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Fassang, fassang nárom napja. 
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Bagi Kalff egy bimMéÍi· 
A Konaasnét egy malacér, 
A Kánlomél egr szoKnyáé� 
A lovásznet egy csiKoér. 11
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Hírek 2003. február 

Régészeti lelet a falu határában 

2002_ júniusába� búvárok kutatták a ' ,,A nyílt vízi búvártanfolyamot végzett régé
�osorn-Duna p�rt:Ján találh�tó falmarad- szek számára az első terepgyakorlatot Kunszige
vany mellett a vizet. A kutatas eredménye ten, Toronyvári-díílőnél, a Mosoni-Duna med
szerint a „Toronyvár" az őrtorony 1naradvá- rébell szerveztük. 1993 őszén Szabó Géza irrí
nyain túl valójában e�y ró�ai kori kikötő is nyítnsríval a Győri Búvár SE végzett felderítést
l�het�tt, melynek a, v1�ben 

,
1s

, �
egtalált�k a a rólllai őrtorony előtti mederben. Egy falcson

reszeit. A hely tovabb1 feltarasat tervezik a kot találtak, amelyről akkoriban nem késziilt
r�?ész:k; az önk�rmányzat pe�ig a hely alaprajz. A kétméteres mélység és a nem túl erős

k,or�yeke� szer�h1e rendbe te�1, 
,
a I_eletet ámnzlnt, valamint az ismert fal alkalmas tanuló

tablakkal Jelezni. Ehhez szeretnek kerrn a fa- tereppé teszik a helyszínt. 
lu lakosságának segítségét is. 2002. június 21 és 23 között merültünk a le-

A �utatásról t�_bb újság is beszán1olt, lőhelyen a Győri Búvár SE segítségével.
ezekbol szemezgetunk most. (Résztvevők: Cselovszki Zoltán, Egyházi Dóm, 

„Kunszigeten a vízi túrázók kedvelt ,ítvona- Masony Rita, Tóth ]. A ttila, Virrígos Gábor
la mellett, a falu határában lévő /zorgász/zelynél 

(KOH), Dr. Grynaeus András dendro
talál/zató rom - amit a helybeliek Tündérvrírnak krollológus, Stribányi Máté régészhallgató, va
hívnak - volt a régészek kiszemelt célpontja. A lalllÍILt n Győri Búvrír SE önkéntesei: Bartus 

rón�ai kori másfél méter széles falcsonk egy da- György, László Zsolt, Lnzrír Csilla, Szokolics

rab1a a parton lntható, nagyobb része a folyó- Ta 111
ns).ban áll. Ezt tisztítottrík le némileg első beveté- Célul a víz alntti mérés és rajzolás 111ódszeré-

sük allmlnuíval a régészek. A falubeliek érdek- nek gyakorlását tíiztiik ki. A szárazföldi és víz 
lődve figyelték munkájukat, mert nzrír régóta alatti mnrndványok feltérképezése tudomrínyos 
vrírták a lelet tudomrínyos feltárásrít. szempontból is fontos feladat volt. (. . .) 

A mederben folytatott kutatás tulajdonkép- A „felszíni" nyolllok dokumentrílása után az 
pen tapogatózrísból és mérésből állt. A Víz alat- z'iledék felső rétegét n helyi önkéntes tíizoltók se
ti írótríblákra készített rajzokból a régészek kö- gítségével fecskendővel eltrívolítottuk, így értel
vetkeztetni tudtak a falrészletek egymáshoz va- 111ezlzetővé váltak n maradvrínyok. A fal npus

ló viszonyára, elhelyezkedésére, funkciójára. testaceum (téglaburkolatú betonfal) technikával

Megállapították, hogy a szögletes tömbök zsa- -készi'ilt, helyenként négy sor magasságában ma
luznsos technikával készültek. Azt előre tudtak, radt fenn, összesen 3 m hosszan figyelhettük

hogy a rom a korabeli limesnek, a Római Biro- rneg. A központi, négyszögletes, 1, 6x1 , 1 m felii
dalom határvonalának részét képezte. Az vi- letell megfigi;elt csonk 111indkét oldalán tovríbbi
szont vizsgálódásuk felfedezése, hogy az épület 

szögletes tömböket találtunk az üledék eltávolí-
hajdanában kettős funkciót látott el: őrtorony- tnsa után.
ként és a részben a mederben rílló kikötő- A blokkok közötti távolság 30-32 cm, mely a
erődítményként míiködött. zsaluszerkezet gerendájának szélességével lehet

Mindezek miatt a falcsonkot részletes felfér- �zonos. Hasonló, zsaluzott beton kikötői mólókat 

képezésre érdemesnek tart)ák." 
1 
z,smerü�k Caesareaból (Heródes kikötője, Izrael)

RIMÁNYI ZITA, 
es Antzumból (Nero kikötője). Mindkét helyen 

SUBMARINE BÚVÁRMAGAZIN 1
11:egnz�radtak � �s�lu _g�ren,dái is. A víz alatt ta-

___ -----·· _ 
_ lalhnto _fal kzkotoz epztmenyhez, valószín íileg
2 



2003. február Hírek, köszönetnyilvánítás KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

rakparthoz tartozhatott, mivel különleges tech- 1

nikája eltér a parton magasabb szintre alapozott 
torony falcsonkjának opus caementium falazásá
tól. A két fal síkja párhuzamos egymással, vala
mint a dűlőút vonalában megfigyelt három ki- 1

emelkedéssel. A középső kiemelkedés megfeleltet
hető a központi épülettel, amelyhez a parton álló 1 
fal is tartozik, a két szélső pedig egy-egy torony- 1 
nyal, mint a verőcei erőd esetében." 1 

1 

Értesítjük a lakosságot, hogy 
2003. február 13-án, 

csütörtökön 
11.30-tól 17.00-ig 
és február 14-én, 

pénteken 
8.00-tól 12.00-ig 

TÜDŐSZŰRÉS 
lesz a Kultúrotthonban. 

Kérjük, saját egészsége érdekében 
TÓTH J. ATTILA, 1

MŰEMLÉKVÉDELEM, 2002. 4. SZÁM 
1 ne mulassza el a 

Hálás szívvel mondunk köszönetet, minden 
kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, a falu 
egész lakosságának az Ált. Iskola igazgatójának, 
tanári karának, dolgozóinak és tanulóinak, hogy 
drága halottunk 

Horváthné Sipos Zsuzsanna 

temetésén rész vettek, mély gyászunkban velünk 
voltak. Külön köszönetet fejezünk ki Dr. Varga 
Balázs Gábor háziorvosnak és Bíró Andrásné házi 
gondozónak lelkiismeretes, odaadó munkájáért, 
hogy nehéz napjainkban mellettünk álltak, bátorí
tottak és segítettek bennünket. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

Köszönetünket fejezzük ki mi mindazóknak, 
akik szeretett feleségem és édesanyánk 

Fazekas Mihályné 

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet. virágait 
elhelyezték, és fájdalmunkban osztoztak. 

Köszönetet mondunk a Nyugdíjas Klub Ének
karának, a Kunszigeti Horgászegyesületnek és a 
Munkatársaknak. 

- ' FAZEKAS MIHÁLY

ÉS GYERMEKEI: MIKLÓS ÉS ZSOLT 
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A Körzeti Megbízott fogadóórát tart: 
Minden páros héten kedden: 

Öttevényen a Rendőri Irodán 
13.00-tól 14.00-ig 

Abdán a Polgármesteri Hivatalban 
13.00-tól 14.00-ig 

Börcsön a Polgármesteri Hivatalban 
13.00-tól 14.00-ig 

Kunszigeten a Polgármesteri Hivatalban 
14.00-tól 15.00-ig 

Tájékoztatom, hogy a RENDŐR IRODA 
telefonszáma 06-20 / 579-52-10 lett, a vezeté
kes telefon megszűnt. 
· Sürgősségi esetben hívja a 112-es segély

hívószámot vagy a 107-es ügyeleti számot. 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik 

özv. Sulyok Antalné 
sz. Vörös Mrírín 

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek 
és gyászunkban velünk éreztek. 

GYÁSZOLÓ GONDÁR CSALÁD. 

-------



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Vallás 2003. február 

Ifjúsági szentmise 

Már harmadik alkalom
mal tették különlegessé 
Advent 3. vasárnapjának 
szentmiséjét a győri Szent
lélek Templom ifjúsági 
énekkarának tagjai. A fel
zendülő énekek, melyeket 
gitár, dob és fuvola kísér- · · 
tek már nem tűntek olyan 
idegennek a füleknek, hi
szen sokunknak ismerős 
dallamok szóltak. 

A II. Vatikáni Zsinat ta
nítása alapján egyre fonto
sabb napjainkban, hogy a 
világi hívek is nagyobb 
részt vállaljanak a Liturgia ünneplésében. Mi
nél többen dolgozunk rajta minél több ember 
munkája kerül bele, aiu1ál ünnepélyesebb lesz 
számunkra a legszentebb áldozat. Hitünk el
mélyítésének számtalan lehetőségét említhet
jük a lelkigyakorlatoktól, az ifjúsági találkozó
kon keresztül a különböző lelkiségi mozgal
makban való szerepvállalásig. A már ismerős
ként üdvözölt énekkarosok tevékenysége is 
ezek közé a szolgálatok közé sorolható. Ezért 

Szolgáltatások új 
árai a Teleházban 

Számítógép-használat: 

Játék: 
Iskolai munka: 
Mini Játékbérlet (3 óra): 
Midi Játékbérlet (5 óra): 
Maxi Játékbérlet (10 óra): 

200 Ft/óra 
80 Ft/ óra 

500 Ft 
800 Ft 

1500 Ft 

ezúton ragadjuk meg az alkalmat a fiatalok ne
vében, hogy invitáljuk az érdeklődőket minden 
hónap második vasárnapján családi szentmisé
re a győri Szentlélek Templomba, délután 4 órá
ra, ahol szintén az ifjúsági ének és zenekar szol
gál. A szentmise alatt az óvodás korú gyerme
kekkel külön foglalkoznak a plébánián. 

Köszönjük a segítők áldozatos munkáját. 
ANGYAL MÓNIKA ÉS TAMÁS 

Fénykép nyomtatása fotópapírra: 

A4 600 Ft 
AS 

A6 

Igazolványkép: 

Fénymásolás: 

A4 
A4 kétoldalas 
A3 

350 Ft 
200 Ft 

250 Ft/2 db 

20 Ft 
30 Ft 
30 Ft 

A3 kétoldalas 40 Ft 
Fax küldése/ fogadása: 70 Ft/ oldal I11temet (128 kbit/s): ll Ft/ perc
Névjegykártya: 
Fekete nyomtatás:

Színes nyomtatás:

15 Ft/ db 
30 Ft/ A4 Érvéllyes: 2003. február 10-től 

120 Ft/ A4 BÁBICS NORBERT 

4 



2003. február Tájékoztató KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

---·-------

Felhívás 

Tájékoztatjuk a borászatokat, hogy a Magyar Köz
löny 151. Számában kihirdetésre került a hordós és 
kannás borra előírt zár alkalmazásának, valamint el
számolásának részletes szabályairól szóló 41/2002. 
(XII./) PM rendelet. E rendelet 2003. január 1. napjá
val történő hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a hordós borra előírt zár alkalmazásának, elszá
molásának részletes szabályairól szóló 45 / 2000. (XII. 
14) PM rendelet. A hivatalos zárak alkalmazásának
kannás borokra történő kiterjesztését a jövedéki adó
ról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 1997 évi CIII. törvényt módosító
2002. évi XXIII. törvény tette lehetővé azzal, hogy a
borzárjegyek alkalmazását véglegesen megszűntette,
illetve a hivatalos szár kannás borra történő használa
tát előírta.

A borászatok számára a legfontosabb kérdés, hogy 
a hordós bor kiszerelésére alkalmazott hivatalos zárat 
a rendelet hatályba lépését követően meddig lehet 
még beszerezni és fefüasználni, valamint hogy a kan
nás kiszerelésre milyen hivatalos zárat kell ezentúl 
felhelyezni. 

Hivatalos zár alkalmazása hordós borra 
2003. január l-jével hatályba lépő 41/2002. (XII.6.) 

PM rendelet átmeneti rendelkezései értelmében a bo
rászatok az általuk hordós borra jelenleg használt hi
vatalos zárakat a gyártótól 2003. Január 15. napjáig 
minderúéle korlátozás nélkül beszerezhetik, melyeket 
legkésőbb 2003. június 30-ig lehet, illetve kell felhasz
nálniuk. 

2003. január 15. napját követően 2003. március 31. 
napjáig a borászatok az általuk hordós borra jelenleg 
használt hivatalos zárakat csak olyan hivatalos gyár
tótól szerezhetik be, aki a hivatalos zár előállítása 
iránti engedélykérelmét 2003. január 15. napjáig a la
kóhelye, székhely szerint illetékes megyeszékhelyen 
működő jövedéki hatósági feladatokat ellátó vám
szervhez benyújtotta. A borászatoknak ebben az idő
szakban beszerzett jelenleg használt hivatalos zárakat 
legkésőbb 2003. június 30. napjáig lehet, illetve kell 
felhasználniuk. Erre tekintettel a borászatoknak 2003. 
január 15. napját követően 2003. március 31. napjáig 
történő hivatalos zárak beszerzése során célszerű 
meggyőződniük arról, hogy a gyártó a hivatalos zár 
előállítása iránti kérelmét be:uyújtotta-e az engedélye
ző vámszervhez. 

2003. március 31. napját követően a borászatok 
'

már csak olyan hivatalos zár gyártótól szerezhetik be 

5 

a hordós borra használni kívánt hivatalos zárat, aki 
annak előállítására az engedélyez vámszerv által ki
adott érvényes engedéllyel rendelkezik. Az így be
szerzett hivatalos zárakat a borászattok minderúéle 
időbeli korlátozás nélkül felhasználhatják. 

Hivatalos zár alkalmazása kannás borra 
2003. január l-jével hatályba lépő 41/2002. (XII.6:) 

PM rendelet átmeneti rendelkezései értelmében a 
borászatok a kannás kiszerelésű borra 2003. január 1. 
napjától 2003. június 30. napjáig hivatalos zárként 
alkalmazhatják a még készleten lévő, illetve 2002. 
december 31. napjáig a 16. számú Vámhivataltól 
megrendelt kannás borzárjegyeket. A 16. számú 
Vámhivatal a 2002. december 31. napjáig legyártott 
kannás borzárjegy készlet erejéig teljesíti a megren
deléseket. 

Amennyiben a kannás zárjegyen feltüntetetett űr
tartalom eltér a kanna ürtartalmától, a zárjegyen az 
űrtartalom megjelölését megváltoztatatlan módon 
áthúzással, felülbélyegzéssel, érvényteleníteni kell. 

A karmás zárjeggyel, mint hivatalos zárral ellátott 
kannás kiszerelésű borokat 2003. június 30-ig sza
badforgalomba kell bocsátani. 

Hivatalos zárral kapcsolatos egvéb tudnivalók 
A rendelet nem korlátozza a hivatalos zárként al

kalmazhaló eszközök körét. Hivatalos zárként min
den olyan eszköz használható, amelynek gyártóját, 
típusát, alkalmazási körét, és felhelyezésének módját 
a vámhatóság engedélyezte. Ez gyakorlatilag azt je
lenti, hogy a gyártók különböző zár eszközökkel 
fognak megjelemli a piacon. 

A hordós kiszerelésnél továbbra is megmarad a 
szalagzár, amely megjelenhet a nagyobb űrmértékü 
kannákon is, borászatok választása szerint. 

Az engedélyezett hivatalos zár gyáraktól, az állta
luk előállított hivatalos zár típusoktól és felvilágosí
tást, illetve a PM hivatalos lapjából tájékozódhatnak. 

A hivatalos zár felhasználó borászatok a megren
delés, beszerzés során• közvetlenül a gyártóval állnak 
kapcsolatban. 

A borászatok számára rendelt nem határoz meg 
új feladatokat, azonban továbbra is írásba kell beje
lenteni a vámhatóság felé a vásárlást követő 5 mun
kanapon belül a hivatalos zárak típusát, sorszámtar
tományát, valamint a gyártó nevét és adószámát. A 
hivatalos zárak beszerzéséről, felhasználásáról folya
matosan nyilvántartását kell vezeh1i és gondoskodni 
kell a biztonságos őrzéséről. 

VÁM-ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG 
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Önkormányzat 2003. február 

Kunsziget Község Képviselőtestületétől és Polgármesterétől 

Tisztelt Szülők! megelőző munkanap délutánján szíveskedjenek meg
Kérem, engedjék meg, hogy Kunsziget Község tartani. E kérésünket azzal indokolnánk, hogy az ün

Képviselőtestületének és Polgármesterének 2002. nepélyek miatt ezeket a szabadnapjainkat a mai rohanó 
november 14-én postázott levelükre kérésüknek világunkban szeretnénk gyermekeink és családtagjaink 

megfelelően a Hírmondóban adjuk meg a vá- körében kötelezettségek nélkül eltölteni. Nem tudunk 

laszt. szabad programokat szervezni. Az ünnepélyek fényét 

A válasz adására ugyan nem a Kunszigeti Hír- . és fontosságát szerintünk az a tény, hogy az előző na

mondó legközelebbi, ünnepi számát használtuk pon emlékezünk meg róla hivatalos formában, nem 

fel, mert nem illik az emberiség legszebb ünnepé- halványítja el, s mi ettől még magyarnak érezzük ma

nek fényében vélt vagy valós sérelmeket elemez- gunkat. 
· Reméliük, kérésünket a családok érdekeit szem előtt 

n1. :J 

A korrekt válasz megkívánja, hogy levelüket, tartva számunkra kedvezően bírálják el. 

melyet én kérelemnek, Önök beadványnak ne- Köszönettel. Tisztelettel. 

veznek, teljes egészében közöljük, hiszen válasz ( ... ) 

így adható rá, különösen, ha a döntés a falu kö- A fenti beadványt 96 iskolás gyermek szülei írták 

zösségét, lakosságát érinti. 
alá. Tisztelettel kérjük Polgármester Asszonyt, illetve 
a Képviselőtestület tagjait, hogy a döntés eredményé-

Tisz telt Polgármest
er Asszony, Képviselőtestület! 

ről a Kunszigeti Hírmondóban szíveskedjenek tájékoz
tatni bennünket. 

Iskoláskorú gyermekeink az állami és helyi ünnepé
lyek aktív résztvevői, amit Onök a tanítási (munka) 
szüneti napon tartanak. Azzal a kéréssel fordulunk 
Önökhöz, hogy eme megemle7cezéseket a szabadnapot

Tisztelettel: a beadványt benyújtó szülők 
2002. november 14. 
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---- . - - ----------

Tisztelt Szülők! • A nem helyben dolgozóké 
Postai úton megküldött levelük megdöbben-!: Az ünnep nem szólhat arról, hogy gyorsan meg-

tett bennünket az alábbiak miatt: tartva tegyünk le róla. 
• Én is, képviselőtársaim is ott vagyunk minden I Az ünnep teszi az egyik napot különbözővé a

ünnepélyen I másiktól, az ünnepek is segítenek gyermekeink
• Gyakran megfordulok mindkét oktatási intéz- személyiséggé formálásában. 

ményben Engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy ott
• A faluban élünk, azt gondoltuk, Önök között, I voltak, ott vannak, és gyermekeik szereplésével

akik aláírásgyűjtést szerveztek, megítélésünk 
I 

növelték, növelik az ünnepek fényét. 
szerint más módon is megoldható ügyben Azt hiszem, egy családnak is ünnep, ha gyer-

• Nem vállalta fel egy kis közösség, hogy erről ! meke csillogó szemmel verset mond, táncol. Ha
szóljon, a postai utat választva beadványt ír. eljön a nagyszülő, hogy őt lássa (ha nem délutá-
Ami örömünkre szolgál, hogy ez a legnagyobb ; noS, �a 11:ár„haz�ért a ,mu��áb.�l). , , . probléma. Ha nem működne a napköziotthon, ha Mm� 0�1ok b1,zo�yar,� e1 t�sul,tek rola, �unsz1-

hideg lenne az iskola, ha nem lennének oktatási f get . �ozseg Kepv1selotes_tulet:nek h�t�1�oz�ta

eszközök, ha a szakos ellátottság alacsony lenne, 1 al�pJan (2002. nov. 15) m,mdket �kt�tasi mt�z
talán lehetne aláírásgyűjtést kezdeményezni. menyben megalakult az ovoda-, es 1skolaszek,

mely szervezeteknek javaslattételi joga van azDe lássuk a tényeket : ünnepek időpontjának meghatározására, melyetAz fürnepélyek időpontjai 2002-ben: ezentúl minden esetben bekérünk, hogy az• 2002. március 15, péntek 17 óra (szabadnap: Önök kérését figyelembe tudjuk venni. Tenné-szombat, vasárnap) szetesen szeretnénk, ha minden kérdésben az• 2002. május 1., szerda: Falunap-Majális oktatási intézmény életében szerepet vállalná-• 2002. augusztus 20 . , kedd: iskolások a nyári I nak, működésükkel a szülőkön túl a fenntartószünet miatt nem szerepeltek, mivel nem tud- önkormányzatot is segítenék.
tak felkészülni Tisztelt Szülők ! • 2002. október 23., szerda, 17 óra (csütörtök
munkanap) , Bízom �e,nne, hogy az �l�írás�yűjtés, a bead-

• 2002. november 2. szombat: Hősök Napja I vany meg1rasa nem a csalad3uktol, esetleg mun-
Természetesen a fentieken kívül más ünnepélyek kájuktól vette el az amúgy is kevés időt. 
is voltak a falu életében . Az ünnepélyek száma I , , ��mélem �s„bízom �enne, hogy a leve_�et alá-
5+4 (egyéb ünnep). A szabad hétvégék száma: 41_ ir_o ?sszes szul,ovel talalkozh�tunk a leg�oze_leb-

A fentiekből kiderül, hogy a Képviselőtestület, �1 urn�epen, es a gyermekuk szereplese is „
K 1 'I' B' , · 1 t l ·, 'b'l unnep lesz a u tura 1s 1zottsag pvas a a a apJan pro a_ ta . · .. .. .. .. .. az ünnepélyek idejét úgy meghatározni, hogy az Tisztelettel udvozlo_m ?no�et: , .. 

az összevont ünnepnapok első, illetve utolsó KUNSZIGET KOZSEG KEPVISELŐTESTULETE
NEVÉBEN:napján, vagy az ünnep napján legyen egynapos

ünnep esetén, hiszen attól lesz ünnep az a nap. 
A Kulturális Bizottságban résztvevő oktatási 1

intézmények vezetői, tagjai, akik egyben szülők 1
is, soha nem tettek észrevételt az időpont helyte� 1
lensége ellen. 

Ugyanúgy nem tett észrevételt a szülőket kép
viselő Szülői Munkaközösség sem.

Tisztelt Szülők! 
Szeretném elmondani, hogy az ünnep minden

kié, a falu egész lakosságáé: 
• A délutános műszakban dolgozóké
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Ovodai h1rek 

A kunszigeti Tündérvár Óvodában 
2002. január 30-án tartotta alakuló 
ülését az Óvodaszék. Az Óvodaszék 
tagjai a szülői oldal képviseletében: 
Csapóné Gede Henrietta, Rammné 
Domján Katalin, Szalainé Hécz Tün
de, Tilinger Zsoltné; az óvoda nevelő
testületének képviseletében: Farkas 
Ferencné, Frank Gyuláné, Horváth 
Árpádné, Németh Attiláné; Kunsziget 
Község Önkormányzata Szalay Győ
ző képviselő Urat delegálta az Óvoda
székbe. 

Alakuló ülésén megválasztotta 
tisztségviselőit az Óvodaszék. Az el
nök Csapóné Gede Henrietta, helyet
tese Frank Gyuláné, titkára Horváth 
Árpádné lett. A további munkánkról 
is szeretnénk tájékoztatni Önöket. 
******************************************* 

2002. január 31-én, pénteken tartot
tuk óvodánkban a hagyományos óvo
dai farsangot. Az ötletes jelmezekben 
vidáman, jó hangulatban telt a nap. 
Nagyban hozzájárult az eseményhez, 
hogy a szülők által hozott üdítőből és 
ropogtatnivalóból minden gyereknek 
bőven jutott. Szeretnénk megköszön
ni Hajczinger Ferencnek az üdítőt, 
amivel támogatta a rendezvényt. 
******************************************* 

2002. {ebruár 4-én, kedden újból 
megkezdődtek a Bozsik-program fog
lalkozásai óvodásainknak a helyi 
sportcsarnokban Hajczinger Ferenc 
vezetésével. Felvételünkön a jövő 
aranylábú kunszigeti focistái láthatók. 
Szereh1énk köszönetet mondani a 
Lébény-Kunsziget Takarékszövetke
zetnek a felszerelésért, amit Dudás 

- . 

Ferencné adott át óvodásainknak.
FARKAS FERENCNÉ 

VEZ. ÓVÓNŐ 

Óvoda 2003. február 
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2003. február 

Iskolai hírek 

Iskola KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

kából, németből kiegészíthetik az órán tanultakat, 
angol nyelvet tanulhatnak, sportkörre járhatnak. 

Tanulóink számos versenyen vettek részt az első 
Szinte észrevétlenül eltelt a 2,002/2003-as

I félévben, közülük kiemelkedik a Szigetközi népdal-
tanév első féléve . A Kunszigeti Altalános Is- éneklési versenyen és a Megyei népdaléneklési ver
kola 114 diákja megkapta a félévi munkájá- i senyen 1. helyezést elért Stankovics Tnmrís, a mate
nak számszerű „eredményét", a félévi bizo- matikából körzeti versenyen 3., megyei versenyen
nyítványt . A legtöbb gyerek sikeresnek 11. helyen végzett Tilinger Gríbor és a számos vers
mondhatja magát, hiszen a követelmények- , mondó versenyt megnyert Major Krisztina.
nek jól eleget tettek. 1 A nyolc nyolcadikos tanuló mindegyike győri 

Az iskola tanulmányi átlaga 4,08. Több ta- középiskolában kíván továbbtanulni, közülük hatan 
nuló is kitűnő eredményt mondhat magáé- 1 érettséo-it is szeretnének szerezni a tizenkettedik év 
nak: a harmadik osztályból Stróbli Kitti, a he- végén.

0 

tedikből Tóth Andrea, a nyolcadikból Burkus Az októberben szervezett papírgyűjtésen nagyon 
Tímea és Major Krisztina. Négy tanulónak vi- sok papír összegyűlt, az osztályok között a gyűjtött 
szont nem sikerült teljesíteni a minimális kö- mennyiség arányában osztottuk szét a papírért ka
vetelményeket: egy tárgyból egy tanuló, két pott pénzt. Az adventi vásár is nagyon sikeres volt, 
tárgyból egy, ennél több tárgyból pedig két a bevétele 55 OOO Ft volt, amelyből a Szülői Munka
tanuló kapott elégtelen osztályzatot. közösség hozzájárulásával (50 OOO Ft) együtt egy 

Magatartása az alsó tagozatból 22, a felső 
nagy képernyős színes televíziót vásároltunk. 

tagozatból 17 diáknak lett példás; az alsó ta; 1 Az elmúlt hónapban megalakult az iskolaszék,
gozatosok közül 26, a felsősök közül 12 tanu-

melynek tagjai szülői oldalról: Frnnk Gyulríné, Mol
ló szorgalma volt példás. nrír Lriszlóné és Major Ernő, a diákok oldaláról Bíró 

A nevelést és oktatást az iskolában 13 pe- Sznndm, Csrínyi Pntrík és Karricsonyi Árfrirn, a Diákön
dagógus végzi. A tanórákon túl a gyerekek az kormányzat elnöke, a tanárok oldaláról Balogh Fe
iskola könyvtárába is ellátogathatnak, ének- renc, Stnnkovicsné Sznbó Zsuzsanna és Bríbícs Norbert,
kari próbákon vesznek részt, mese, néprajz, az önkormányzat részéről Szalay Győző.
néptánc és rajzszakkörre, magyarból és mate- Az ÁLTALÁNOS ISKOLA 
matikából korrepetálásra és előkészítőre jár- NEVELŐTESTÜLETE NÉVÉBEN: 
hatnak, ezen felül magyarból, számítástechni- BÁBICS NORBERT 

�� � i�� 15-�, �ouJ� � 

�i"1 a,, dJ-'""· 

15���"-'�, 

"'�u j� 15.30-� fwi�, � �, 

�""MÁZLI�� i��t �-

a ��tmhlmta,i �t�. 

Jl1����-

------·--------�---------· 
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Irodalom 2003. február 

Egy anya fájdalma 

A kis ember az ágyon fekszik, az anya sírdogál mellette. ,,Ne sírj, édesanyám, hisz túlélem, túlélem a betegségem." 
,,Nem sírok én, édes fiam, csak a múlt emléke ez itt a szememben, én tudom, hogy erős vagy, erősebb, bárki mondja" 
,,Édesanyám, itt az idő, búcsúznom kell hát!" ,,Ne menj, édes fiam, kellesz nekem, tudod hát!" ,,Tudom, de nem bírom soká, el kell mennem hát" 
A fiú szeme lassan lecsukódik, Az anya zokog és vár, Várja a csodát, ami nem létezik, Tudja, hogy nincs, de várja már. 

A testvér 
Isten az embert a teremtés koronájaként tartotta és tartja számon. Megállapításom szerint az emberen belül is több létezik. Pl.: szülők, testvér stb. Ez utóbbiról lesz szó. A testvér egy olyan állatfaj, melyet Isten igen rossz kedvében teremtett. Ő is belefáradhat a sok munkába; pont ezt a pillanatot csípte el mikor a testvér elkészítésébe belekezdett. A testvér egy áspis kígyó, pióca·, vérszívó denevér. A nevében is benne van testvér - szívja a vérünket. De most, ahogy elgondolkozom, lehet, hogy Istennek nem is volt olyan rossz kedve, hanem túl jó volt, és csak azt akarta , hogy az elsőszülött gyermek szenvedjen. 

Szücs ADRIENN

De ez sem jó így. Hiszen a második gyermeknek az első is testvére. Tehát megvan a megoldás. A második, harmadik stb. testvér is ezt gondolja az elsőszülött gyermekről és ezért veszekednek a testvérek. Mindegyik attól fél, hogy a testvére támad, kiszívja a test vérét, és kampec! 
r 

A tehén balladája 

Volt egyszer egy tehén, Ő a falu felé menvén Ballagna,ballagna Ha más lenne a ballada Út közben találkozott egy emberrel: - Én vagyok a hentes,Aki nagyon kedves.Egyszer csak megzörren az ég,És ellepi a sötétségA hentes örömében repdes,- Gyere tehén oda,ahol nem leszel nedves.
Elindultak a vágóhídra, A falu félre eső utcáira. Beértek az épületbe, Vele együtt a rémületbe, A tehenet elfogták és lefogták: - Miért nem jössz velem?Ez csupa gyötrelem!Egy nagy üvöltés után a tehén elhallgatottAz élők között többet nem maradott.

LACZKÓ GERGELY 

Úristen! Akkor ezek szerint én is tagja vagyok lennék a fajnak?! 
MAJOR KRISZTINA 

Téli ballada 

Itt van a hideg tél, Befagytak a vizek, Korcsolyázni indult, Felnőtt és kisgyerek. 
Mondja az apuka: -1/igyázni a jégen,Történik tragédia,Szinte minden télen.

-Azért légy óvatos!Én nem csúszok veledÉs a vékony jégenMár siklik is a gyerek.
Sokan korcsolyáztak, Beszakadt a jég, Mindenki kiabál, Segítség segítség. 

1 -Nem lehet semmi baj, Már nem volt mit tenni, A gyerek vízbefúlt, Sírjára sok-sok,! ·Mondja a kisgyerek, -Sokat korcsolyázok, Ismerem a jeget. Fehér virág borult. 
MOLNÁR LÁSZLÓ 

A Kunszigeti Általános Iskola hatodik és 
nyolcadik osztályos tanulóinak írásai 

-------------- - -
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2003. február Sport KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 

:�bru� J-jén �k�::d���:��,:�tgHétcsapat ind]J Rövid hírek __ 
megegyezően a tavalyival. A mérkőzések látványos játékot, 1

Torna: 

sok gólt hoztak, nagy örömére a szépszámú szurkolótábornak. Fazekas Péter, a Bercsényi DSE ver-
Eddig a sportszerűségre sem lehetett panasz, a játék hevében senyzője meghívást kapott a junior 
történt nézeteltéréseket a lefújás után jó hangulatban beszélik válogatottba. 
meg a játékosok. Örvendetes a sok fiatal eredményes szereplé
se, rájuk a későbbiekben jól lehet alapozni a községi csapat
ban is. Jó lenne, ha néhány mérkőzést megtekintene az első és 
ifjúsági csapat edzője is, és véleményt mondana a srácokról. 

Eddigi eredmények: 

Febr. 1. 
Terek- Ady 13:2 
Fő-Rákóczi - József A.-Táncsics 
Ifjúság - Hunyadi-Győri 8:4 

Febr. 2. 
Ady - Hunyadi-Győri 4:8 
Ifjúság - József A.-Táncsics 
Terek - Duna 5: 13 

f<ebr. 8. 
Ifjúság - Fő-Rákóczi 9:5 
Duna - Ady 14:9 

6: 13 

9: 13 

Hunyadi-Győri - József A.-Táncsics 10:6 

Febr. 9. 
Terek - József A.-Táncsics 10:6 
Ifjúság - Duna 9:3 
Hunyadi-Győri - Fő-Rákóczi 3:3 

Hátralévő mérkőzések: 

Febr. 22 
17 óra Terek - Fő-Rákóczi 
18 óra Ady- Ifjúság 
19 óra Duna - Hunyadi-Győri 

Febr. 23. 
17 óra Fő-Rákóczi - Duna 
18 óra Ady - József A.-Táncsics 
19 óra Terek - Hunyadi-Győri 

Márc. 1. 
17 óra Ady - Fő-Rákóczi 
18 óra Terek - Ifjúság 
19 óra Duna - József A.-Táncsics 

11 

Cselgáncs: 

A Nicsi JC-ben versenyző Venesz 
Zoltánt választották a szakosztályban 
az év felfedezettjének. Ugyancsak ő 
ért el harmadik helyezést a Pakson 
megrendezett Atom-kupa nemzetközi 
korosztályos versenyen. 

Mindkét fiatal sportolónak gratulá
lunk és további sikereket kívánunk. 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Sport 2003. február 

---------------------------------------------

Teke megyei I. 

Az ől_...
2
-L -ba_j_n_o_k_sa-, g-ö-s-sz_e_f�o-g-1 a I ója

, .. -

-

Az első fordulóban Szanyban kezdtük, a legerősebb 
csapattól 6:2-re kikaptunk (2267-2144 fa). Gyenge teljesít
ményt nyújtott a csapat. A legjobb dobó Virág Péter lett, 
380 fával. 

Ezután a Jánossomorja csapata jött hozzánk, itthon is 
kikaptunk 6:2-re (2300-2213). Legjobb dobónk Gutléber 
Zoltán, 376 fával. Kicsit jobb eredményt értünk el 
Győrújfalun, 4:4-es döntetlent (2248-2242). Legjobb do
bónk Virág P. 397 fával. Elméletileg a mérkőzést 6:2-re 
nyertük, oka a szabályzat félreértelmezése volt A csapat 
minden tagja elismerést érdemel. 

A Máriakálnok látogatott hozzánk, a csapatunk 6:2-re 
nyert (2301-2195). Legjobb dobónk Rebenek Balázs, 415 fá
val. A legjobb 4 játékost dicséret illeti, átlagfájuk 384,5 fa -
Gutléber Z. 394, Szalai Balázs 370, Virág P. 359 fa. 

szani Németh István, a csapat legjobb 
lelkesítője, 364 fás dobó. Bekapcsoló 
dott az edzésekbe Farkas Ferenc, Kun 
sziget legjobb amatőr dobója. Van négy 
fiatal, tehetséges játékosunk is. 

Ezúton megköszönöm a SE elnöké
nek, Szalay Győzőnek segítségét, vala
mint a Képviselőtestület támogatását, s 
azoknak, akik nyomtatványokkal vagy 
szurkolással segítettek bennünket. 
Tisztelettel felkérek minden kunszigeti 
adózó állampolgárt, vállalkozót, hogy 
adója 1 %-ával támogassa a Kunszigeti 
Teke SE-t. Bankszámlaszám: 59000033-
10230882. 

GUTLÉBER ZOLTÁN 

Bogyoszlóra sajnos egy játékossal kevesebben tudtunk Női labdarúgás

csak uta�ni, �gy i_s �:4 lett az e:edmény (�285-1��0). Csa?a- l----- , -;tunk legJobbJa Vrrag P., 427 faval. A legiobb negy dobonk Sorsol as t
csúcsteljesítményt nyújtott, átlagfájuk 406: Rebenek B. 408, ____ ....:,_ _ __::__-- __ . _ 
Gutléber Z. 394, Szalai B. 391 fával. A meccset elméletileg Am Besten Bau-Terán - Kecskemét
6:2-re nyertük, a hatodik dobónknak 306 fát kellett volna márc. 22. szombat 15 óm, Kunsziget
csak dobni. Sajnos a szövetség az 1 pontunkat is elvette, ABB-Terán - Bonyhád
mert „csonka csapattal" játszottunk. ápr. 5. szombat 15 óra, Kunsziget

A Gy. Ringa volt a következő ellenfél, Kunszigeten Debrecen - ABB-Terán
nyertek 6:2-re (2234-2213). Legjobb dobó: Rebenek B. 405 ápr. 13. vasárnap 13 óra, Debrecen 
fa. A négy legjobb dobó átlaga 383,75. ABB-Terán - Iris Hungaro Kábel

A sokkal jobb Dózsához mentünk ezután, a hazaiak 6:2- ápr. 27. vasárnap 14 óra, Kunsziget
re nyertek (2197-2114). Legjobbunk Virág P., 385 fával. ABB-Terán - Kecskemét

Ettől kezdve hanyatlott a csapat teljesítménye, a máj. 3. szombat 15 óra, Kunsziget
Károlyháza jött és nyert 6:2-re (2269-2117) - Ld.: Rebenek ABB-Terán - Pécs MSC IVAS
B. 381 fa. Téten 6:2-re kikaptunk - ismét eggyel ke.veseb- máj. 17. szombat 15 óra, Kunsziget
ben voltunk (2318-2176) - Ld.: Gutléber Z., 390 fa. Az utol- Besenyőtelek-Eger - ABB-Terán
só meccsen a Tekecenter jött hozzánk, s pályacsúcsot do- máj. 25. vasárnap 14 óra, Besenyőtelek
bott 7:1 (2383-2079) - Id.: Rebenek B. 376 fa. ABB-Terán - Algyő

A megyei I. osztály utolsó helyén végeztünk. Azt azért máj. 31. szombat 11 óra, Kunsziget 
tudni kell, hogy mi vagyunk a legfiatalabb csapat, most Renova II - ABB-Terán

léptünk a 4. évbe, és 10-15 éves csapatokkal kell verse- június 8. vasárnap 14 óra, Budapest 
nyeznünk. Összességében a rossz eredmény okai: figyel- -··· - ---
metlenség, játékoshiány és pénzhiány. Novemberben hatá
rozatokat hoztunk: szerződéskötésre, fiatal játékosok ne
velésére és sportszervásárl·ásra. Jó hír, hogy visszajött ját-
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, Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány. 
Kiad)a.a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2. Tel.: 96/485-388; 96/485-040; 96/552-003 

Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: -30/226-97-30 
' Felelös szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736 

Készült a Kunszigeti Teleházban. 9184 Kunsziget, Kossuth tér 9. Tel./fax: 96/552-010 e-mail: kunsziget@telehaz.hu 
Technikai szerkesztés és képek: Bábics Norbert 

Technikai munkatársak: Kovács L. Dávid, Kovács Zsolt, Nagy Gábor, Stoller Gábor, Venesz Norbert 
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