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Készült a BHM ’98 Stúdió nyomdájában 
450 példányban. 

Kunsziget - Károlyháza 3-0
Nagy dolgot vitt véghez a kunszigeti csa-

pat, amikor 3-0-ra legyőzte az addig remek-
lő Károlyházát. Fazekas Péter már a hetedik 
percben megszerezte a vezetést. A vendégek 
próbáltak egyenlíteni, egy kontra után mégis 
mi lőttünk újabb gólt még a félidő vége előtt, 
megint Fazekas volt eredményes. A második 
félidőben nagyszerű összjáték után újabb gólt 
lőttünk, közvetlen közelről Horváth Zoltán 
talált a hálóba. Feljöttünk az ötödik helyre.

Enese - Kunsziget 1-2
Gól nélküli döntetlennel fordultak a csa-

patok kiegyenlített első félidő után. A máso-
dik játékrészben három gól is esett: Fazekas 
P. és Horváth Gergő góljaival szemben az 
eneseiektől csak Gyurasits volt eredményes, 
így vendégsiker született a mérkőzésen. Visz-
szavágtunk az őszi vereségért, így folytatódott 
az a sorozat, hogy az őszi mérkőzés veszte-
se tavasszal nyerni tud az Enese-Kunsziget 
meccseken. Kunsziget Enesét is megelőzve a 
negyedik helyre lépett előre.

Kunsziget - Győrladamér 2-2
A tavasszal addig hibátlan Győrladamér, 

a bajnoki cím várományosa, már az ötödik 
percben vezetést szerzett, amit a második fél-
időben növelni tudtak - mindkét gólt Szakáll 
lőtte. A kétgólos előnynek azonban csak nyolc 
percig örülhettek a vendégek, mert Fazekas P. 
szépített, majd Horváth G. 15 perccel a vége 
előtt lőtt gólja már az egyenlítést jelentette. A 
játék képe alapján igazságos döntetlen szüle-
tett. Lengyel Zoltán, csapatunk középhádvédje 
megsérült, azóta is megérzi a csapat a hiányát. 
Újra az ötödik lett a tabellán a Kunsziget.

Dunaszeg - Kunsziget 3-0
A rangadónak számító mérkőzésen jogos 

vereséget szenvedtünk. A dunaszegiek ruti-
nosabban játszottak és kihasználták a védelmi 
hibáinkat. A hazaiak szereztek vezetést az első 
félidőben, a második félidőben pedig újabb 
gólokat kaptunk. A vereség után csapatunk a 
hatodik helyre csúszott vissza.

Mosonszolnok - Kunsziget 3-1
Sajnos a védelmünk ezen a meccsen is so-

kat hibázott. Egy hiba után szerezte meg a ve-
zetést a hazai csapat, néhány perccel később 
újabb gólt szereztek. A második félidőben 
Molnár Attila gólt lőtt, hat perccel később a 
hazaiak is betaláltak, így 3-1 lett a vége. A ve-
reség ellenére maradtunk a hatodik helyen.

Kunsziget - Győrújfalu 2-2
Nagyon korán hátrányba kerültünk. Az 

első félidő közepén egyenlítettünk, Horváth 
G. tört a kapura, a győrújfalui kapus utolsó 
emberként elsodorta, amiért a játékvezető 
büntetőt ítélt, a kapust pedig kiállította. A ka-
puba a korábbi kunszigeti játékos, Vasi Róbert 
állt be, és Takács Richárd büntetőjét kivédte, a 
kipattanót azonban már nem védhette. A má-
sodik félidőben meglepetésre újra a vendégek 
kerültek előnybe. Néhány perccel a vége előtt 
azonban újabb büntetőt lőhettünk, Takács 
ezúttal elsőre a kapuba lőtt. A csapatunk to-
vábbra is a hatodik. 

Hédervár - Kunsziget 0-2
A mérkőzés elején ezúttal mi tudtunk gólt 

lőni, remek akció végén Horváth G. lőtte be a 
labdát az ötös sarkáról. A héderváriak próbál-
tak egyenlíteni, azonban komolyabb helyzetig 
alig jutottak. Az első félidőben Babos Róbert-

nek, a Kunsziget kapusának egyetlen komoly 
védenivalója volt csupán. A második félidő 
utolsó előtti percében újabb szép kunszigeti 
helyzet végén Szalai Ádám lőtt a kapuba, így 
0-2 lett a vége.

Takács Richárd, Fazekas Péter,  Horváth Zoltán és Stankovics Tamás gólöröme. Fotó: Horváth Csaba

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Megyei II. o.: Bravúrok után botlások
Csodálatos április után szomorú lett a május. 

Csapatunk ugyanis négy meccs óta nyeretlen.

Míg korábban a dobogó is elérhető közel-
ségben volt számunkra, már nincs esélyünk 
újra visszakerülni a legjobb háromba. Pünkösd 
vasárnapján Mosonszentmiklóst fogadjuk, 
aztán a remek formában lévő Dunakilitihez 
látogatunk. Utolsó hazai meccsünk június 
14-én lesz Dunasziget ellen, június 21-én 
Máriakálnok ellen fejeződik be a bajnokság.
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Pünkösd fényében

- SZALAI SÁNDORNÉ - - SZALAI SÁNDORNÉ - 
Pünkösdvasárnap mindig május 10-e és jú-

nius 13-a közé esik, a húsvét utáni 50. napra. 
Idén május 31-én és június 1-jén ünnepeljük a 
Szentlélek eljövetelét.

Jézus mennybemenetele után a tanítványok 
félelemben éltek, nem merték hirdetni az igét. 
Ezért az Úr leküldte a földre a Szentlelket, 
hogy elárassza a hívek lelkét és bátorságot 
adjon nekik. A Biblia leírása szerint a tanít-
ványok kis közösségben imádkoztak, amikor 
az égből zaj támadt, vihar keveredett és tüzes 
nyelvek csaptak fel jelképezve a Szentlélek el-
jövetelét. 

A pünkösd lényege tehát, hogy a Szentlélek 
leszállt a földre és az apostolok megkezdték a 
térítést. A lépéssel lefektették az egyház alap-
jait, így az ünnep a egyház születésnapja is.

Százezrek éneklik együtt a magyar és a székely himnuszt Csíksomlyón. 

Országosan is egyedülálló volt, amikor 
2005-ben Kunszigeten térfi gyelő kamerarend-
szert adtak át. A rendszer idén bővült: már 12 
kamera fi gyeli az utakat, közterületeket.

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

Kunszigetre már 11 
kamera fi gyel

FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>

Községünk biztonsága érdekében a Terü-
let- és Régiófejlesztési Célirányzat (TRFC) 
terhére 4,2 millió forintból 3,4 millió forintos 
pályázati támogatással bővítették a falu ki- és 
bevezető útjain a térfi gyelő kamerarendszert. 
A videofelvételeket mikrohullámú átjátszó 
állomás továbbítja a Győri Rendőrkapitány-
ságra. 

Azok a kamerák, amelyek korábban a be-
vezető utakat fi gyelték, most a kunszigeti in-
tézmények biztonságát felügyelik. A Patent 
Security szakemberei az elmúlt hónapokban 
végezték a kamerák beállítását.

Füle Lajos: Pünkösd fényében
Pünkösd... Fényedben élek,
teremtő égi LÉLEK,
erőd gerjeszti lelkem.
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.
Az Ige, mint zsarátnok,
hűlt szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a KRISZTUS vére.
Dicsőítsd ŐT ma bennem,
KI nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
KI - érte mit se várván -
megváltott vére árán
ISTENNEK, az ATYÁNAK.

EP-választás
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Második alkalommal járulunk az urnákhoz, 
hogy megválasszuk azokat a képviselőket, akik 
az érdekeinket képviselik az Európai Parla-
mentben.

Magyarország öt éve, 2004. május 1-jén 
csatlakozott az Európai Unióhoz. Mint min-
den tagállam, így hazánknak is képviselteti 
magát az EU döntéshozó szervezetében, az 
Európai Parlamentben. 

Az első EP-választás 2004. júniusában zaj-
lott. Mivel képviselőket öt évente választanak 
a tagállamokban, idén újra szavaznunk kell. A 
választásra 2009. június 7-én, vasárnap kerül 
sor.

Az előző ciklusban 24 képviselője volt ha-
zánknak, a 2009-2014-es ciklusban már 22 fő  
lesz. A csökkenés oka, hogy az elmúlt években 
Románia és Bulgária is a közösség tagja lett, 
csatlakozásukkal átmenetileg 785 képviselője 
lett az Európai Parlamentnek, a képviselők 
számát viszont a következő ciklusra 736 főben 
szabták meg. 

FOLYTATÁS A 2. OLDALON>>
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Sokan látogattak Kunszigetre április 18-án és 19-én a Győri Vasútmodellező Klub által rendezett digitális 
modultalálkozóra. Fotó: Tilai Zoltán

In memoriam 
Végh Ferenc

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
79 éves korában elhunyt Végh Ferenc, sport-

újságíró, helytörténetíró, a Kunsziget története 
című kiadvány szerkesztője.

Végh Ferenc munkásságának két alappil-
lére a sport és a történelem volt. Győr és a 
Csallóköz mellett Kunsziget helytörténetét 
is kutatta, ő szerkesztette a 2000-ben készült 

Kunsziget története 
című gyűjteményt. 
Gyakran olvashattuk 
élvezetes stílusban írt 
cikkeit a Kunszigeti 
Hírmondóban. 

Élete utolsó éveit 
közöttünk, Kunszige-
ten töltötte. Emlékét 
kegyelettel megőriz-
zük.

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Kunszigeten a Kultúrházban adhatják le 
szavazataikat a választópolgárok 2009. jú-
nius 7-én, vasárnap reggel 6 órától 19 óráig. 
Fontos, hogy szavazni csak úgy lehet, hogy a 
szavazásra jogosult állampolgár igazolni tud-
ja személyazonosságát érvényes okmánnyal 
(személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal vagy 
útlevéllel), valamint bemutatja lakcímkártyá-
ját is, amelyet szintén ellenőriz a Helyi Válasz-
tási Bizottság.

2004-ben Kunszigeten az EP-választáson a 
szavazásra jogosultak 46,96 %-a jelent meg. 

Az EP-képviselőket listáról választ-
juk, vagyis a szavazólapokon pártok 

listáira szavazunk. 

Bár korábban 28 párt jelezte szándékát, 
hogy indulni szeretne az Európai Parlament 
képviselői pozícióért, a megadott határidőre 
csupán nyolc szervezetnek sikerült a megfe-
lelő számú kopogtatócédulát összegyűjteni. 
Azt, hogy a szavazólapon milyen sorrendben 
szerepelnek majd a pártok listái, sorsoláson 
döntötték el. Első helyen a szavazólapon a Fi-
desz-KDNP közös listája szerepel, a további 
sorrend SZDSZ, MCF Roma Összefogás, Ma-
gyar Kommunista Munkáspárt, MSZP, Jobbik 
Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Po-
litika Humanista Párt, a listát az MDF zárja. 

Az érvényes szavazathoz a párthoz tartozó 
karikába kell két, egymást metsző vonalat kell 
húzni. Ha több karikába is X-et, keresztet tesz 
valaki, vagy a szavazólapra ír, rajzol valamit, a 
szavazata érvénytelen lesz.

EP-választás

Emlékezetes majális
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Színes programokban nem volt hiány május 
1-jén a kunszigeti sportpályán, és még az idő-
járás is kedvező volt ahhoz, hogy kicsi és nagy 
egyaránt jól érezze magát.

Sokan próbálták ki magukat a lövészetben, 
amely délelőtt kezdődött és még a délutánba 
is belecsúszott. A gyerekek aszfaltrajz-verse-
nyen vettek részt, valamint görkorcsolyáztak 
és kerékpáros ügyességi versenyen mérték 
össze ügyességüket. Az abdai Royal Rangers 
csapat ügyességi és kézműves játékait is élvez-
te kicsi és nagy egyaránt. Az iskola pedagógu-
sainak segítségével számtalan pipacstündér is 
készült. 

A délután a zenéé, a táncé és a humoré volt. 
Az iskolai néptáncosok fellépése után a nyug-
díjas klub énekkarának tagjainak műsorát 
hallgathatta meg a szép számú közönség. Volt 
hastánc, harmonikamuzsika, társastánc és 
egy nemzetközi hírű hip-hop csapatot is lát-
hattunk Kunszigeten, az A-Force 1 táncosait. 
A Godot Dumaszínház tagja, Rekop György 
vidám félórával örvendeztette meg a vendé-
geket. A színpadon a Voltrex együttes játszott 
rockzenét, majd a Mánia együttes zenéjére 
indult be a hajnalig tartó vidámság. A rendez-
vényről készült videofelvételeket a KTV Kun-
sziget műsorán megtekinthetik (részletes mű-
sor az 5. oldalon), de a fi lmek az interneten is 
láthatók a kunsziget.kisalfold.hu oldalon.
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NB III.
Az utolsó hazai meccsünket Mosonmagya-

róváron játszottuk az évzáró miatt.
Golden TC-Kunsziget 5:3 (2576-2511 fa)
Ld. Fincziczki T. 462 fa, Fincicki Z. 441 fa, 

Farkas A. 430 fa.
Az NB III-ban a 12. lett a csapatunk, de 

tudjuk, hogy többre vagyunk képesek, bizo-
nyítja ezt az utolsó meccsünk is. Hatvanöt 
fával kaptunk ki a bajnokság győztesétől. Ifi  
játékosunkat ötvennégy fával verték meg. Míg 
az ellenfél ifi  játékosa 3-5 éves rutinnal ren-
delkezik, a mi ifi  játékosunk még csak egy éve 
játszik a csaptunkban. A második helyezett 
Szany csapatától csupán két fával kaptunk ki, 
nem volt szerencsénk sem. Jövőre a megyei I. 
osztályban folytatjuk. Az idegenbeli mérkő-
zéseken nyújtott teljesítménye alapján Virág 
Péter pedig bejutott az NB III „Tizenkettek 

Teke: Többre is képesek a csapataink
- GUTLÉBER ZOLTÁN -- GUTLÉBER ZOLTÁN -

Az NB III-ban és megyei II. osztályban is vé-
get ért a szezon tekéseink számára. 

Versenyére”, ahol a 3. helyezett lett. A Rába 
Kupán május 23-án Virág Péter harmadik he-
lyen végzett, utóbbi versenyen Németh István 
is részt vett.

A tavaszi forduló legjobb játékosai:1. Vi-
rág Péter 411 fa, 2. Fincziczki Tamás 409 fa, 
3. Farkas Attila 405 fa. Pontfogók alapján: 1. 
Fincziczki Tamás (nyolcszor), 2.Virág Péter 
(négyszer), 3. Németh István (háromszor)

Megyei II oszt.
Kunsziget/B-Győrladamér/B 4:2 

(1439-1423 fa)
Ld. Nagy F. 392 fa, Gacs G. 384 fa.
Második csapatunk többször tudott győzni, 

idegenben és hazai pályán egyaránt. Rájöttek, 
ha a jobb játékosok játszanak, több az esé-
lyük. Ki kell használni a lehetőséget, hogy az 
első csapatból is játszhat mindig egy ember a 
második csapatban. Javul az ifj úsági dobójuk, 
bátran helyt állt az NB III-ban is. Legjobb já-
tékosuk Gacs Gábor, aki idegenben is jó ered-
ményeket ér el. A csapat javított eredményén, 
a 11. helyen végeztek a tabellán.

Köszönjük a szponzorok támogatását! 
Megköszönjük a szurkolók lelkes bízta-
tásait! Mindkét csapatnak jó felkészülést 

az őszi szezonra!

Kunsziget - Károlyháza 0-5
Sajnos úgy folytattuk, ahogy Győrsövényház 

ellen: a helyzeteink kimaradtak és sokat hi-
báztunk. Megérdemelten nyertek a vendégek.

Enese - Kunsziget 7-1
A tabellát vezető Enese győzelme jogos a 

pontatlanul játszó Kunsziget ellen. Gólunkat 
Hécz Ádám szerezte.

Kunsziget - Győrladamér 2-1
Az első félidőben kiegyenlített játék folyt. 

A vendégek szerencsés góllal szereztek ve-
zetést - a szél alaposan benne volt a gólban. 
Stankovics T. büntetőből egyenlített. A máso-
dik félidőben a mi akaratunk érvényesült. A 
serdülő korú játékosok nagyon jól játszottak. 
A második félidőben Stankovics T. szabadrú-
gásból szerzett vezetést a Kunszigetnek, amit 
aztán már nem engedtünk ki a kezünkből. 

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

U21: Hősies küzdelem Mosonszolnokon

Lendületben a kunszigeti csapat: Hécz Attila, Kő-
szegi Roland, Kovács Dávid, Roll Dávid és Horváth 

Csaba. Fotó: Vikidár Márk

Dunaszeg - Kunsziget 2-1
Egyenlő erők küzdelméből sajnos nem mi 

kerültünk ki győztesen. Peredi góljára még az 
első félidőben válaszoltunk, Horváth Csaba 
lehetetlen szögből talált a kapuba. A második 
félidőben több helyzete volt mindkét csapat-
nak. Lakatos a hazaiaknál betalált, mi csak 
kapufákig jutottunk. Pedig Szeredi szabadrú-
gását már a dunaszegiek is bent látták...

Mosonszolnok - Kunsziget 4-3
A sok hiányzó miatt csak 8+1 fővel tudtunk 

kiállni (a serdülő korú Mészáros Áronnak is 
be kellett állnia). Ennek ellenére a meccs ele-
jén több helyzete volt a Kunszigetnek, mint 
a dobogóért harcoló Mosonszolnoknak. Jo-
gosan megítélt büntetőből jutottak előnyhöz 
a hazaiak, pár perccel később újabb 11-est 
lőhettek, az azonban kimaradt. A 35. perc-
ben Roll Dávid bedobása után Szeredi pasz-

Az utóbbi öt meccséből kettőt meg-
nyert a csapat, a többin kis szerencsével 
elkerülhető lett volna a vereség. Egyre 
több a serdülő korú játékos a csapatban.

szolt Volner Gáborhoz, aki remekül vitte el a 
jobb szélen, beadását a hazai védők Szeredi 
elé lőtték, aki élesen középre lőtte a labdát, 
az érkező Mészáros pedig közelről a hálóba 
lőtt. A 71. percig maradt az előnyünk, ekkor 
szerencsés gólt lőttek a Mosonszolnokiak. 
Aztán a 84. percben és a 87. percben is beta-
láltak (ez utóbbi két gól lesgól volt, azonban 
megadták). A lefújás előtti két percben Volner  
előbb büntetőből, majd egy elképesztő sprint 
után a kapus mellett lőtt gólt, 4-3-ra alakítva 
az eredményt.

Kunsziget - Győrújfalu 2-3
Az előző heti lelkesedés vitte a csapatot az 

első félidőben, amely végén Szeredi csodaszép 
szabadrúgásgóljával és Hécz Attila találatával 
2-0-ra mi vezettünk. A második félidőre saj-
nos elfáradtunk, a hiányzók miatt többen nem 
a megszokott posztjukon játszottak. A vendé-
gek fordítani tudtak, de utána több esélyünk 
volt arra, hogy akár megfordítsunk a meccset. 
Sajnos nem sikerült.

Hédervár - Kunsziget 0-5
A sereghajtó Hédervár ellen többen is re-

mek formában játszottak, így jogos volt a 
csapatunk sikere. Hécz Á., Hécz A. és Szeredi 
góljaival az első félidőben már három góllal 
vezettünk. A második félidőben Hécz A. még 
két gólt lőtt. A csapatunk továbbra is a 13. he-
lyen áll a tabellán.

Virág Péter a tavaszi mérkőzéseken a legjobb ered-
ményt érte el 411 fával, négy alkalommal volt pont-

fogó. A „Tizenkettek Versenyén” és a Rába Kupán 
harmadik helyezést ért el. Fotó: Bábics Norbert
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Kunsziget - Abda 3-0
Legjobb játékosa nélkül lépett pályára az 

Abda, akik alig jutottak el a kapunkig. Mészá-
ros Áron az első félidőben, Szalai Henrik pe-
dig a második félidőben lőtt gólt. Roll Máté 25 
méterről elképesztően nagy gólt lőtt a hosszú 
felsőbe, így lett 3-0 a vége.

Kunsziget - Koroncó 3-5
Két védelmi hibánkat azonnal kihasznált a 

Koroncó, így már a 10. percben nehéz hely-
zetbe kerültünk. Aztán Szeredi András há-
rom gólt lőtt, s már mi vezettünk. A második 

U16: Tizenhat gól a szemereiek kapujában
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Felső sor: Szeredi András, Kuller Martin, Kovács Dávid, Szalai Máté, Fazekas Miklós edző, Horváth Csaba, Luka Dániel, Horváth 
Kristóf. Alsó sor: Szalai Csaba, Nagy Levente, Horváth Kornél, Saru Richárd, Roll Máté, Mészáros Áron, Csányi Dominik, Szalai 

Henrik, Kuller Máté. Nincs a képen Nagy Alex, Vikidár Márk.

félidőre azonban „bedarálta” a Kunszigetet 
az erőfölényben lévő Koroncó, vissza tudtak 
vágni az őszi 5-2-es kunszigeti győzelemért.

Kunsziget - Győrszemere 16-1
Szeredi kezdte meg a gólgyártást az 5. 

percben, aztán Horváth Csaba fejesgólja kö-
vetkezett. Jöttek a gólok: Szeredi, aztán Luka 
Dániel és megint Szeredi. A második félidő 
Horváth Cs. góljával kezdődött, aztán Kuller 
Martin lőtt 11-esből gólt. Kuller távolról is 
betalált, aztán Szeredi újabb gólja következett. 
A szemerei kapus kirúgása a szélnek köszön-
hetően megtréfálta a kapusunkat, szépített 

Április végén immár harmadszor rajtolt el 
a Sziget Tenisz Kupa. A versenyre nevezők 
száma idén ismét rekordot döntött: a tavalyi 
16 egyéni induló után idén 24-en mérik össze 
erejüket, míg a párosoknál az indulók száma 
a tavalyi 12 párról, 14-re nőtt.

A versenysorozat egész nyáron kitart, vár-
hatóan augusztus végén dől el, hogy ki nyeri a 
2009-es teniszversenyt. 

Az eredményeket, a verseny menetrendjét, 
sorsolásokat a tavalyi évhez hasonlóan idén is 
nyomon lehet követni a www.kunsziget.hu/
tenisz weboldalon.

- TÓTH RÓBERT -- TÓTH RÓBERT -

Elkezdődött a III. 
Sziget Tenisz Kupa

Frank Gyula tenyerese. Fotó: Bábics Norbert

A 16 csapatban összesen közel 120 résztve-
vője volt az idei tekebajnokságnak.

A Tóth Trans végig megőrizte 100%-os tel-
jesítményét, senki nem tudta megakadályozni 
őket a címvédésben. A második és harmadik 
helyekért azonban az utolsó két hétben is ki-
élezett verseny zajlott. 6-7 csapat között dől-
tek el a dobogós helyezések, végül a második 
helyen a BöHöMök, a 3. helyen a Lokomotív 
HDi4 csapata végzett. A közvetlenül utánuk 
következő csapatok azonos pontszámot értek 
el, így a pontarány döntött: a 4. az Öreggolyók, 
az 5. a Hörpi, a 6. a Fakó csapata lett. 

A díjkiosztót április 18-án rendezték. Szép 
számmal adtak át okleveleket, serlegeket a 
legjobbaknak teljesítményük elismerésére. A 
díjkiosztót vacsora és bál követte. 

A legjobb átlaggal dobó férfi  játékos Virág 
Péter (Múúúúú), átlaga 242,2 fa (13 mér-
kőzésen). A legjobb átlaggal dobó női játé-
kos: Frank Noémi (Csinibabák) 209,2 fával, 
ugyancsak 13 mérkőzésen. Egy mérkőzésen 
legtöbbet Kurucz Ferenc (Tóth Trans) dobta 
az amatőr férfi  játékosok közül, 257 fát, az egy 
meccsen legtöbbet dobó amatőr női játékos 
Gintliné Szalai Anita lett (Sickesek), ő 230 fát  

dobott. A mérkőzéseken nyújtott kimagasló 
teljesítményért Venesz István (Heves Jeges) 
kapott díjat. A Tekéző különdíját Nagy Imre 
(Fakó) vehette át. A csapatok közül a vigaszdí-
jat A Testület kapta, a sportszerűségi különdíj 
a Heves Jegesé, a Zöld Mező Szövetkezet tisz-
teletdíja az Öreggolyóké lett. Az önkormány-
zat különdíját a Lánglovagok kapták.

A szervezők köszönik a csapatoknak a rész-
vételt és remélik, hogy a jövő évi bajnokságot 
akár az ideinél is több csapat részvételével ren-
dezhetik. Érdeklődők az elektronikus jegyző-
könyveket a kunsziget.hu-n megtekinthetik. 

A Tóth Trans megállíthatatlan volt
- TILAI ZOLTÁN -- TILAI ZOLTÁN -

Véget ért a IV. Sziget-kupa Tekebajnokság. 
Az utolsó hetekben is volt miért izgulni.

Végeredmény
Hely. Csapat  Kül. Pont
1 Tóth Trans 60 30
2 BöHöMök 30 24
3 Lokomotiv HDI4 22 23
4 Öreggolyók 32 22
5 Hörpi  24 22
6 Fakó  20 22
7 T-Boy’s  18 18
8 Tökös Tekések 14 16
9 Múúúúú  -8 14
10 Karám  -16 11
11 Heves Jeges -18 10
12 Csinibabák -18 8
13 Kis Duna  -30 6
14 Sick-esek  -36 6
15 Lánglovagok -28 4
16 A Testület -32 4

Győrszemere. Szalai Máté húzódott ezután 
előre és lőtt három gólt, miközben Vikidár 
Márk és Szeredi is lőtt egyet, valamint Csányi 
Dominik is a kapuba fejelt. A lefújás előtti pil-
lanatokban Szalai M. lőtte be a 16. kunszigeti 
gólt.

Győrújbarát - Kunsziget 7-1
Győrújbarát alighanem legerősebb csa-

patát küldte ellenünk, 14 év alatti játékosaik 
talán nincsenek is, szemben velünk. Az erőfö-
lényt gólokra tudták váltani, míg nálunk csak 
Szeredi András tudott gólt lőni.

Rábcatorok - Kunsziget 10-1
Kulcsemberek hiányoztak a csapatból, 

akiket a nagyon fi atal játékosok nem tudtak 
pótolni. Az amúgy is erős Ikrény, Börcs és 
Rábapatona serdülőkorú játékosaiból összeállt 
Rábcatorok 10 gólt lőtt Börcsön (csak egy gól-
lal többet, mint ősszel Kunszigeten). Némileg 
lenézték a kunszigeti csatárokat, ezt Mészáros 
Áron bosszulta meg a szépítőgólunkkal.

Kunsziget - Tét 0-6
Megint alapemberek hiányoztak a csapat-

ból, így az erőfölényben lévő tétiek - akik 
az idei ezüstérmesek lettek- megérdemelten 
nyertek. Szalai Máté és Horváth Csaba utolsó 
mérkőzését játszotta a serdülőben. Bár lap-
zártakor még nem ismert minden eredmény, 
a csapatunk valószínűleg a 7. helyen végzett.
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Programkalauz
május 31. vasárnap
15:00 Kunsziget - Mosonszentmiklós (u21)
17:00 Kunsziget - Mosonszentmiklós(m2)

június 7. vasárnap
6:00-19:00 EP-választás
15:00 Dunakiliti - Kunsziget -  (u21)
17:00 Dunakiliti - Kunsziget (m2)

június 9. kedd
18:00 Czakó Gábor Beavatás a magyar észjá-
rásba - előadás Kultúrház nagytermében. 

június 12. péntek
17:30 Iskolai évzáró

június 14. vasárnap
15:00 Kunsziget - Dunasziget (u21)
17:00 Kunsziget - Dunasziget(m2

június. 15. hétfő
16:00 Névnapok, félévzárás a Nyugdíjas Klub-
ban 
19:00 Lévai Etelka fényképes élménybeszá-
molója a Budapest - Bamakó raliról

június 19. péntek
18:00 Barát István: Magyarok Nepálban, őse-
ink nyomai Ázsiában - előadás a Kultúrház 
nagytermében

június 20. szombat
8:00 Mozdulj az egészségedért! Egész napos 
gyermek-, kulturális- és sportrendezvény a 
Kunszigeti Sportpályán

június 21. vasárnap
15:00 Máriakálnok - Kunsziget (u21)
17:00 Máriakálnok - Kunsziget (m2)

1,8 millió forinttal támogatták. a pályázati ön-
rész 650 ezer forint volt. A pályázati program 
egyik része a Krajcárlicit című vetélkedő volt, 
melynek izgalmas döntője április 18-án volt. 
A pályázati támogatásból 280 ezer forint ju-
tott kisértékű tárgyi eszközök vásárlására is. 

Falumegújító találkozó Kunszigeten

Falumegújító polgármesterek találkozóját 
rendezte Kunsziget április 23-24-én. A Nem-
zeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium tá-
mogatásával valósult meg a program, amely-
re több régióból is érkezetek vendégek, akik  
meglátogatták intézményeinket, megismer-
kedtek a falu és a térség épített és természeti 
örökségével. A konferencia neves szakembe-
rek részvételével zajlott. A rendezvény célja az 
volt, hogy ráirányítsa a fi gyelmet értékeinkre, 
az épített és természeti örökségre, innovatív 
megoldásokat mutasson be, hangsúlyozza a 
civil szervezetek, a lakosság, az önkormányzat 
közös munkáját.

Vendégeink elismerően nyilatkoztak fa-
lunkról, ezért mindannyiuknak köszönetet 
mondok.

Nem fog unatkozni az, aki június 20-án 
itthoni programot tervez. 2006. óta minden 
évben, így idén is megrendezi a Kunsziget SE 
és Kunsziget Község Önkormányzata a „Moz-
dulj az egészségedért!” elnevezésű sportna-
pot. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium által kiírt pályázaton 600 ezer 
forint támogatást nyertünk a idei, immár ne-
gyedik a sportnap megrendezésére, így idén 
minden eddiginél színvonalasabb programkí-
nálat színesíti majd a napot, amelyen egyben 
a gyermekeket is köszöntjük, aff éle utó-gye-
reknap alkalmából. 

Idén is 10 csapat méri össze erejét lábte-
niszben, röplabdában, vizes fociban, műfü-
ves fociban és 11-es rúgó versenyen. Ezen 
kívül a gyermekeknek lesz légvár, sorverse-

nyek, lufi hajtogatás, arcfestés, és idén először 
görkori-túrát is tervezünk (készüljön tehát az, 
akinek van görkorcsolyája).

Délelőtt rendőrségi bemutató lesz kutyák-
kal, kiállítása került egy rendőrségi Audi TT 
és egy rendőrségi motor. Bűnmegelőzési ve-
télkedő is lesz a gyerekeknek a délelőtt folya-
mán kapcsolódva a TRCF pályázatához. 

A sportprogramok befejezését követően 
– terveink szerint – freestyle foci-bemutató 
lesz, továbbá három koncert színesíti majd 
a napot. Gergely Róbert, a Magyarock Dal-
színháza (a Made in Hungária című musical 
legismertebb dalaiból), este pedig Abba és 
más külföldi örökzöld slágerek hangzanak el 
a Team 4 Music előadásában. A napot retro 
disco zárja.

A látogatók ezen a napon megismerked-

- TÓTH RÓBERT -- TÓTH RÓBERT -

Június 20.: Mozdulj! és gyerekprogramok

A vizes focit minden évben sokan várják. Archív 
fotó: Bábics Norbert

Dr. Szakács Imre, a megyei közgyűlés elnöke nyitot-
ta meg a kétnapos találkozót.

A kamerák zárt rendszerben, mikrohul-
lámú adatátvitellel a hatósági előírásoknak 
megfelelően kerültek elhelyezésre. 

Az önkormányzat hírei
>>FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>>FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Sándor Balázs, a Patent Security munkatársa az 
Öttevény felől érkezőket fi gyelő kamerát állítja be.

Kizárólag rendőrségi célra, élet- és vagyon-
védelem érdekében rögzítenek. A rögzített 
anyagba betekintési joga csak a rendőrségnek 
van, bűncselekmény esetén. A kamerarend-
szer üzemeltetése megfelel a hatályos szemé-
lyiségi jogok védelméről szóló törvényi előírá-
soknak.

Ifj úsági referens foglalkoztatása és 
ifj úsági programok

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
támogatásával gyermek és ifj úsági referenst 
foglalkoztatott a kunszigeti önkormányzat. 
A teleház munkatársát, tevékenységét, vala-
mint ifj úsággal kapcsolatos rendezvényeket 

hetnek az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programmal is, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda 
képviselői ugyanis külön sátorban várják az 
érdeklődőket. Részletes programmal várható-
an június elején jelentkezünk.
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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
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 
Kossuth tér
Telefon: (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 

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és 
munkaszüneti napokon reggel 7 órától más-
nap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki 
utca 29. sz. alatt.
Telefon: (96) 542-043

Gyógyszertár
Kossuth tér
Telefon: (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
Nyitva: hétfő-csütörtök 7.30-16.00 
péntek: 7.30–13.00

Teleház
Kossuth tér 9.
Telefon/fax: (96) 552-010 
Nyitva hétköznap 9:30-11:30 és 16:00-21:00

Tündérvár Óvoda 
Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-143

Vocational A. Kunszigeti Tagiskolája 
Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-142

Kunszigeti Kisokos

Abda Község Önkormányzata és Abda Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesülete meghívására Kun-
sziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
május 9-én az abdai egyesület fennállásának 
120. évfordulója alkalmából rendezett ünnep-
ségen vett részt. A jubileum keretén belül ki-
lenc ÖTE csapat mérte össze erejét tűzoltó fel-
adatok megoldásában. Kunsziget ÖTE felnőtt 
férfi  raja vett részt a versenyen és az előkelő 
második helyezést érte el. 

Az egész napos programban jól éreztük ma-
gunkat, mivel ezzel egybekötve került meg-
rendezésre az állami tűzoltók tűzoltónapja és 
még színesebbé téve a jubileumi ünnepséget. 

Győrszemerén rendezték 20 Győr környéki 
település részére az idei hagyományos tűzol-
tóversenyt, ahol 800-as kismotorfecskendő 
szerelésben mind staféta futásban mérték 

- KULLER IMRE -- KULLER IMRE -

Tűzoltóink versenyeztek
össze erejüket a csapatok. A korábbi évekhez 
hasonlóan idén is 6 csapattal vettünk részt a 
versenyem. A felkészülés sikeres volt, min-
den csapatunk szerelése értékelhető volt. Az 
iskolás lány és az ifj úsági lány csapataink az 
előkelő 3. helyezést szerezték meg. A felnőtt 
férfi ak idén is megelőzték a teljes mezőnyt 
stafétafutásban, a szerelésük azonban nem 
volt elég gyors ahhoz, hogy a legjobbak között 
végezzenek. Ezúton szeretnénk megköszön-
ni a felkészítőknek, Ács Péternek és Rebenek 
Árpádnak, valamint a résztvevőknek a lelkiis-
meretes munkájukat.

A kunszigeti csapat az abdai jubileumi ünnepségen rendezett versenyen második lett. Fotó: Horváth József

A győrszemerei tűzoltóversenyről készült fotók megtekinthetők a kunsziget.hu oldalon.

125 éves az egyesület
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülete idén ünnepli alapításának 125. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból szeptem-
berben jubileumi ünnepséget szervezünk.
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Temetkezési előtakarékosság = 
Jószív Temetkezési Önsegélyező Pénztár

Jó szívvel ajánljuk a Pénztárt mindazoknak, akik nem akarják 
családjukat terhelni a temetés költségeivel és előre takarékos-
kodni szeretnének a saját vagy hozzátartozójuk temetésére. 

A legkisebb havi tagdíj 600,-Ft.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár vagyona már meghaladja 
a 220 millió forintot, ez a vagyon a tagok befi zetett tagdíjaiból 

gyűlt össze. Nem elhanyagolandó, hogy a mostani válságos 
körülmények között ez a vagyon biztonságos állampapírokban 

(kincstárjegyben, államkötvényben) kamatozik.

A Pénztár tagjai részére a Jószív Temetkezési Kft . az általa nyúj-
tott szolgáltatások díjából 3 hónapos tagság után 20% kedvez-

ményt nyújt.

Felvilágosítás kapható: 
Jursicsné Varga Andrea Tel: 30/427-2605
Kunsziget, Petőfi  tér 2. Tel: 96/485-801

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik felejthetetlen halot-
tunk 

Virág István
temetésén részt vettek, gyászunkban 

velünk éreztek és sírjára koszorút, virágot 
helyeztek. Külön köszönetünket fejezzük 
ki osztálytársainak, valamint a házi szoci-
ális gondozóknak lelkiismeretes munká-
jukért és a Nyugdíjas Klub énekkarának a 
szép éneklésért. 

Gyászoló család

Hálás szívvel mondok köszönetet 
szomszédoknak, barátoknak, ismerő-
söknek és mindazoknak, akik édesapám

Végh Ferenc
temetésén részt vettek, utolsó útjá-

ra elkísérték. Köszönöm Polgármester 
Asszonynak, hogy mindenben a segítsé-
günkre volt. Köszönöm az iskola és óvo-
da dolgozóinak, hogy részvétükkel tá-
mogattak. Legmélyebb hálámat fejezem 
ki Bíróné Katinak, aki az elmúlt időszak 
alatt végig gondozta, ápolta édesapámat 
és az utolsó percig mellettem állt.

Köszönöm a Nyugdíjas Klubnak és az 
egész falunak, hogy befogadták és tisz-
telték őt, mindez nagyon sokat jelentett 
édesapámnak.

Forgó Béláné

Halálozás

Virág István Péter 2009. 04. 02.
Végh Ferenc 2009. 04. 12. 
Kocsis Ferenc 2009. 04. 16. 
Giczy Sándor József 2009. 05. 10. 
Kuller Imre Iván 2009. 05. 12.

Anyakönyvi hírek, köszönet
KUNSZIGETI 
HÍRMONDÓ

Kicsi (132x90 mm fekvő [2x21 sor])   
 1000 Ft + ÁFA (1200 Ft)
Közepes (132x182 mm álló [2x43 
sor] v. 200x120 mm fekvő [3x28 sor])
 2500 Ft + ÁFA (3000 Ft)
Teljes oldalas (276x210 mm álló 
[3x65 sor])  
 4000 Ft + ÁFA (4800 Ft)

A köszönetnyilvánítás megjelentetése ingyenes.

KUNSZIGETI 
KÉPÚJSÁG

22-10 óráig és 15-17 óráig.
1 hétre 
 1200 Ft + ÁFA (1440 Ft)
1 hónapra
  4000 Ft + ÁFA (4800 Ft)
6 hónapra
 22 000 Ft + ÁFA (26 400 Ft)
12 hónapra
  40 000 Ft + ÁFA (48 000 Ft)

Hirdetési árak 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
minden kedves rokonnak, barátnak, is-
merősnek, munkatársnak, hogy felejthe-
tetlen halottunk,

Kuller Imre Iván
temetésén megjelentek, sírjára virá-

got, koszorút helyeztek és gyászunkban 
osztoztak. Külön köszönetet szeretnénk 
mondani Winkler Zsolt atyának a szép 
búcsúztatásért, Polgármester asszonynak 
a segítőkészségéért, a Nyugdíjas Klub 
énekeseinek a szép énekekért.

Gyászoló felesége és családja
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- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
A majálisok előzetes programjain kívül szá-

mos érdekességet olvashattunk a Kunszigeti 
Hírmondó áprilisi számaiban az elmúlt húsz 
évben. 

„Hosszú kényszerszünet után a tervek szerint 
május elsején újra megnyílik a Bolgányi-híd” - 
írta cikkében Virág Imre 1990-ben. Nagy do-
log volt ez, hiszen előtte sokáig zsákfalu volt 
Kunsziget. A hídhoz vezető utat négy évvel 
később leaszfaltozták.

Az Öttevény Községi Közös Tanács dön-
tött a két falu költségvetéséről és a beruhá-
zásokról. Az 50 millió forintból 12 milliót 
kapott Kunsziget. A kunszigeti szeméttelep-
re szennyvíztározó építését tervezték Abda, 
Börcs, Öttevény és Kunsziget társulásában. A 
hatmilliós beruházás költségeiből Kunsziget, 
1,2 milliót állt volna. A tervezett beruházás 
nagy felháborodást váltott ki, és a tanács végül 
elállt a szennyvíztározó megépítésétől.

Egy évvel később közmeghallgatásról adott 
számot a Hírmondó. Tilai Lajos polgármes-
ter elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai 
havi 1000 forint tiszteletdíjra jogosultak, ezt 
az összeget azonban nem veszik fel, hanem 
felajánlják a nyugdíjasok napjának megszer-
vezésére és az iskola javára. A szándék nem 
változott 1991 óta, a képviselőink azóta sem 
vesznek fel tiszteletdíjat a munkájukért.

1992-ben az iskola tanulói Weöres Sándor 
Csalóka Péter című színdarabját adták elő a 
nyugdíjas klub tagjainak, a rendező Dubiné 
Molnár Éva volt. „Örömmel köszöntjük ezt a 
kezdeményezést, hiszen első lépés volt ahhoz, 
hogy a következő években kialakulhasson egy 
olyan nívós színjátszó kultúra falunkban, mint 
amivel 1948 előtt dicsekedhettek őseink” - írta 
cikkében Rába László. A színi előadásnak lett 
folytatása, néhány évvel később az iskolában 
évente rendezték meg áprilisban az iskolai 
Ki mit tud? versenyeket, ahol gyakori volt, 

hogy teljes osztályok adtak elő egy-egy szín-
darabot. Iskolásaink az iskolai tehetségkutató 
versenyek megszűnte után is gyakran adnak 
elő jeleneteket különféle ünnepeken. Az isko-
lán kívüli amatőr színjátszást csak a nyugdíjas 
klub tartja életben, bár 2006-2007-ben volt 
egy fi atalokból álló társulat, a KASZT, amely 
kétszer adott elő Nóti Károly-bohózatokat, 
azonban ez csak fél évig működött.

1994-ben szavazáson döntötték el, hogy 
hogy nézzen ki Kunsziget zászlaja és címe-
re. Két zászló és három címer közül lehetett 
választani, ezeket a ’94-es áprilisi Hírmondó 
mutatta be. Ugyancsak 1994-ben, április 30-án 
tűzoltónapon köszöntötték az akkor 110 éves 
önkéntes tűzoltó egyesületet. A Duna-parton 
rendezték az önkéntes és vállalati tűzoltók 
versenyét. Tűzoltózenekar és néptánccsoport-
ok fellépése is emelte az esemény fényét. A na-
pot ünnepi közgyűlés és tűzoltóbál zárta. 

Az első Hírmondó, amely számítógépen 
készült - Gondár Istvánné technikai szerkesz-
tői munkájaként -, az 1997 áprilisi újság volt. 
Jelentős eseményekről adott hírt ez a szám, 
így a gázprogram indításáról, a Csiszlói bá-
nyató melletti (azóta már felszámolt) szemét-
lerakó rendbetételéről is. Ekkor döntöttek ar-
ról is, hogy a falu központjában lévő egykori 
Hangya Szövetkezet épületét az ott található 
vegyes rendeltetésű építményekkel együtt le-
bonttatja. 1997 áprilisában már második al-
kalommal rendeztek tenyészszemlét. Szalai 
Béláné írásában dunántúli irodalmi emlékhe-
lyekről olvashattunk. 

2000 áprilisában Kunsziget adott otthont 
a „Kultúrával a nyugat kapujában” című ren-
dezvénysorozat térségi rendezvényének, ame-
lyen népdalcsoportok, szólóénekesek, kama-
rakórusok találkoztak. A négyszáznál is több 
résztvevő között a legfi atalabb hét, a legidő-
sebb nyolcvan éves volt.

A térségi óvodás olimpia óvodásai a győri 
döntő előtt Kunszigeten mérték össze tudásu-

kat és erejüket 2002 áprilisában. A kunszigeti 
ovisok közül Horváth Kristóf kislabda-hají-
tásban és Szalai Csaba 30 méteres futásban 
aranyérmes lett, Tilai Bence kislabda-hajítás-
ban bronzérmet kapott.

2004 áprilisában az EU-csatlakozásra ké-
szült a falu. Ebből az alkalomból multimédiás 
cd készült, melynek interaktív bemutatója és 
az EU-csatlakozás alkalmából készített zenés-
képes bemutató a majális keretében április 
30-án volt. Összeállítással emlékeztünk a Hír-
mondó első 15 évére. 

2005-ben olvashattunk arról, hogy meg-
kezdődött a József Attila utcáról nyíló új utca 
(amely később a Szent István Király utca ne-
vet kapta) közművesítése, megjelentek az első 
látványtervek az interneten a kunszigeti ter-
málfaluról, kézimunka-kiállítást rendezett a 
nyugdíjas klub, közzé tette a környezetvédel-
mi tevékenységéről szóló beszámolót a SICK, 
a megyei I. osztályban szereplő kunszigeti csa-
pat pedig visszaesett a tabella utolsó helyére.

A ’94-es áprilisi Hírmondóban bemutatták azokat a zászlókat és címereket, amelyek közül a kunszigetiek 
választották ki a falu jelképeit.

Kézimunka-kiállítást rendezett a nyugdíjas klub 
2005-ben.

20 év majálisai
Délelőtt a sportpályán kerekpáros ügyes-

ségi verseny és aszfaltrajz-verseny, citera-
muzsika és néptánc délután, 11-es rúgó 
verseny, erős emberek versenye, no és az 
elmaradhatatlan focimeccs. A ’90-es évek 
elején a téesz dolgozói a „bejárók” csapa-
tával mérkőztek meg, aztán hol az öregfi úk 
játszottak az ifi csapattal, hol „falusiak-te-
lepiek” vagy „nősek-nőtlenek” mérkőzést 
rendeztek. A ’90-es években délelőttönként 
hagyományosan papírsárkány készült, dél-
után az oviban népi ételek bemutatója volt. 
A tűzoltók-mentők és rendőrség bemutatói 
és különböző sportbemutatók is gyakoriak 
voltak az elmúlt években: dzsúdósok, ver-
senytáncosok és raliautók is megfordultak 
Kunszigeten, 2007-ben pedig vívók és ököl-
vívók bemutatóját is láthattuk a majálison.

2009. 4. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ AKTUÁLIS - 5. OLDAL

Hétfő 
17:00 KA 47 - A Győri Ütősök műsora ’95
17:33 Majális ’09 - Néptánc (N)
17:47 Kunsziget - Rábapatona (u21) ’09
19:05 Virágvasárnapi passió ’09
19:53 Majális ’09 - Hangulatok, eredmény-

hirdetések (N)
20:15 Mozdulj az egészségedért! ’08 II. (N)
20:19 Iskolai farsang ’09 (N)

Kedd 
17:00 Otelló - Vizirevü Társulat ’07
17:58 Mosonszolnok - Kunsziget u21 ’09
19:31 Tűzoltóverseny ’09 (N)
19:49 A kő marad… - Wass Albert-est ’08
20:45 Jótékonysági hangverseny ’07
21:11 Majális ’09 - Vidám műsor

Szerda 
17:00 KA 46 - Az écsi pávakör műsora ’95
17:46 Kunsziget - Győrladamér m2 ’09
19:20 KA 49 - Táncházban az iskolások ’95
19:43 30 éves az óvoda Kunszigeten ’08

20:30 Mozdulj az egészségedért! ’08 I. (N)
20:34 Majális Kunszigeten ’08 - 2. rész (N)
21:34 Majális ’09 - Voltrex-koncert (N)

Csütörtök 
17:00 Tolcsvay Béla estje ’08
18:15 Győrsövényház - Kunsziget m2 ’09 

(kn)
19:49 IV. Sziget Kupa Tekebajnokság ered-

ményhirdetése ’09
20:12 Magyarságest ’07
20:54 Tűzoltóverseny ’07
21:23 Óvodás olimpia ’07

Péntek 
17:00 Anyák napja az iskolában ’09
18:10 Kunsziget - Győrszemere u16 ’09
19:43 Farsangi délután a nyugd. klubban ’08
20:09 Gyereknap Kunszigeten ’08
20:37 Néptáncos bemutató az óvodában ’08
20:52 Balett az óvodában ’09 (N)
21:28 Mozdulj az egészségedért! ’08 III. (N)

Szombat 
17:00 Attila, a hunok királya ’09
18:45 Majális ’09 - Jancsi és Juliska (N)
19:22 KA 36 - Száz éves Szent Antal kápolna 

’01
20:12 Mozdulj az egészségedért! ’08 IV. (N)
20:16 Jótékonysági koncert ’08
21:34 Majális ’09 - A-Force 1 (N)

Vasárnap 
17:00 Iskolások műsora a nyugd. klubban ’09
17:23 „Valami örök” - Vers- és prózamondó 

verseny ’09 (N)
18:48 10 éves Kunsziget Polgárőrsége ’08
19:43 Majális ’07
20:50 Jézuskeresés Kunszigeten ’08
21:35 Majális ’09 - Hastánc
21:50 Tűzoltóbemutó a SICK csal. napján ’08

A délutáni műsorokat a következő nap 
délelőttjén 10 órától megismételjük.

Jelmagyarázat:
(N) - a műsor az interneten is 

megtekinthető: kunsziget.kisalfold.hu
(kn) - kommentár nélkül

A KTV Kunsziget műsora

Téli Fonókánkon a régi emlékek, történe-
tek elevenedtek meg. Vidám farsangi délutá-
nunkat az általános iskolások tánccal nyitot-
ták meg. Nótaestjeinken kedvelt népdalok és 
nóták hangzottak el. Együtt énekelt velünk 
Szalai György - aki szép hangjával és humo-
rával méltán volt közkedvelt vőfély – hangu-
latteremtőként.

Figyelemfelkeltő, érdekes foglalkozást tar-
tottak számunkra a Kunszigeti Teleház mun-
katársai: Bábics Norbert és Tilai Zoltán: Szá-
mítógépes varázslatok címmel. Őrsi Bálint 
egyetemi hallgató, hegymászó a történelmi 
Magyarország: a Kárpát-medence gyönyörű 
hegyeiről készített felvételeiben gyönyörköd-
hettünk. Magyarázó szöveggel Makkos Mária 
ny. tanárnő szolgált.

Bensőséges hangulatú - a húsvéti ünnepvá-
rás jegyében zajló - irodalmi délutánt tartott 
Kecskés Rózsa ny. tanár-könyvtáros. Lírai ön-
vallomások a családról, a hitről, az őt megih-
lető Munkácsy-trilógiáról – kapcsolva a győri 
kiállításhoz - valamint a Győrrel kapcsolatos 
versek. Öröm volt számunkra hallani, hogy a 
Győri harangok kötelező versként szerepel a 
középiskolai városi szavalóversenyen. A köl-
tészet ünnepe alkalmából kunszigeti szavaló-
versenyen közösen szerepeltek az általános is-
kolásokkal együtt a nyugdíjas versmondóink.

Részt vettünk a házi tekeversenyen; a bor-
versenyre pogácsát sütöttek asszonyaink. 

Nagy élvezettel hallgattuk az iskolások be-
mutatkozó magyar és angol nyelvű műsorát.

Közeledik a tavaszi kirándulásunk a Fertő-
tó környékére és a közös névnapok ünneplése, 
évadzárással, június 22-én.

Az énekkar idén ünnepli a 15-ik évforduló-
ját. Nemzeti, vallási, társadalmi ünnepeken az 
énekkar tagjai falunkban hozzájárultak a mél-
tó keretek között történő ünnepléshez. Felké-
résként több énekkari meghívásnak tett és tesz 
eleget majd a közeljövőben. Említésképpen: 
Ménfőcsanakon, Héderváron, Győrújbará-
ton, Kapuváron és Nagybajcson. 4-5 énekkar, 
dalkör közös műsorán szerepelhettünk a fenti 
helyeken és szívélyes vendéglátásban volt ré-
szünk. Ősszel mi is tervezünk egy közös ün-
nepet a velünk kapcsolatban levőkkel.

Évkezdő foglalkozásunkon egyéni ötletek, 
javaslatok után - közösen alakítottuk ki az esz-
tendő programját, mely az interneten bárki 
számára hozzáférhető.

- SZALAI BÉLÁNÉ -- SZALAI BÉLÁNÉ -

Számvetés a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub életéről
Hamarosan Kapuvárra vezet az utunk, ahol 

a 20. évfordulóját ünneplő „Életet az éveknek” 
országos nyugdíjas szövetség szervezésében a 
megyei seregszemlén veszünk részt szép nép-
dalcsokorral Karsai Klára karvezetőnk jóvol-
tából, valamint a hagyományőrző Pünkösdö-
lővel.

Énekkarunk taglétszáma az idők folytán 
csökkent, változott, tagjai részben kicserélőd-
tek.

Szeretném felhasználni jelen alkalmat a 
tagtoborzásra. Jöjjenek sorainkba mindazok, 
akik énekelni szeretnek. Várjuk sorainkba, 
mert mi már tudjuk, hogy nemcsak jó éne-
kelni, hanem érdemes is! Énekkari próbánk 
szerdánként van – csak heti egy óra az éle-
tünkből!

Az idén is  remek hangulatban telt a farsang a Nyugdíjas Klubban. Fotó: Tilai Zoltán
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Húsvétkor, nagypénteken valódi nyuszik is érkeztek az óvoda udvarára. Az óvodások boldogan simogatták 
a szürke, fekete és fehér nyuszikat. Ezúton is köszönjük a nyuszik gazdáinak, hogy gondoltak az ovisokra! - 

Fotó: Frank Gyuláné

Iskolánk április 22-én, szerdán a Föld napja 
alkalmából - az Állami Közútkezelő Kht. tá-
mogatásával - szemétgyűjtést és környezetvé-
delemmel kapcsolatos rendezvényt tartott. 

Az első három óra megtartása után az osz-
tályok a falu területén és határában, az utak 
mentén szemetet gyűjtöttek. Ez idő alatt Attila 
bácsi a nyolcadikos lányok segítségével fi nom 
pincepörköltet készített a kunszigeti sport-
pályán. Az osztályok dél körül érkeztek ki a 

Felső tagozatos tanulók között hirdetett 
Herman Ottó versenyt a TITOK Oktatásszer-
vező Központ. Az első forduló tesztes típusú 
feladatait sikeresen megoldották a gyerme-
kek. A második fordulóra április elején került 
sor, mely egy nehezebb tesztes feladatsorból 
állt. Ezen a fordulón nem jutottak tovább ta-
nulóink, viszont ismerkedhettek az ilyen tí-
pusú versenyfeladatokkal. Az országos döntőt 
Budapesten rendezik júniusban.

A Föld napja alkalmából rendeztek 
Kisbajcson természetismeret versenyt, melyen 
az 5., 6. és 7. osztályos tanulók (osztályonként 
2-2 fő) képviselték iskolánkat. A verseny fel-
adatai játékos keresztrejtvényekből, hiányos 
mondatok kiegészítéséből és igaz-hamis állí-
tásokból álltak. A verseny földrajz, biológia és 
fi zika tantárgyakra épült. Diákjaink sikeresen 
helytálltak a feladatok megoldásában, évfolya-
monként 25 versenyző közül a 7. és 8. helyen 
végeztek.

Természetismeret 
versenyek

- BOGNÁR HENRIETTA -- BOGNÁR HENRIETTA -

Anyák napja
2009. május 4-én, hétfőn Anyák napi 

ünnepélyt tartottunk. Gyermekeink ben-
sőségesen, osztályukon belül műsorral 
köszöntötték anyukáikat, nagymamái-
kat. Videó a KTV Kunsziget műsorán 
péntekenként.

Ballagás – Évzáró

A 8. osztály hagyományos ballagását és az iskolai évzáró ünnepélyt 2009. június 12-én, pénteken 
17:30-kor tartjuk, melyre szeretettel várunk minden kedves családot, rokont, érdeklődőt.

- SZALAI-DANKA ILDIKÓ -- SZALAI-DANKA ILDIKÓ -

A Föld napja az iskolánkban
pályára. A győri Kommunális Szolgáltatótól 
megérkezett az Ökobusz, melyen tanulóink 
előadást hallgattak a szelektív szemétgyűjtés-
ről, ezt a buszon folyamatokra bontva bemu-
tatta az előadó. Az időjárás kedvezett nekünk, 
így gyermekeink a fi nom ebéd elfogyasztása 
után a szabadban játszottak, fociztak. 

Rendezvényünk délután 4 órakor ért vé-
get, az egész nap jó hangulatban telt, továbbá 
tanulóink megtapasztalhatták környezetünk 
megóvásának fontosságát.

Megbízott igazgató 
az iskola élén

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Kunsziget Község Képviselő-testülete ez-

úton tájékoztatja Önöket, hogy Endrődy 
József igazgatói tevékenysége saját kérésére 
2009. május 10-én a Vocational Academy 
Kunszigeti Tagiskolájában megszűnt. Munká-
ját más területen folytatja. 

Az igazgatói teendőket megbízott 
igazgatóként Samodai Imre tanár 

látja el. 

Munkájához sok sikert kívánunk.
Az iskola működése biztosított, a képviselő-

testület továbbra is fontosnak tartja a szülők-
kel és lakossággal együtt, hogy a településen 
1-8 osztályos iskola működjön a 2009/2010-
es tanévben.2009. szeptember 1-től közel 100 
gyerek folytatja tanulmányait.

Szemétszedésen a hetedik és nyolcadik osztályosok Szalai-Danka Ildikó tanárnővel (jobbra). 
Fotó: Endrődy József
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Az induló gyerekeknek egy kötelező és egy 
szabadon választott verset kellett megtanul-
niuk, melyek előadásához felhasználhattak 
jelmezeket, képeket és egyéb kellékeket. A 
verseny résztvevői négy iskolából (Csornáról, 
Kapuvárról, Győrből, Kunszigetről) érkeztek, 
összesen 21-en. 

Iskolánkat 8 tanuló képviselte. Hárman 
az első osztályból: Kerczó Liza Nina, Seres 
Nikolett, Szabó Péter Roland; valamint öten 

A gyerekek, mint ahogy minden év-
ben, most is izgalommal várták ezt a napot 
és a különböző iskolákból érkező csapa-
tokat. Győrzámoly, Győrladamér, a Győri 
Vocational Academy és Kunsziget lány illetve 
fi ú csapatainak részvételével reggel nyolckor 
megkezdődött a küzdelem. A tornát 9 órakor 
Medgyasszai László Országgyűlési képvise-
lő nyitott meg, aki kitartásra és sportszerű 
küzdelemre buzdította a gyerekeket. Az utol-
só meccs a fi úk mezőnyében Győrzámoly és 
Kunsziget között zajlott, itt dőlt el az első he-
lyezés. A kemény küzdelemben végül a kun-
szigetiek bizonyultak jobbnak, így övék lett a 
vándorserleg és az első helyért járó kupa. A 
kunszigeti lányok is nagyon ügyesen játszot-
tak és a harmadik helyezést érték el. 

A gólkirály a fi úknál Szeredi András 8. osz-
tályos tanuló lett. A legjobb kunszigeti játékos 
a lányoknál Börzsei Vanessza (6. o.), a fi úknál 
Szalai Csaba (7. o.) lett. Gratulálunk nekik, 
büszkék vagyunk rájuk. Jövőre is mindenkit 
szeretettel várunk játszani és szurkolni.

a második évfolyamból: Csapó Tekla, Finta 
Dóra, Jagadics Adrián, Nagy Bálint és Vikidár 
Máté. A háromtagú zsűri (melynek egyik tag-
ja anyanyelvi tanár volt) a dobogósokon kívül 
külön díjazta még a legjobb kiállást, legkre-
atívabb megoldást, legnehezebb vers válasz-
tást, a legszebb kiejtést és a legjobb alkalmazó 
technikát. Nagy örömünkre szolgál, hogy két 
tanulónk neve is a díjazottak között szerepelt. 
Az elsős Szabó Péter Roland a 3. helyezéssel, 
míg a szintén első osztályos Seres Nikolett a 
legszebb kiejtésért járó különdíjjal büszkél-
kedhet. Azonban a többieknek sincs okuk 
csüggedésre, hiszen legfőképpen a részvétel 
a fontos, amelyet egy névre szóló emléklap is 
igazol. Gratulálunk a szép eredményekhez!

- TAKÁCS ANIKÓ -- TAKÁCS ANIKÓ -

Angol nyelvű mondókaverseny

- SZÁRMES ESZTER -- SZÁRMES ESZTER -

Tilai Lajos 
Emléktorna

Idén április 8-án rendeztük a hagyományos 
Tilai Lajos Labdarúgó Emléktornát.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megren-
dezésre került az angol mondókaverseny az 
1-2. évfolyamosok számára. A helyszínt a győri 
Vocational Academy iskola biztosította. 

Mondókamondók: Csapó Tekla, Kerczó Liza Nina, Seres Nikolett, Finta Dóra, Vikidár Máté, Szabó Péter 
Roland, Jagadics Adrián és Nagy Bálint - mögöttük a felkészítő tanár, Takács Anikó.

A lányok küzdelmében Kunsziget a harmadik 
helyen végzett. Fotó: Kovács Zsolt

Eljött a várva várt nagy nap, a Hétmérföl-
des csizmában meseverseny országos döntője. 
Az O-kosok csapata május 18-án izgatottan 
indult Veszprémbe, ahol az országos döntőt 
rendezték. 1200 csapatból kilenc maradt tal-
pon, köztük a kunszigeti negyedikes tanulók-
kal, akik méltó módon helytálltak és kitűnően 
képviselték iskolánkat a döntőben, és a verse-
nyen a 7. helyen végeztek. A döntőbe jutott 
csapatoknak a a döntőre mesét kellett írniuk, 
a kunszigeti gyerekek A dunai tündérvár le-
gendája című meséjét a zsűri 3. díjjal jutal-
mazta. 

A verseny során nyert sok ajándék, me-
sekönyv mellett a gyerekek rengeteg tapasz-
talattal, sikerélménnyel lettek gazdagabbak. 
Reméljük, hogy a diákok a jövőben hasonló 
versenyekre ismét eljuthatnak. O-kosok jelmezben: Pintér Szilárd, Herman Diána, Börzsei Bálint, Ramm Szabolcs. Fotó: Hima Andrea

- HIMA ANDREA -- HIMA ANDREA -

O-kosok: az ország hetedik legjobbjai


