár adta lehetőségeket mindenki hasz
nálja ki, pihenéssel, sportolással, szórakozással, kirándu
lással, nyaralással, táborozással, vagy csak azzal a jól eső 
érzéssel, hogy a hosszabb nappalokon a munka utan több 
időt tölthetünk · � _csalódással. � 1 
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Események 2003. május-június 

Tér, ahol élsz avagy faluközpont Kunszigeten 

Tisztelt Lakosság! 

A zöldfelületek növelése, a falvak kulturált, 
környezetbarát környezete, a vonzó megjelenés a 
helyben élők és a faluba látogatók számára fon
tos dolog. 

A megfelelően ápolt zöldfelület, parkosítás, a 
díszkivilágítás mindenki számára élményt adó 
esztétikum. 

A Magyar Köztársaság Kormánya, a Gazdasá
gi Minisztérium számára 2002-ben a Széchenyi 
Terv keretén belül ezért vált fontossá a fentiek 
kiemelt pályázati célként való kezelése. 

A pályázatot a Miniszterelnöki Hivatat Szé
chenyi Terv Turizmusfejlesztési programja kere
tében írták ki. Önkormányzatunk pedig élt a le
hetőséggel. 

Több ember segítségével megírtam a pályáza
tot, elkészültek a tervek, mert úgy gondolom ez 
a kötelességem: megragadni mindent, amivel a 
falu fejlődhet, szebb lehet. 

E pályázat keretén belül a szépségre, a rende-

zettségre, a szökőkútra, a padokra, a díszburko
latra, az utcajelző táblákra lehetett pályázni. 

Tudom, nagyon sok fontos feladat van, a lehe
tőség azonban egyszer adatott meg arra, hogy 
falunk még szebb legyen. 

A beruházáshoz a pénzt megnyertük, ami 
nagy örömmel töltött el, a lehetőséget kihasznál
tuk és a programot megvalósítottuk, mely növeli 
falunk értékét szépségét - vigyázzunk rá közö
sen. 

Hamarosan ünnepélyes átadásra hívjuk Önö
ket, ahol tábla hirdeti majd, hogy a tér kialakítá
sa a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Állam
titkárság Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési 
Programja keretében a Turisztikai célelőirány
zatból vissza nem térítendő támogatással való
sult meg. 

Tisztelettel köszönöm a támogatóknak, büsz
ke vagyok rá, hogy nlindez Kunszigeten valósul
hatott meg. 

LENDVAI IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 

Változás az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetésében 

Gondár István 1990 - 2003-ig látta el a pa
rancsnoki tisztet az évszázados múltra visszate
kintő tűzoltó egyesületben. Tisztségéről lemon
dott. 

Ezúton és tisztelettel köszönöm munkáját, 
mellyel biztosította a falu élet-, vagyon- és tűzvé
delmét, katasztrófavédelmi feladatok ellátását. 

Tevékenysége alatt az egyesület rendszeresen 
részt vett vizes gyakorlatokon, járási versenye
ken, ezzel öregbítette a falu, a tűzoltó egyesület 
hírnevét, köszönet érte. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöksége, a 
taggyűlésen megválasztott jelölő bizottság a kép
viselőtestület egyetértésével az alábbi személye
ket jelölte a parancsnoki ille,tve parancsnok he-
1 yettesi posztra: 

• Szalai Sándor Kunsziget, Fő u. 20. - pa
rancsnok
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• ifj. Rebenek Árpád Kunsziget, Dózsa u.
23. - parancsnok-helyettes.

A jelöltek a jelölést elfogadták. 
Tűzoltó egyesületi tagként, hivatásos tűzoltó

ként ismert a tevékenység számukra. 
· Az egyesület tagsága őket választotta vezető

vé, melyet Kunsziget Község Képviselőtestülete 
is támogatott. 

Gratulálunk. Bízom benne, hogy munkájukra 
szükség nem lesz, ha igen, maximálisan helyt áll
nak. 

Egyben köszönöm Kuller Imre elnök úrnak az 
átmeneti időszakban, mint megbízott parancs
noknak munkáját, az egyesület tagságának tevé
kenységét. 

Kívánok sok sikert, jó egészséget. 
LENDV Af IVÁNNÉ 

POLGÁRMESTER 
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Közlemények, felhívások 

Kunsziget Község Képviselőtestülete ezúton ér
tesíti a község lakosságát, hogy a 2002. júniusában 
elfogadott Településrendezési és Szabályozási 
Terv módosítását kezdeményezte a BM Nvucrat-

./ b 

Dunántúli Területi Főépítészeti Irodánál. 
Tárgya: K1111sziget, József A. 1t. - Győri 11. - Ou11n 

u. - Dózsn Gy. u. áltnl lzntrírolt tömb feltárrísrít tnrtnl
nwzó 111óriosítrís.

A Területi Főépítészeti Iroda a tervmódosítás
sal kapcsolatban az épített környezet kialakításá
ról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. 9. § 
(3) bekezdése alapján kifogást NEM EMELT.

A terv lakossági közzétételre alkaln1as. I\·1egte
kinthető hivatali időben a Polgármesteri Hivatal
ban 2003. július 24-ig. 

Az Oktatási Minisztérium, a Foglalkoztatási és 
Munkaügyi Minisztérium és az Informatikai és 
Hírközlési I\1inisztérium pályázatot írt ki S11li111!t 
Expressz. néven. 

E pályázat elsősorban a t{1dás alapú társadalom 
megteremtését és az egész életen át tartó tanulás 
támogatását helyezi középpontba. A pályázat ke
retén belül az igényjogosultak széles köre 
(pedagógusok, oktatók, hallgatók, felnőttképzés
ben részt vevő magánszemélyek és nc1ppali rend
szerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek 
szülői) kedvezményes feltételekkel vásárolhcttnak 
számítástechnikai eszközöket magáncélra. Az 
adójogszabályi módosítások értelmében a jogosul
_tak a számítógép-vásárlás költségeiből é\·ente 60 
OOO Ft-ot írhatnak le adójukból. 

A program iránt érdeklődők szélesebb körü fel-
világosítást és tanácsadást kaphatnak a 
Teleházban. 

Felhívom a Mozgáskorlátozottak Szövetségé
nek kunszigeti tagjainak figyelmét, hogy az ez é\'i 
tagdíjak befizetése július 5-én, szombaton délelőtt 
10-12 óráig lesz a községí könyvtárban.

NAGY JóZSEFl\"É 
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A magyar kormány döntése értelmében 
2005-től a }v1agyar Honvédséghez nem vo
nultatnak be sorozott katonákat. A jelenle
gi sorállományú beosztásokat a honvéd
ség folyamatos szerződésű katonákkal töl
ti fel. A győri 12. légvédelmi rakétadandár 
állományában jelenleg közel 70 üres be
osztás vár feltöltésre, de e szárp folyama-
tosan nő. 

· · 

A dandár szerződéses állományának 
többségét megyénk településeinek polgá
raiból célszerű kiválasztani, ezzel is nö
velve térségünk foglalkoztatottjainak szá
mát. 

A szerződéses katonai szolgálat iránt 
érdeklődők számára igény szerint a dan
dár részletes tájékoztatót is tart. További 
információt a Polgármesteri Hivatalban 
kaphatnak. 

Az elmúlt időszakban Kunsziget a 
Győrből 18.45-kor Kunsziget érintésével 
Mecsérre induló 7083/63. sz. autóbuszjá
rat indulási idejének módosítását kérte a 
Kisalföld Volán Közlekedési Rt.-től. 

A módosítás bevezetéséhez a többi 
érintett településnek is hozzá kell járulnia. 
Mecsér Község Önkormányzata a Moson
magyaróvár felőli csatlakozás miatt a kért 
menetrend-módosításhoz nem járult hoz
zá, így Kunsziget kérését nem tudja telje
síteni a Kisalföld Volán. 

Megértésüket köszönöm. 
LE!\1DV AJ TV ÁNNl� 

POLGÁRívlESTER 

Értesítem a falu lakosságát, hogy a falu
könyvtárban selejtezés történt. A jó minő
ségü könyvek 50 Ft-os egységáron megvá
sárolhatók hétfőnként (5-6 óráig) a könyv
tárban 

SZŰCSNÉ VENESZ IRÉN 

KÖNYVTÁROS 
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Ovodai h1rek 

2003. június 7-én, szombaton izgatottan gyüle
keztünk óvodánkban, hogy 17 órai kezdettel a 
kis-középső csoportosok, utána a nagy-középső 
csoportosok évzáró műsorát bemutassuk meghí
vott vendégeinknek. A gyermekek az egész ó\·o
dai évben tanult versekből, dalokból, játékokból 
adtak ízelítőt. Az ünnepély végén iskolába mcnős 
nagycsoportosaink búc�úztak megható kere_tek 
között az óvodától. Felvételünk az óvoda évzáró
ján készült. 

Óvodánkban a nyári szünet 2003. auguszh1s -1-
től augusztus 26-ig lesz. A nyári szünetben fertőt
lenítő meszelésekre és más felújítási munkálatok
ra is sort kerítünk intézményünkben. A szeptem
beri tanévkezdésre a szülők 28 nagy-középsős ko
rú és 29 kis-középsős korú gyermeket írattak be. 
A gyermekek életkor szerinti megoszlása a követ
kező:. 

- tanköteles korú: 16 fő
- középsős korú: 18 fő
- kiscsoportos korú 13 fő.

A nyári szüneh·e jó pihenést, sok-sok önfeledt 
játékot és emlékezetes pillanatokat kívánok a 
gyermekeknek és szüleiknek. 

A kunszigeti Tündérvár Óvoda Nevelőtestüle-
te nevében: 

- ' 

FARKAS FERENCNÉ 

Iskola hírek 

A tanévzáró tantestületi értekezlet anyagából 

2003. június 18-án tanévzáró tantestületi érte
kezleten zárh1k le a 2002/2003-as tanévet. 

Örvendetes tényként állapíthathtk meg, hogy 
településünk iskolájának tanulólétszáma az el
múlt 5 esztendőben 2-J fővel gyarapodott. 

i\Iíg 1998-99-ben 11 fő körül alakult az átlagos 
osztálylétszámunk, addig az utolsó tanévben ez a 
mutató már 1-1 fölé emelkedett. 

Rendkívül fontos tényező ez az osztályközös
ségek, a megfelelő csoportkohézió kialakulása 
szempontjából és financiális oldalról is, egyszer
smind a szülők elkötelezettségét, elégedettségét is 
mutatja iskolánk mellett. 

A 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 2 
fő részmunkaidős pedagógus heti 205 óratervi 
órát tartott, 22 órában tanórán kí\'üli tevékenysé
geket (szakköröket, előkészítőket, korrepetáláso
kat, énekkart, sportkört) szervezett és biztosította 
az iskolai könyvtár látogathatóságát, 21 óráb,111 
napköziotthoni ellátást nyújtott, 10 órában tanu
lószobai segítségnyújtást adott. Ezeken felüli idő
keretben működött iskolai tűzoltó és polgári \·é
del mi csapatunk. 

,..\ fenntartó önkormányzat anyagi áldozatvál
lalásának köszönhetőn utazó logopédus heti 9 
órában beszédjavítással, fejlesztő pedagógiai 
szaksegítséggel támogatta iskolánk tanulóit. 

A Harmónia Kht. szervezésében néptánc
oktatás folyt és rajz-vizuális ne\·elés szakkör vár
tii az érdeklődő tanulóinkat. 

Szintén külsős szervezéssel angol szakkör, va
lamint furulya- és citeraoktatás színesítette még a 
délután programokat. 

Az elmúlt napokban 114 tanulót értékeltünk, 
osztályozhmk: alsó tagozatban 63 főt, felső tago
zatban 51 főt. 

Az 1. osztályosokat szövegesen értékeltük. Kö
zülük Jól megfelelt: 10 kisdiák. 

Közülük tanulmányi teljesíhnényével kiemel
kedett Gonrfrír Violn, Pélltek Kristóf S:nlai Ildikó és 

VEZETŐ ÓVÓNŐ 5::.nlni 501J1t1. 
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A kitűnők száma alsó tagozaton 5 tő (Oubi 
Alldrris - 2. osztály, Horurit/1 Csnbn, Stróbli Kitti és 
Sznbó Virág - 3. osztály, Mol1Zrir Zsuzsnlllrn - 4. 
osztály) felső tagozaton 4 fő (Roll Oriuirl, Tilni 
Ákos - 5. osztály, Fm11k Noé/Ili - 6. osztály, Burkus 

Tf111e11 - 8. osztály). 
Jeles tanulmányi eredményéért álljon itt a neve 

Lukn Oti1Lielnek - 2. osztály, Gonrlrír Flórrí11nk és 
Nngy Zsolt1111k - 4. osztály, Csrí11yi Pntrik11nk és 
Volller Gríbornnk - 5. osztály, Sziics Adrienl!ek - 6. 
osztály, Tóth A11rlreállk - 7. osztály. 

A tantervi minimumkövetelményeket 1 tanu
lónak nem sikerült teljesítenie két tantárgyból, ő 
auguszh1sban pótvizsgázhat. 

Iskolánk tanulmányi átlaga: 4,16. 

A különböző szervezésű és szintű tanulmám·i 
és egyéb versenyeken nagy sikerrel szerepeltek 
tanulóink. 

Kiemelkedő teljesíh11ényt nyújtott Stnnkouics 
Tn111rís (5. osztály): a megyei népdaléneklési verse
nyen első helyczl�St ért el, a Hegyalján innen, 
Sokorón túl térségi mesemondó versenyen pedig 
harmadik lett. 

Mnjur Kriszt/1111 (8. osztály) szinte minden sza
valóversenyt nyert, ahol csak elindult. 

E helyről is grahdálok rendkívüli teljesíhné
nyéhez, és köszönöm, hogy iskolánk hírét-nevét 
vitte megyeszerte. 

Kiemelésre n,éltó Tiliugcr Grihor (6. osztály) 
matematika versenyen nyújtott teljesítménye. 

Dicséret illeti VC'IIC'SZ Zoltríut (5. osztály) kiemel
kedő sportteljesíh11ényéért. 

Mint minden esztendőben, így a most záródó 
tanévben is ig_\'ekeztünk pályázati erőforrásokból 
is javítani intézmény·ünk anyagi kondícióit. 

Így könyvtárállomány gyarapítására 278.000 
Ft, eszközök és felszerelések beszerzésére 250.000 
Ft, szakszolgálati program megvalósítására 222 
300 Ft, tanulmányi versenyek szervezésére. pedig 
80.000 Ft pályázati támogatást sikerült elnyer
nünk, to\·ábbi két pályázatunk elbírálása pedig 
folyamatban van. 

A szülők egy részének kézdeményezésére, me
lyet kért a fenntartó és a tanári kar is, a jelen tan
é,· 2. félévétől ismét életre hívh1k az Iskolaszék 
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intézménvét . 
., 

Tettük ezt azért is, mert a szülők kifejezésre 
juttatták, hogy szereb1ének bekapcsolódni az is
kola életébe, munkájába közvetíteni a szülők, a 
fenntartó és az iskola között minden, az iskola
használókat érintő fontos kérdésben. 

A diákok jogos kérésének adtunk helyt akkor, 
amikor a tanulói érdekképviselet biztosítására 
szintén a 2. félévben megalakítoth1k az iskolai Di
ákönkormányzatot. 

A következő év feladata lesz e szervezetek 
munkájának megtöltése tartalommal, hogy az is
kola életében valóban jelentős súllyal lehessenek 
jelen. 

Szülők, pedagógusok általános vélekedése sze
rint tanulóink neveltségi szintje, viselkedése, ön
fegyelme, nevelhetősége folyamatosan romlik. 

Az okok rendkívül sokrétűek és szerteágazóak: 
nen.>ltségbeli hiányosságok már iskolába lepés
kor, negatív példák sora, túlzott szülői, tanítói en
gedékenység vagy éppen szigor, a nevelés egé
szének áthárítása a7. iskolára, a gyermeki szemé
lyiséget alakító felnőttek következetlensége, a ne
velő hatások egységének hiánya, az értékek de
vah·cilódása az érzelmek elsivárosodása, a folya
mél tos törődés, odafigyelés hiánya, pótlása arn a
giakkéll, időhiány, a rohanó élettempó, magatar
tászavaros, mentálisan, , pszichoszornatikusan sé
rült gyermek, stb. 

J\'Iégis: hivatásunkból fakad, hogy a társadalmi 
szinten is egyre aggasztóbb helyzettel nem egyez
hetünk ki. Nekünk ebben a békés, szeretetteljes 
kis közösségben személyes példamutatással, 
nagy-nagy következetességgel, a gyermeki lélek 
felé fordulással el kell h1dnunk érni, hogy tanuló
ink elfog.:i.dják közös normáinkat. 

A következő tané\' kiemelt feladata lesz oh·an 
közös sh·atégia kidolgozása, amelynek eredmé
nyeként javulnia kell az iskolai morálnak. 

A tanév során két szülői értekezletet, nég,· al
kalommal fogadóestet tartothmk. Ősszel sza b,1-
don látogatható órákat szerveztünk, rendkí\·üli 
szülői értekezletet hívhmk össze az akut maga
tartási problémák rendezésére. 

Óvodai szülői értekezleten mutatkozhmk be a 
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leendő első osztályosok szüleinek. A tanév során 
bármikor rendelkezésre álltunk, ha a szülők ezt 
igényelték. 

t-.,,feggyőződhettünk róla, hogy a szülők üdvöz
lik az iskola nyitottságát, és többnyire elismerik 
az itt folyó munkát. 

Az óvodával kapcsolahmk napi szintű, kölcsö
nösen együthnüködésre törekvő. Az orvossal, a 
védőnővel kapcsolahmk optimális. Élvezzük a 
helyi termelőszövetkezet maximális jóindulatát és 
anyagiakban vagy akár fizikai munkában meg
nyilvánuló segítőkészségét. A községben letele
pült gyáraknak, a takarékszövetkezeh1ek, a helyi 
vállalkozóknak is csak köszönettel tartozunk se
gítőkészségükért, támogatásukért. 

Érsek Sándor kanonok urat iskolánkban meo--
o 

különböztetett tisztelet és hála övezi. Köszönjük 
neki, amit gyermekeinkért tesz. Együttmüködé
sünket merem példaértékünek nevezni. 

Állami, társadalmi és a község életét megszépí
tő egyéb ünnepekre az iskola rendszeresen iro
dalmi-zenés-táncos összeállításokkal, nagy oda
adással készült abban bízva, hogy szereplésével 
örömöt, színt, boldog órákat vihet a szívekbe. 
Minden megtisztelő felkérésre szívesen készül
tünk, ha a falu nagyobb közösségének javára le
hettünk. 

A tanév során számos olyan tevékenységet fel
vállalt iskolánk, mellyel némi saját bevételre is 
szert tett. Ilyen volt az őszi papírgyűjtés, melynek 
hasznát az egyes osztályok saját céljaikra fordít
hatták, vagy az adventi vásár, amikor a kollégák 
áldozatos munkájának köszönhetően a saját ké
szítésű dísztárgyak értékesítéséből befolvt ösz
szegből a Szülői Munkaközösség hozzájárulásá
ból nagy képernyős televíziót vásárolhattunk. 

Iskolánk tanulóifjúsága, a· szülők, kollégáim és 
a magam nevében tisztelettel köszönöm meg a 
fenntartó önkormányzah1ak anyagi áldozatválla
lását, mellyel működteti, szépíti, jobbítja iskolán
kat. Köszönöm, hogy Polgármester Asszony és 
Testülete egyértelműen iskolabarát, és munkájuk
ban, döntéseikben a legmesszebbmenőkig a ná
lunk tanuló gyermekek érdekeit képviselik. 

Köszönöm a Szülőknek,_hogy gyermekeik mel
lett, s ezzel mellettünk is állnak. 

BALOGH FERENC 

ISKOLAIGAZGATÓ 
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Varga 1(atafin és 
Sza[ai <x,o[ancf 

2003. május 31-én 

<;;erge[y Veronik,a és 
Schreiner Imre 

2003. június 14-én. 

Soh bo!do9:5á9of kívánunk nekehf 

Utánpótlás-nevelés 
Kunszigeten 

A kunszigeti Kultúrotthonban találkoztak 
2003. június 30-án a Kunszigeti Sportegyesület 
vezetősége, edzői, ,·alamint a rneahívott g\'er-

o e , 

mekek és szüleik. A megbeszélés tárgya a hosz-
szú távú utánpótlás-nevelés volt. A Sportegye
sület célja, hogy szervezett keretek között a he
lyi, focizni szerető gyermekeknek szervezett le
hetőséget biztosítson az játékra, edzésre és a 
bajnokságban való szereplésre. 

Továbbra is várják olyan 10 és 16 év közötti 
fiatalok jelentkezését, akik szeretnének részt 

. venni a labdarúgó szakosztály munkájában. 
Kérjük, július 15-ig jelentkezzenek Kuller Imre 
elnöknél vagy Hajczinger Ferencnél a sportpá
lyán. 
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Csíksomlyó titka 

Járhatunk bármikor, akárhány alkalommal 
Erdélyben, mindig megmagyarázhatatlan, ki
fejezhetetlen érzéssel találkozunk, ami sajnos 
idegen a mi rohanó világunktól. 

Akik egyszer ott jártak, sohasem felejtik, 
mindig visszavágynak oda, ahol élnek még az 
évszázados hagyományok, ahol értéke van az 
egyszerű emberi érzéseknek, a tiszteletnek, az 

·· egymás segítésének, a szereteh1ek, az ember
nek. 

Csoda a reményben zöldellő fenyő, hogy él 
a Békás szoros „oltár kövén", csoda, hogy mi
ből él olt a magyarság, amikor szántani, \·ehü 
nem lehet a sziklás hegyoldalon. 

Csoda, ahogyan őrzik a magyarságot, élmi 
nekik a mindennapi életet jelenti, fafaragások
ban, hímzett terítökben, amiket árulnak az út
szélén. Ezt a csodM csak ebben a környezet
ben élhetjük ál. 

2003. PünkösdjL'n a faluból 16-an indultunk 
úh1ak, hogy a csíksomlyói búcsún részt ve
gyünk, rés;;esci lehessünl,. a vil,ig minden tá
jtm élő magyarok találkozójának. 

Csíksomlyó titka n évszázados múltban 
gyökerezik amikor százezrek zarándokolnak 
a hegyek által ölelt nyeregbe, amikor énekkel 
és ünával köszöntik a hajnalt, és a magyar jö
vendő záloga tekint vissza rájuk, a makulát
léln, örök tiszta anyélság. 

Ott, ahol kcresztaljakban érkeztek százez
rek, hogy téllálkozzanak magyarok, székelyek, 
csángók. 

A hegyek alján, fenyves erdők tövében, fel
hangzoll százezrek ajkc'iról a Himnusz. 

Egy emberként, egy szín·cl, lélekkel, a ma
gyarságért, értünk: ez Csíksomlyó titka. 

LE:'\DVAI lVÁ:'\:--.:É 

POLG.Á.Ri\IESTER 

Ezúton mondunk köszönetet a Kunszi
geti Általános Iskola 1973-ban végzett ta
nulónak, akik 30 é\·es osztálytalálkozójuk 
emlékére _ , 

Dubi István 
sírjára az emlékezés virágait elhelyezték. 

OUBI CSALÁD 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak 
akik szeretett Édesanyám 

Özv. Ludvig Antalné 
Nagy Margit 

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait el
helyezték és mély gyászunkban osztoztak. 

Külön köszönetünket fejezzük ki a nyugdíjasklub 
énekkarának a szép énekekért. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak 
akik Férjem, Édesapánk 

Virág Vilmos 
tern.etésén részt vettek, sírjára koszorút, \·irágot hoz
tak, és bánatunkban osztoztak. 

Külön köszönjük: Kanonok úrnak, Házi orvo
sunknélk, Polgármester Asszonynak, a hivatal dolgo
zóinak, él Tűzoltó Egyesület és Nyugdíjas Klub tagja
inak, a \'irágüzlctek dolgozóinak. 

Kös1önjük szépen cgyi.i ttérzésüket és segítségü
ket. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

Hcil,"'ts szívvel mondunk köszönetet minda1:oknak, 
akik Feleségem, Édesanyánk, Lányom, Tesh·érem és

rokonunk 
Bábics Imréné 
Gyimesi Márta 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, \·irágot he
lyeztek és mély gyászunkban osztoztak. Kös;;öncti.in
ket fejeuük ki Érsek Sándor Kanonok Úrnak, Jursics 
Bélánénak, é17. Önkorrnányzah1ak és c1 Polgármesteri 
Hi\·c1t,1l dolgozóinak, a Nyugdíjas Klub Énekkélránélk. 

:"\leghatott tisztelettel köszönjük Kunsziget Lakos
ságának és a Federal f\ logul dolgozóinak segítségét, 
bog:-, családunkat a Vöröskereszt Helyi Szervezetén 
keresztül \·c1g\· más módon t,1mogatták. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak 
akik 

Naszádos Lajos 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, \'irágot he
lyeztek és mély gyászunkban osztoztak. Köszönjük a 
Kyugdíjas Klub énekkarának, hogy énekükkel kísér
ték utolsó útjára szeretti.inket. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD. 
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A mi szövetkezetünkről 

Mivel a szövetkezeti mozgalom, a gondolat a 
jelen gazdasági és politikai helyzetben fekete 
báránynak számít, átalakulóban van, szüksége
sek tartom, hogy foglalkozzunk egy kicsit az 
eddigi működésével. Falunkban 1898 januárban 
alakult a Fogyasztási és Hitel Szövetkezet. Szö
vetkezetünk az elsők között alakult, hiszen 
1905-ben is csak négy szövetkezet működött a 
megyében Még a megalakítás évében történt, 
hogy a vágóhidat átalakítatták át az idősebbek 
emlékeiben talán még ma is meglévő nádtetős 
bolttá, mely a jelenlegi tornacsarnok helyén állt. 
1919-től Hangya néven működött, 1936-ban 
költözött a néhány éve lebontott épületbe. 19-!5 
után Földműves Szövetkezet lett a neve, 1968-
tól ÁFÉSZ, 1990-től COOP. 

1959-ben felvásárlási raktárt építtettünk, 
1960-ban a vendéglő épületét vettük meg. 1961-
ben egyesültünk az öttevényi szövetkezettel, 
majd presszót nyitottunk 1965-ben. 1968-ban 
vettük meg a bolt épületének telkét, 1973-ra 

· épült itt fel az élelmiszerbolt, s ebben az évben
kerültünk a Győri ÁFÉSZ-hoz. 1975-ben készült

Ötéves a Polgárőrség 

Kunsziget Község Polgárőrsége ez évben 
ünnepli 5 éves születésnapját. 

Az 1998-ban alakult egyesület önzetlenül 
biztosítja a falu lakossága részére az élet- és 
vagyonvédelmet, katasztrófavédeln1i felada
tok rnegoldásá t. 

Részletes tevékenységükről szóló beszá
molót korábban eljuttattuk Önökhöz. 

További sok sikert kívánunk: 

_ , LENDVAI IV ÁN\JÉ 

POLGÁRMESTER 
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el a vendéglő. 
Úgy gondolom, szövetkezetünk a hivatását 

betöltötte, megtette a kötelességeit. Mára a más 
követelmények és jogok miatt szükséges az át
alakulás. Köszönettel tartozunk mindazoknak ' 
akik éveken át a szövetkezet keretein belül a falu 
javára voltak, és munkalehetőséget biztosítottak 
a faluban élők számára. A tagság pedig korszerű 
ellátást és szervezett felvásárlást kapott. 

Bízom abban, hogy visszatérve az eredeti fel
adatához, eredményes gazdálkodást folytatnak 
\·ezetői és dolgozói. 

STOLLER ISTVAN 

NYUGDÍJAS 

\ _ _  

. 1. \ \,• 

\� 
:\" 

-�-- - ......... 
·•"""i,,,'"'.,.,. .. 
. -l ·�r ... ·�.- � 

rrarnás YJ_[e;c <Dominif( 
fe6ruár 26-án, 

Sirnig[a <Bog(árf(a 
áprifrs 4-én, 

<;;int{i 7:(yra ápri[is 20-á n, 

Jíécz YI-rmaná május 9-én, 

CJ'aujer <Rj(a június 4-én, 

<Batta <Beneáel<._június 10-én. 

J.Jten hozott benneteket/ 
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eFEDERAL 
MOGUL 

Cégünk az amerikai központú Federal Mogul csoport része, mely az autóipar globális alkatrész- és al
rendszer - beszállítója. Tudásunk, gyártási technológiánk révén értékálló szolgáltatásokat és rugalmas
ságunk révén értékálló szolgáltatásokat és márkás termékeket szállítunk partnereink - a világ vezető 
autógyárai - számára. (www.federal-mogul.com) 
Dinamikusan fejlődő kunszigeti üzemünk újabb bővítés előtt áll. Új munkatársakat keresünk következő 
munkakörökben: 

GÉPKEZELŐ: KÉSZREGY ÁRTÓ: 
• Gumi tömítőelemek gyártására fröccsöntő- és •

prés-gépeken
Gumi, illetve gumi-fém tömítőanyagok sorjázása, ellen
őrzése, csomagolása 

• Folyamatos munkarend • 

Várjuk jelentkezését, amennyiben ÖN 

2 műszakos munkareod 

✓ r--1unkájára igényes, a minőség iránt ell-.ötelezett
✓ 18. életévét betöltötte

Amit kínálunk: 

✓ 
• 

min. 8 osztály általános iskolai végzettséggel ren- •
delkezik 
büntetlen előéletű 
Gumiiparban vagy müanyag fröccsöntésben szer
zett tapasztalat, szakirányú műszaki \·égzettség a 
munkakör betöltésnél előnyt jelent. 

•

• 

Biztos munkahely egy fejlődő cégnél 
Legális, bejelentett munkaviszony 
Fejlődési lehetőség 
Versenyképes jövedelem 

Megfelelő számú érdeklődő esetén a munkába-járáshoz buszt biztosítunk! 
A111eunyi/Jcn njrínlntunk felkeltt'tte érdeklcidl;Sét, l'tÍ1juk jl.'!entkezését n kö,'l'tkez6 á1JJe11 1 1ngy teltfonsz/r11wn: 

Federal Mogul Scaling Systems Hungária Bt. 9184 Kunsziget, Fő út 51. 96/558�640 
, 

PUSZTAI NE 
KEDVES VÁSÁRLÓIM! 

PUSZTAI NE 

BOLTJA 

, 

PUSZTAI NE 

BOLTJA 

„REÁL PO.\'T"-os 

AKCIOKKAL vá,juk vásárlóinkat. 

Folyamatosan megújuló arukészlettel ál I unk 
az Önök rendelkezésére. 

Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig: 5.30-19.30 óráig 

szombaton: 6.00-12 óráig 

Nézzen be hozzánk, 
mi udvarias kiszolgálással, 

friss áruval és kedvező árakkal várjuk Önt! 

9 

BOLTJA 

PUSZTAI NE 

BOLTJA 
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Nöi labdarúgás: 

Remek tavasz 

Sikeres bajnoki szereplés után láthmk neki 
a munkának, hiszen a csapat a 2001-2002-es 
szezonban az NB II.-ben második helyezést 
ért el. A soproni Scarbantia Országos Kispá
lyás Torna megnyerése után elkezdtünk ké
szülni a 2002-2003-as bajnokságra. Célkitúzé
sünk volt: feljutó helyen végezni, azaz az első 
vagy második helyet megszerezni. Új igazo
lásaink voltak: Varga Beah·ix, Schlapak Bri
gitta. Ősszel sajnos két balszerencsés veresé
get szenvedünk el (IRIS, Algyő). A tavaszi 
rajtkor a negyedik helyen állhmk, úgy, hogy 
egy mérkőzéssel kevesebbet já tszothmk. 

A tavaszi felkészülést segítette több terem
torna, ahol elő helyezéseket érhink el (Vép, 
Egervár, Celldömölk) és a legrangosabb tor
nát is rnegnyerhik, az Adidas-TOP 18-at a 
Hungária vegyes csapattal, itt a Terán játéko
sok góljai döntöttek (Szeirnan, Pusztai, Rácz, 
Fehér, Balogh). 

A rosszabb bajnoki szereplés sem változ- · 
tatta rne·g a célkitűzést. Tavasszal fiatal, te
hetséges játékosokkal bővült a keret: Kunszi
getről Krausz Andrea és Tilai Laura, vala
mint Pásztor Lívia és Finta Zsófia, akik n,ár 
be is mutatkoztak bajnoki mérkőzésen. Új ka
pussal vághmk neki a tavaszi idénynek: Mé
száros Anikó szorgalmasan készül új szerep
körében a kapuban. Ketten távoztak is a csa
patból: Varga és Bödör. 

A tavaszi jól sikerült, olyannyira, hogy 
még Debrecenből is h1dtunk pontot hozni, ez 
pedig eddig még nem fordult elő. Nagyon jó 
mérkőzésen majdnem nyerni is sikerült. 
A Terán NFK kerete: 
1. Mészáros Anikó 9. Szeirnan Éva
2. Varga �ea h·ix
3. Nagy Nikolett

10. Fehér Nikolett
11. Pusztai Katalin

4. Németh Renáta 12. Sh·óbli Andrea
5. Finta Orsolya
6. Balogh Viktória

13. Tilai Laura
14. Pásztor Lívia

7. Hujber Aliz
8. Rácz Zsófia

15. Finta Zsófia
16. Kovács Ágnes
17. Krausz Andrea

Sport 2003. május-június 

Tavaszi eredmények: 
Kecskemét - Terán 

0-9 (0-4)
Szei11wn 3, Feliér 3, Rricz 2, Pusztni

Terán - Bonyhád 
8-0 (4-0)

Szeimn11 5, Feliér 2, Rrícz

Debrecen - Terán 
2-2 (1-2)

Felzér, Rácz 

Terán - IRIS Hungarok. 
2-1 (0-0)

Fehér, Fin tn 

Terán - Kecskemét 
20-0 (9-0)

Sze111uw 8, Fehér 3, Fi!lto 3, Rrícz 3, 1-lujbcr 2, P11szt11i 

Jelenlegi állás: 
1. Debrecen 12 10 2 - 52-9 32
2. IRIS H ungarok. 13 10 - 3 43-10 30
3. Teráu NFK 12 8 2 2 81-14 26
4. Pécs MFC 12 8 - 4 33-15 2-1:
5. Ala\·ő

b. 
11 5 - 6 27-23 15

6. Renova 13 4 1 8 30-30 13
7. Som·hád 12 4 - 8 17-10 12
8. Eger 11 2 1 8 7-42 7
9. Kecskemét 12 - - 12 3-80 -3

Góllövőlista:
1. Szcí111a11 Éva (Terá11) 28 gól
2. Rácz Zs�fia (Terán) 19 gól
3. Szolga (Algyő) 17 gól
-1:. fehér Nikolett (Terá11) 14 gól

************************************************************** 

2003. májusában az 1988-89. után születettek után
pótlás tornájának hatodik fordulóját rendezték Csepe
len. Eredményeink: 
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Terán - ETO 
1-0 

Terán - Renova 
4-0 

Terán - Bonyhád 
2-0 

Terán - Pécs 
1-0 

Terán - IRIS 
0-1

n 
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Terán - Saturnus 
4-0

Végeredmény: 
1. Terá11

2. IRlS
3. ETO
4. Pécs
5. Bonyhád
6.Renova
7. Saturnus-László Kórház

A tornán részt vettek: 
1. Németh Eszter
2. Szabó Viktória
3. Venesz Melinda
4. Krausz Andrea
5. Tilai Laura
6. Fehér Nikolett
7. Pásztor Lívia
8. Rácz Zsófia
9. Béres Renáta
10. Burkus Tímea
11. Kovács Katalin

Hat fordulóból öt tornát a 
Terán nyert, a Pécsett rende
zett tornán nem vettünk 
részt, mert a Debrecen elleni 
mérkőzésünket ütötte. 

CSAPÓ SANDOR 

Teke Megyei 1. o. 

Az utolsó öt 

forduló 

Jánossomorjára m�nt csa
patunk, ahol h1dtuk, egy ne
héz mérkőzés vár ránk, hi
szen ellenfelünk a tabella ele-

Sport KUNSZIGETI HÍR.MONDÓ 

A Szany csapata jött hozzánk, a mérkőzés kezdetén minden játéko-
sunk jelen volt. 

Kunsziget - Szany 5-3 (2212-2202)

Ld.: Sznlni Bnlrízs 39-! fa.

Pontfogó volt Rebenek B. 391 fával és Virrig Péter 377 fával. � Iegkö-
szönjük a szurkolók buzdítását. 

Következő mérkőzésünk Ménfőcsanakon volt. 
Tekecenter - Kunsziget 6-2 (2427-2302)

Ld.: Virág P. 404 fa.

Nagyon jól jálszott a csapatunk, átlagunk 383.2 fa, mindezt úgy, hogy 
hatodik dobónk, Nngy Ferenc 345 fát produkált. Megköszönjük törzs
szurkolóink buzdítását, akik még ide is elkísértek bennünket. 

Korábban említettem, hogy az őszi évad zárásakor 4 tehetséges fiatal 
játékos jött hozzánk. Rövid idő alatt szép eredménye kel értek el, élm 
egyre kevesebbszer jöttek az edzésekre. Április 12-én Pápán szerepeltek 
Diákolimpián az országos döntőbe azonban nem jutottak tovább. A 
meccsre kipihenten, ncfft pedig bulizás után, fáradtan, leverten kell 
megjelenni. Folyamatos tanulás és edzés nélkül jó eredmény nem érhető 
el, pedig most itt volt a lehetőség a bizonyításra. 

A következő mérkőzést hazai pályán, Tét ellen játszottuk. A mérkő
zés kezdetén sajnos csak kél jMékosunk volt jelen. (A szabályzat ki
mondja hogy a mérkőzés kezdete előtt fél órával kötelező a rncgjelené's.) 
Ez rányomta a bélyegét az eredményre is. A tétiek többen voltak, szur
kolóinknak elmcnl a kedve 

Kunsziget - Tét 2-6 (2140-2272)

Ld.: Rebenck B. 382 fa. 
Pontfogó G11tléber Zollrí11 347 fával. Ezt a meccset 5-3-ra nekünk kellett 

volna nyerni - ezen el kellene gondolkodni játékosainknak. 

Utolsó mérkőzésünket Károlyházán játszottuk, létszámunk megfelelő 
volt. 

Károlyháza - Kunsziget 3-5 (2213-2215)

Ld.: Virág P. 401 fa. 
Pontfogó Nélllctli lstI•rí11 397 és Gutléber Z. 381 fával. Itt igazán együtt 

volt a csapat, és bebizonyította, hogy rosszabb pályán is tud többet dob
ni (75 fával), mint idehaza. Most jMszott első alkalommal a pályán 
Börzsei Arnold, aki ugyan nem dobott nagy fát (325), de ezen a pályán 
elsőre nagyon jó eredmény. Dicséret érte és a csapat többi játékosának 
is. Nem szabad félni a rosszabb pályától és a jobb ellenféltől sem. �!in
den pálya megjátszható. A teke olyan, mint a matematika: gondolkodni 
kell - ismerni kell a teke egrszeregyét, és alkalmazni kell. 

jén állt. A szezont a 10. helyen zártuk. Ezzel az eredmé1myel nem lehetünk 

Jánossomorja _ Kunsziget megelégedve, ern1él sokkal többre vagyunk képesek. Ezt bizonyítja a ta-

7-1 (2382-2319) vaszi forduló 4 győzelme. 200-!-ben a célunk az 5-6. helyen végezni.

Leo-iobb dobó 1k Reb k Megköszönöm fő szponzorunknak, Lukács Józsefnek a támogatását, 
01 

1 , e11e . .  

Balrizs pályacsúcsot dobott, - az Onkormányzat és a TSZ segítségét, és mindazoknak, akik sokat tettek

452 fával. E mérkőzésen érte a szakosztály fern1rnaradásáért. Megköszönjük azoknak az állampolgár

el csapahmk a bajnokság leg- oknak a segítségét, akik adójuk 1 %-ával támogatták az eg�esületünke�. 

jobb átlagát 386,5 fával. GUTLEBER ZOLTA

1 l 
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Férfi labdarúgás, megvei II. 

Eredmények: 

Kunsziget - Levél 
3-1 (1-1)

Gsz.: Kozári 2, Szári 

Dunakiliti - Kunsziget 
2-2 (2-0)

Gsz.: Nagy, Németh 

Dunaszeg - Kunsziget 
2-3 (0-1)

Gsz.: Papp, Csaplár, 
Nagy Sz. 

Kunsziget - Farád 
5-1 (3-0)

Gsz.: Nagy Sz. 2, Né
meth 0., Szári, Csollány 1 

Kunsziget Község la
kossága, Önkormányza
ta nevében gratulálunk 
az elért eredményhez és 
további sikereket kívá
nunk. 

Kéri11g Attila edző: 
Köszönet mindazoknak, 
akik támogattak ben
nünket, amit vállaltunk, 
a csapat teljesítette. 

Kunsziget ifjúsági 
csapata is szép ered
ményt ért el a bajnok
ságban, hiszen negye
dikek lettek. 

A bajnokság bő
vebb értékelését a kö
vetkező számunkban 
olvashatják. 

SPORTSZERKESZTŐ: 

ST ANKOVICS ANTAL 

Kunsziget a bajnok 

Felső sor: Kéring Attila edző, Csaplár István, Laczkó Miklós, Farkas Zoltán, 
Horváth Szabolcs, Baka István, Feix Tamás, Németh Ottó, Molnár Zoltán. 

Alsó sor: Bajusz Péter, Kelemen Dezső, Kazári Norbert, Szári Csaba, 
Nagy Szabolcs, Csallány Péter, Papp Lukács gyúró, 

Németh Róbert, Papp József 

�' ---- -- f 
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Ifjúsági csapat. Felső sor: Kuller Imre SE elnök, Nagy Krisztián, 
Fazekas Miklós, Takács László, Molnár Attila, Pék László, Papp József edző, 

Sághy József, Molnár Balázs, Farkas Tamás, Ambrus Szabolcs. 

Alsó sor: Farkas Attila, Strobl Gergely, Molnár Zoltán, Fincziczki Ádám, 
Fincziczki Tamás, Gondár Gábor, Strobl Balázs 

-----

Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány. 
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2. Tel.: 9_6/485-388; 96/485-040; 96/552-003 

Felelös kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil. 30/226-97-30 Felelös szerkesztö· Szalai Sándor Tel.: 96/485-736 
Készult a Kunszigeti Teleházban. 9184 Kunsziget, Kossuth tér 9 Tel./fax: 96/552-010 e-mail: kunszrget@telehaz hu 

Technikai szerkesztés és képek. Babics Norbert 
Technikai munkatársak: Babics Imre, Farkas Ferencné. Kiss Dániel, Kovács Zsolt, Stoller Ernőné 
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