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Falumegújítási díjat nyert Kunsziget 
Kunsziget község pá-

lyázatot adott be 2007 
őszén az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Mi-
nisztérium és a Földműve-
lésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium felhívására. 

A pályázat célja olyan 
egyedi megoldások, tevé-
kenységek bemutatása, 
amelyek nagymértékben 
hozzájárultak a falu fejlő-
déséhez, fennmaradásá-
hoz. 

Kunsziget község kiváló helye-
zést ért el. 

Miért? Komplex fejlesztési kon-
cepciót dolgozott ki a képviselő-
testület, melynek megvalósításáért 
a falu lakosságával, civil szerveze-
tekkel együtt tevékenykedett. 

Így valósult meg az 
- infrastruktúra hálózat kiépíté-

se 
- munkahelyteremtés zöldme-

zős beruházással 
- ipari üzemek folyamatos bőví-

tésének segítése 
- építési telkek kialakítása 
- Kunsziget Termálfalu projekt-

tel termálvíz hasznosítás lehetősé-
gének megteremtése 

- alternatív energiahasznosítás 
lehetőségének megteremtése 

(szélerőműpark) 
- magas színvonalú szolgáltatá-

sok biztosítása: önálló orvosi, vé-
dőnői körzet megteremtése; óvodai 
és iskolai oktatás biztosítása; sza-
badidő tartalmas eltöltése, sporto-
lás lehetőségének biztosítása 

- épített örökség védelme 
- védett növény- és állatvilág 

védelme 
- Mosoni-Duna turisztikai célú 

hasznosításának lehetősége (elvi 
engedélyezési tervek elkészítteté-
se) 

- hagyományok ápolása 
- közrend, közbiztonság megte-

remtése. 
Falunk bemutatása óriásplaká-

ton történt, melyet kunszigeti vál-
lalkozó készített, köszönjük. 

A település fejlődését bemu-
tatva a pályázat anyaga ösz-
szehasonlítja az 1980 és 2007 
közötti változásokat. 
Főbb adatai: 
1980-ban 507 fő, 2007-ben 121 
fő volt az eljáró dolgozók 
száma. A településre járó 
dolgozók száma 1980-ban 51 
fő 2007-ben 607 fő. A vállal-
kozások száma (50 fő felett) 
1-ről háromra, a mezőgazda-
sági munkahelyek száma 
130-ról 60-ra, a kereskede-

lemben dolgozók száma 16-ról 22-
re, az iparban dolgozók száma 0-
ról 800-ra módosult. A szolgálta-
tásban dolgozók száma 30-ról 111-
re emelkedett. A munkanélküliség 
jelenleg 0,5 %-os. Civil szervezet-
ből 1980-ban három működött 
Kunszigeten,  most 8. 

A pályáztató minisztériumok az 
innovációs megoldásokat díjazták, 
így községünket is. Figyelembe 
vették az összes lehetőség kihasz-
nálását, a fejlesztések egymásra 
épülését és mintaként mutatták be 
településünket. Igaz pénzjutalom-
mal nem jár a díj, de erkölcsi elis-
meréssel igen. 

Köszönjük mindazok munkáját, 
akik segítették ezt. 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER 

Az FVM államtitkára Tápiógyörgyén adta át a díjat. 
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Kunszigeten 2008. április 27-én 
Püspök atya megbízásából Simon 
József kanok úr a következő 
nyolcadikasoknak szolgáltatta ki 
a bérmálás szentségét a követke-
zőknek: Fazekas Richárd, Horváth 
Csaba, Horváth Petra, Karácsony 
Lili, Kovács Anikó, Nagy Kristóf, 
Páli Kornélia, Roll Máté, Simigla 
Martin, Stróbli Kitti, Szabó Virág, 
Szalai Edina, Szalai Evelin, Szalai 
Máté, Tamás Dóra (Kóny). Rajtuk 
kívül Öttevényen Kovács Fruzsina, 
Mosonszentmiklóson Köböl János 
bérmálkozott. 

A bérmálás szentsége a ke-
resztségi kegyelmet teljesíti ki, s 
nem csak hogy felveheti, de fel is 
kell vennie a megkeresztelt em-
bernek. Nálunk, a nyugati egy-
házban egyben a személyes dön-
tés szentsége lett a bérmálás, 
amely által igaz még nem váltak 
felnőtté nyolcadikasaink, de meg-

hozták életük egyik legfontosabb, 
tudatos, felnőtt döntését: „én 
Krisztust követem!” Segítse és erő-
sítse őket a Szentlélek, akit a bér-
málásban megkaptak, hogy igaz 
legyen és ne hazugság: most vál-
tak a hívő közösségünk teljes jogú 
tagjaivá, szorosabb és mélysége-
sebb a kapcsolatuk Istennel, és ké-
szek hitüket meg is vallani sza-
vukkal, keresztény életükkel. 

WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS 

2008. április 6-án a következő 
hittanos gyermekek voltak Kunszi-
geten elsőáldozók: Bodor Bálint, 
Börzsei Bálint, Csapó Noémi 
(Mecsér), Farkas Roxána, Gyurkovits 
Richárd, Nátz Kornél, Ramm Sza-
bolcs, Szabó Viktória, Szalai Bálint, 
Szalai Luca, Tilinger Aliz, Vikidár 
Márk. 

 

A hívő ember számára a szent-
mise a keresztény élet forrása és 
csúcsa. Az első keresztényektől 
kezdve napjainkig, ahol keresz-
tényüldözés van akár életük árán 
is tanúsítják ezt, mondván: 
”Szentmise nélkül nem tudunk ke-
resztény módon élni”. Ezért ra-
gaszkodik a mai kor hitvalló ke-
reszténye is a vasárnapi eukariszti-
ához, melyben Jézus Krisztus 
egyetlen keresztáldozata jelenül 
meg, s amely által a szentáldozás-
ban Krisztussal egyesülünk.  

 
Mélységes titok ez, olyan, ame-

lyet a rideg ész nem, csak az értő 
szív fog fel. Ilyen volt azt hiszem 
elsőáldozóink szíve is, melyet lel-
kesedésük bizonyított, illetve tett 
alkalmassá az Úr Jézussal való 
szentségi találkozásra. Imádkoz-
zunk értük, hogy szívük Úr Jézus 
iránti szeretetének lángját még a 
rossz példák szele se tudja kioltani! 

 
 

Elsőáldozó gyermekek, bérmálkozó ifjak 

Egy kis erdélyi falu, Bede templomáért szervezett jótékonysági koncertet a 
kunszigeti templomban a Kunsziget Polgári Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesület május 19-én. A Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub énekkarán kívül 
Öttevényről és Lébényből is érkeztek kórusok és versmondók. A rendezvé-
nyen 93 500 Ft gyűlt össze testvérfalunk részének, Bedének a református 
templomának felújítására. A koncertet a júniusban csütörtökönként és va-

sárnaponként a KTV Kunsziget műsorán megtekinthetik. 



gyen eleget. 
 

Tájékoztatás az állattartás és 
ebtartás szabályozásáról 

Mint már korábban is beszámol-
tunk róla, Kunsziget Község Ön-
kormányzatának Képviselő -
testülete évek óta foglalkozik a 
kunszigeti kóbor ebek problémájá-
nak megoldásával, hiszen a telepü-
lési önkormányzatok állategészség-
ügyi feladata gondoskodni a tele-
pülés belterületén kóborló ebek be-
fogásáról. 

A képviselő-testület döntése 
alapján községünkben 2008. április 
1-jétől a gyepmesteri feladatokat a 
győri Xantus János Állatkert Kht. 
látja el. Az azóta eltelt két hónap-
ban négy, felelőtlen ember által ki-
tett állatot szállítottak el Kunsziget-
ről az állatkert munkatársai. 

A  k é p v i s e lő - t e s t ü l e t  a z 
ebtartásról legutóbb 2008. április 
24-én tárgyalt, amikor az a döntés 
született, hogy az ebek tartását 
egyéb állatok tartásáról szóló ren-
delet részeként kívánja szabályozni. 
A rendelet tartalmazni fogja az ál-
lattartók kötelezettségeit, az állat-
tartás feltételeit, illetve az állattar-
tás korlátozásának, megtiltásának 
feltételeit is, nagy hangsúlyt fektet-
ve a lakosság nyugodt életkörülmé-
nyeire, valamint az állatvédelmi 
szempontokra. 

A testületnek továbbra is az a 
véleménye, hogy az ebek nyilván-
tartásának kialakítása után a kun-
szigeti ebeket olyan módon kell 
megjelölni, hogy a tulajdonos azo-
nosítható legyen. A megjelölési kö-
telezettséget önkormányzati rende-
letben kell szabályozni, melynek 
elfogadása 2008 szeptemberéig vár-
ható. Az előbbi feladatokhoz szoro-
san kapcsolódik, hogy az önkor-
mányzat munkatársai az ebeket 
2008 júniusában összeírják. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 

Felhívás parlagfű és egyéb gyom-
növények elleni védekezésre 

A parlagfű Magyarországon az 
egyik legelterjedtebb gyomnövény, 
melynek pollenje allergiás megbete-
gedést okozhat. 

A parlagfű elleni védekezés első-
sorban a föld tulajdonosának, illet-
ve használójának a kötelezettsége. 
A parlagfű legintenzívebb növeke-
dési időszaka július hónap, a virág-
por szóródása legnagyobb tömeg-
ben július végén és augusztusban 
történik. A növényvédelemről szó-
ló 2000. évi XXXV. törvény 5. § (3) 
bekezdése alapján: „a földhasználó 
köteles az adott év június 30. napjá-
ig az ingatlanon a parlagfű virágzá-
sát megakadályozni, és ezt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntar-
tani.” Június 30. után, szükség ese-
tén külterületen az illetékes megyei 
növény-és talajvédelmi szolgálat, 
belterületen a jegyző elrendeli a 
parlagfű elleni közérdekű védeke-
zést. A védekezési kötelezettség 
elmulasztóival szemben az illetékes 
megyei növény-és talajvédelmi 
szolgálat, illetve a jegyző növény-
védelmi bírságot szab ki, amelynek 
legkisebb összege 20000 Ft, legma-
gasabb összege 5 millió Ft. A bír-
ság, illetve meg nem fizetése esetén 
az azt terhelő kamat adók módjára 
behajtható. 

A földhasználó és a termelő kö-
teles az olyan növénytípusokat is 
elpusztítani, azok meghonosodását, 
terjedését megakadályozni, melyek 
a szomszédos földhasználók, illetve 
termelők növénytermelési, növény-
védelmi biztonságát, vagy az embe-
ri egészséget bármely módon ve-
szélyeztetik. 

Kérem, hogy az allergiás megbe-
tegedések csökkentése érdekében, 
minden földtulajdonos, illetve föld-
használó a növényvédelmi törvény-
ben foglalt kötelezettségének te-

hogy az ebek tartásával, illetve álta-
lában az állattartással kapcsolatos 
javaslataikat, észrevételeiket 2008. 
június 20-áig küldjék el a 
jegyzo@kunsziget.hu címre vagy 
juttassák el a polgármesteri hivatal-
ba. 

 
A közlekedési rend felülvizsgálata 

Kunsziget Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete, mint a 
helyi közutak kezelője, 2008-ban 
felül kívánja vizsgálni Kunsziget 
község közlekedési rendjét. 

A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény (Ktv.) 34. § (2) 
bekezdése alapján „a közút forgal-
mi rendjét - ha jogszabály másként 
nem rendelkezik - a közút kezelője 
alakítja ki. A forgalmi rendet - a 
forgalmi körülmények vagy a bal-
eseti helyzet jelentősebb változása 
esetén, de legalább ötévenként - a 
közút kezelőjének felül kell vizsgál-
nia, és ha szükséges, módosítania 
kell. Ugyanezen törvény 12. § (2) 
bekezdése szerint „a közutak for-
galmi rendjét félreérthetetlenül, 
úgy kell kialakítani, hogy azt a köz-
lekedés résztvevői kellő időben és 
könnyen felismerhessék. A forgal-
mi rend kialakításához a szükséges 
és lehető legkevesebb közúti jelző-
táblát kell használni. A forgalom-
ban résztvevők továbbhaladásának 
és úticéljuk elérésének megkönnyí-
tése érdekében megfelelő tájékozta-
tó közúti jelzéseket kell elhelyezni.” 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a fenti szempontok alapján 
Kunsziget község közlekedési 
rendjének felülvizsgálatához véle-
ményeiket, észrevételeiket, javasla-
taikat 2008. június 30-áig küldjék el 
a jegyzo@kunsziget.hu címre vagy 
juttassák el a polgármesteri hivatal-
ba. 

VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ 
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Rizikószűrés az egészségünkért 
Kunsziget község önkormány-

zata és háziorvosi szolgálata az el-
következendő időben (május 13-tól 
október 31-ig) rizikó szűrést 
(koleszterin, vércukor mérés) szer-
vez a 35 és 45 év közötti lakosság 
részére. A szűrés lényege egy egy-
szerű vérvétel valamint egy EKG 
vizsgálat. A vérvételi beutalókat 
mindenkihez eljuttatjuk, az EKG 
vizsgálatok sorrendjéről kérjük te-
lefonon egyeztetni Bekéné Nagy 
Viktóriával a rendelési idő alatt a 
495-029-es telefonszámon. 

Az önök egészsége érdekében 
kérjük éljenek a lehetőséggel! 

LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMES-
TER ÉS DR. VARGA-BALÁZS GÁBOR 

HÁZIORVOS 
 

Lomtalanítás július 10-én 
Értesítjük a falu lakosságát, 

hogy 2008. július 10-én, csütörtö-
kön lomtalanítás lesz. A felesleges-
sé vált tárgyaikat, lomokat csütör-
tökön reggel 6 óráig szíveskedje-
nek a ház elé kihelyezni. A lomta-
lanítás során nem gyűjtik a kerti 
hulladékot, nyesedéket, építési tör-
meléket, gépjármű gumit, elektro-
nikai hulladékot, lakossági veszé-
lyes hulladékot (akkumulátor, 
elem, festékes és növény-
védőszeres göngyöleg).  

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 

Szélerőműpark Kunsziget 
Lendvai Ivánné Polgármester 

Asszony és Kunsziget község pol-
gárai meghívására szeretnénk 
Kunsziget polgárait informálni a 
Kunszigeti Szélerőműpark projekt 
aktuális állásáról. 2006 áprilisában 
kezdtük el a projekt megtervezését 
és már az első hónapokban lénye-
ges sikereket céloztunk meg. 2006 
őszén indítottuk el a környezetvé-
delmi engedélyezést. Ebben a z el-
járásban a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park számos változtatási kívánsá-

got írt elő számunkra. Ezeket a kí-
vánságokat és elképzeléseket egy 
olyan kompromisszumként kellett 
elképzelni, amely hosszú tárgyalá-
sokat és terjedelmes tervezési 
munkát jelentett. A 2007-es év vé-
gén végül megkaptuk a végleges 
környezetvédelmi engedélyt a ha-
tóságtól. Ez már olyan alapot ké-
pez, amely alapján a község régió-
tervét az eljárásban le lehet zárni. 

A következő lépésben a szélvi-
szonyok részletes mérése követke-
zik, amelyet az öttevényi projekttel 
közösen végzünk el. Ott a 2006-os 
év óta már működik egy mérőbe-
rendezés, amelynek az adatait fel-
használjuk Kunsziget számára is, 
így egy kis időt be tudunk hozni. A 
következő lépésben a műszaki fi-
nom-tervezést végezzük el, amely 
különösen a szélmérési adatokra 
fog támaszkodni. A finomtervezés 
eredményeivel majd az építési en-
gedélyezés előkészületeiben talál-
kozhatunk. A szélerőműpark 
elektromos csatlakoztatása tekinte-
tében már számos tárgyalás folyik. 
Azt, hogy mikorra tudjuk ezt a 
pontot lezárni, azt a mai helyzet-
ben még sajnos nem tudjuk meg-
becsülni. 

 
Nagyon büszkék vagyunk a 

polgárokra, a falu polgármester 
asszonyára és képviselőire, hogy 
ugyanolyan türelemmel viseltet-
nek, mint mi, a projekt fejlesztői. 
Ezért szeretnénk itt és most külö-
nös köszönetünket kifejezni. Lát-
szik, hogy közösen hiszünk ebben 
a projektben. Meg fogjuk építeni 
ezt a projektet és ez egy olyan pro-
jekt lesz, amelyből mindegyikünk 
profitálni fog – a környezet, a pol-
gárok, a falu és a projekt fejlesztői 
is. 

JOHANNES KREIL 
 
 
 

56-os vértanúk napja 
50 évvel ezelőtt, 1958. június 16-

án az 1956-os forradalmat és sza-
badságharcot követő megtorlás 
mélypontjaként kivégezték Ma-
gyarország törvényes miniszterel-
nökét, Nagy Imrét és két mártírtár-
sát, Maléter Pált és Gimes Miklóst. 
Nagy Imre miniszterelnök kivég-
zése előtti és utáni esztendőkben 
228 honfitársunk vált a megtorlás 
áldozatává, ötvenhatos vértanúvá. 
1989. június 16-án Nagy Imrét, 
mártírtársait és jelképesen egy üres 
koporsóban minden ötvenhatos 
hőst újratemetett a magyar nemzet, 
azóta ezen a napon emlékezünk az 
1956 után kivégzett magyar vérta-
núkra. 

Emlékezzünk rájuk gyertya-
gyújtással az 56-os emlékhelyeken, 
valamint Rost Andrea és Miklósa 
Erika ünnepi koncertjén a buda-
pesti Kossuth téren! 

június 6. 16:00 Plébánia-nap 
(plébánia udvarán, előtte szentmi-
se a templomban 16 órától) 

 
június 7.  10:00  Mozdulj az 

Egészségedért Kunsziget! - Sport-
pálya 

 
június 8. 17:00  Kunsziget - Mo-

sonszentmiklós (m. II. o.  bajnoki 
labdarúgó mérk. - U21: 15 órától) 

 
június 9. 16:00 Névnapok, 

klub-zárás a nyugdíjas klubban 
 
június 13. 16:00 Tanévzáró és 

ballagás a kunszigeti tagiskolában 
20:00 Mise a Szent Antal kápol-

nában 
 
június 15. 11:00  Mise a Szent 

Antal kápolnában 

Programok 
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Életednek öröme: a gyermek 
Életednek öröme a gyermek, 
Virág, kit a tavaszi rét termett, 
Ha először szólít puha szóval, 
Úgy féled a fülemüle szólal. 
 
Járni tanul, magasodik, felnő 
Fényes napod nem borítja felhő 
Boldog kor jövendő építője 
Mire kidőlsz: Ember lesz belőle… 

VÁRNAI ZSENI 
 
Május az év legszebb hónap-

ja, a természet csodája folytán 
újra éled fű, fa, virág, talán 
azért, hogy ünnepi pompába 
köszöntse a gyermekeket, édes-
anyákat, nagy- és dédszülőket, 
tanítókat, tanárokat, óvónőket, 
mindazokat, akik féltett kin-
csünkkel, a gyermekünkkel 
foglalkoznak. 

Család, gyermek, akik nélkül 
nem teljes életünk. 

Vajon hányan képzelték el 
falunkat gyermekek nélkül, mi-

lyen lenne a reggel, a nap min-
den órája zsibongások nélkül? 

Nem úgy van-e rendjén, 
hogy rájuk figyelünk a boltban, 
az úttesten, hogy biztonságban 
tudjuk őket magunk körül. 

Megteremtünk mindent szá-
mukra, szeretetünket mosoly-
ba, szóba és tárgyakba foglal-
juk. Eszünkbe jut gyermekko-
runk, édesanyánk, nagyszüle-
ink szeretete, óvó-féltő tekinte-
te, mely kísérte lépéseinket. 

Erre van szükség ma is. 
Édesanyának lenni a legcso-

dálatosabb, a legfelelősségtelje-
sebb dolog az életben. 

Felelősnek lenni apró, felnö-
vő gyermekekért, óvni – félni 
őket, segíteni, hogy boldog em-
ber lehessen belőle. 

Boldog, aki segít másokon, 
akinek szeretete átsugároz a 
bánaton, haragon. 

Minden szülő azt szeretné, 

hogy gyermeke sikeres legyen, 
hogy az életben megállja a he-
lyét. 

Tanuljon, értékes ember le-
gyen, hogy ő büszke lehessen 
rá. Legyen orvos vagy segéd-
munkás, mindegy, az ő gyere-
ke. 

Ebben segítenek a tanítók, 
tanárok, óvónők és mindazok, 
akik gyermekeink boldogulá-
sáért dolgoznak elhivatottság-
gal. 

Hittel nevelik őket a szépre, 
jóra. 

Virágba borult május havá-
ban köszöntjük a Gyermeke-
ket, az Édesanyákat, a Pedagó-
gusokat. 

Kívánjuk, életük legyen bol-
dog, csillogó gyermekszempár-
ok tükrében lássák meg önma-
gukat, életük értelmét. 

 
LENDVAI IVÁNNÉ,  

POLGÁRMESTER 

Hagyományteremtő szándékkal a 
május utolsó szombatján a kunszi-

geti gyermekek részére gyermekna-
pot szerveztünk. A nap folyamán 

változatos, színes tevékenységeket 
kínáltunk a gyerekeknek: állatsimo-
gató, kézműves foglalkozások, ko-
rongozás, arcfestés. A képen látha-
tó bohóc lufit hajtogatott ajándékba. 
A délelőttöt Bende Ildikó és Cseh 

György zenés bábjátéka nyitotta, és 
a Mátyás Királyról szóló mesejáték 
zárta. Szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik a rendez-
vény sikeréhez munkájukkal vagy 

felajánlásukkal hozzájárultak: 
Hajczinger Ferenc, Horváth 

Kisállatkereskedés, Lukács József, 
Hangyál Anikó. Külön köszönöm a 
Szülői Munkaközösségnek munká-
jukat a gyerekek vendéglátásában. 

LENDVAI IVÁNNÉ POLGÁRMESTER 
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Nyelvi verseny 
Iskolánk a ’Mondj egy verset! 

Énekelj egy dalt! Németül vagy 
angolul’ nyelvi körzeti versenyen 
vett részt 2008. április 18-án, pénte-
ken Rábapordányban. A versenyen 
több rábaközi település diákjai in-
dultak rajtunk kívül. Iskolánkat 18 
tanuló képviselte. Az 1-2. osztályo-
sok egy rövid angol verssel, a 3-4. 
osztályosok angol énekkel, a felső 
tagozatosok Robert  Louis 
Stevenson viktoriánus kori költő, 
ill. William Blake romantika kor-
ban alkotó költő verseiből készül-
tek fel angolul, Szalai-Danka Ildikó 
angol nyelv és irodalom tanárnő 
segítségével. Az iskolánkat az 
alábbi tanulók képviselték: 

1-2. osztály: Finta Dóra, Jagadics 
Adrián, Nagy Dániel, Sokorai Márió 

3-4. osztály: Nagy Gábor, Ramm 
Szabolcs, Hécz Tamara, Szalai Szilvia, 
Tilai Rebeka 

5. osztály: Kovácsevics Bettina, 
Bodor Dávid 

6. osztály: Gyurkovics Veronika, 
Szalai Ildikó, Horváth Adorján 

7. osztály: Rátkai Patrícia, Szalai 
Dániel 

8. osztály: Kovács Anikó, Nagy 
Kristóf 

A gyerekek izgatottan várták az 
eredményt, melyek a következők: 

Ének angol, vagy német nyel-
ven 1-7. osztályok közül a 3-4. osz-
tályosaink III. helyet értek el. 

1-2. osztályosok angol nyelvű 
vers kategóriájában iskolánk csa-
pata I. helyezést ért el. 

3-5. osztály angol nyelvű vers 
kategóriában az 5. osztályosaink I. 
helyezést értek el. 

6-8. osztály angol nyelvű vers 
kategóriában a 8. osztályosaink II., 
ill. a 6.osztályosaink III. helyezést 
értek el. 

Nagy örömmel fogadtuk az 

eredményhirdetést. A gyerekek 
határozott fellépését, felkészültsé-
gét, ügyességét igazolták az okle-
velek és a könyvutalványok. Gra-
tulálunk nekik a szép eredmény-
hez! 

SZALAI-DANKA ILDIKÓ 

 
ETO – MTK meccs 
A meccsre a jegyeket az idén is 

megrendezett Tilai Lajos Emlék-
tornán különdíjként nyertük. Az 
emléktorna után egy héttel, vagyis 
április 12-én volt a meccs, amely 
délután 3 órakor kezdődött a győ-
ri stadionban. A kunszigetieken 
kívül a győrszemereiek is velünk 
tartottak. Ők is különdíjként nyer-
ték a jegyeket, mivel elsők lettek. 
Szombaton a stadion előtt talál-
koztunk velük. Bementünk, elfog-
laltuk a helyünket, és bevonultak 
a csapatok játékosai edzeni. Kb. 10 
percet edzettek, levonultak, majd 
kisgyerekek kíséretében feljöttek a 
pályára. A mérkőzés 1 perces 
megemlékezéssel kezdődött.  

Jó volt a hangulat, mindenki 
szurkolt. A meccset a győri ETO 
csapata kezdte meg. Nagyszerűen 
játszott mind a két csapat. Az első 
félidő közepe fele a győri csapat 
rúgott egy gólt, de a bíró úgy ítél-
te, hogy les volt, így sajnos nem 
ért ez a gól. Ismét ennek a csapat-
nak az első félidőben volt egy ka-
pufájuk is. Sok izgalom és szurko-
lás után véget ért az első félidő. 
Míg a játékosok megpihentek, ad-
dig a nézők, szurkolók elmentek 
enni és innivalót venni. Megkez-

dődött a második félidő. Már az 
ötödik percben Nikolov Balázs az 
ETO oldalán egy fantasztikus gólt 
rúgott be, s ezzel átvették a veze-
tést.  

A szurkolók nagyon kitartóak 
voltak. Végig szurkoltuk a mecs-
cset. A meccs 3 perces hosszabbí-
tással ért véget. 

 Izgalmas meccsen vettünk 
részt győri győzelemmel. A mér-
kőzés végén, aki lement és kitette 
a kezét, még pacsit is kaptak a 
győztes csapattól. 

ZÁGONI SZABÓ KATINKA 
7. OSZTÁLYOS TANULÓ 

 
A hangszerek királynője 
Szerdán vagyis április 16-án 

ellátogattunk a győri Székesegy-
házba. Míg vártuk a Tanár urat, 
Katona Tibort, addig megnéztük 
Szent László hermáját, Apor Vil-
mos sírját, valamint a Könnyező 
Szűzanya kegyképét és történetét. 
Miután megérkezett a Tanár Úr, 
felmentünk a karba, ahol eddig 
trombitások próbája volt. A Tanár 
úr megmutatott különféle sípokat 
is, melyek segítségével működik 
az orgona és még ki  is próbálhat-
tuk őket! Ezek után az orgonát 
mutatta meg, a pedáloktól a re-
giszterkapcsolókig. Közben pedig 
kérdezhettünk az orgonával kap-
csolatban. Helyet foglaltunk és 
eljátszotta Johann Sebastian Bach-
tól a d moll toccata és fugát. Majd 
elbúcsúztunk és megköszöntük 
az idegenvezetést. 

SZALAI ILDIKÓ, 6. OSZT. TANULÓ 
 
Polgárvédelmi verseny  
Április 17–én rendezték meg a 

területi polgárvédelmi versenyt, 
melyen iskolánkat Szalai Csaba és 
Szalai Ildikó 6., valamint Páli Kor-
nélia és Roll Máté 8. osztályos ta-
nuló képviselte. 

A versenyre Győrben, a 
Magvassy Sportcsarnokban került 

Iskolai hírek 
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sor, melyet Csepi László polgárvé-
delmi százados, kirendeltség-
vezető, illetve Dr. Ottófi Rudolf, 
Győr város alpolgármestere nyi-
tott meg. 

27 általános iskolai és 12 közép-
iskolai csapat mérte össze tudását.  

Különféle elméleti és ügyességi 
feladatokat kellett megoldanunk. 
Ilyen volt például az elsősegély-
nyújtási gyakorlat, a tesztkitöltés, 
a vízsugaras céltalálat, túlélőcso-
mag készítése, rejtvényes felada-
tok. Sajnos az eső miatt egy ügyes-
ségi feladat elmaradt. 

Szerencsére nem unatkoztunk a 
feladatok között, mert az ETO férfi 
és női csapata edzését is végignéz-
hettük, ami nagyon érdekes és lát-
ványos volt. Délben volt vége a 

versenynek, amit egy ebéd köve-
tett. 

Ezt követte az eredményhirde-

tés, majd díjkiosztás. Mi a 9. helyet 
értük el. 

PÁLI KORNÉLIA, 8. OSZT. TANULÓ 

Köszönet a szülőktől - Pedagógusnapra 
Rendhagyóan kezdődött a 2007-2008-as tanév tavaly 

ősszel Kunszigeten. Mindannyian tudjuk, hiszen renge-
teg cikk jelent meg az újságban, láthattuk a híradásokat 
a televízióban, hogy a Vocational Academy Tagiskolája-
ként kezdték meg az évet a diákok. 

A végzős osztály ebben az iskolában az utolsót… 
azok között a falak között, ahol kisdiákként először lép-
ték át a küszöböt. Ott, ahol nagy sze-
retettel fogadták és tanították Őket 8 
évvel ezelőtt is azokkal a társaikkal 
együtt, akik nem itt fognak ballagni, 
nem ezzel az osztállyal…  

Akik itt maradtak – úgy gondol-
juk – nem bánták meg döntésüket. 
Döntöttek akkor a helyi iskola mel-
lett, az ismerős környezet adta biz-
tonság-, a diáktársak mellett, akiket 
mára közösséggé kovácsolt az idő. 

A kezdeti aggodalom, bizonyta-
lanság - ami valljuk be mindegyi-
künkben ott volt -, nagyon hamar 
elillant. A hirtelen jött váltás jól sike-
rült. Mondhatni, nagyon jól! 

Az új tanárok hamar megtalálták 
a hangot gyermekeinkkel. Tudásuk 
és emberségük javát adva minden 
tőlük telhetőt elkövettek, hogy ez 
alatt a rövid, de nagyon tartalmas év 
alatt olyan légkör alakuljon ki tanár-
gyerek-szülő között, ami példaérté-
kű. 

Meghatározó volt ez az év a felvételi szempontjából is, 
hiszen mindenkinek konkrét elképzelése volt a továbbtanu-
lással kapcsolatban. Örömmel mondhatjuk, hogy mindenkit 
az elsőként megjelölt iskolába vettek fel. Ezúton köszönjük a 
bíztatást és a felkészítést is. 

Felsorolni is sok lenne - természetesen a kötelező tanórá-
kon kívül - a közös programokat, amelyek mély nyomot 

hagytak a gyerekekben és bennünk szü-
lőkben is. 
A kunszigeti iskolában hagyományossá 
vált rendezvények közül kiemelnénk a 
karácsonyi műsort, ahol a tanárok elő-
adásában szívet-lelket melengető él-
ményben volt részünk. Könnyeket csalt 
a szemekbe az iskolai farsangon az an-
gol keringő dallamaira koreografált és 
betanított tánc, ahol Sulyok Edina ta-
nárnő is „betáncolta” magát a nézők 
szívébe. 
Csak ismételni tudjuk magunkat, ami-
kor megköszönjük az egész tanári kar 
odaadó munkáját. 
Kívánjuk, hogy nagyon sok örömük 
legyen még ebben az iskolában. Mun-
kájuk hozza meg a várt eredményeket, 
szeretetük tükröződjön vissza a gyer-
mekek tekintetében. 
Ehhez kitartást és jó egészséget kívá-
nunk ! 
 

8. OSZTÁLYOS GYEREKEK SZÜLEI 

„Csak a tanító van hozzánk illő aggódással.  
A tisztes nép becsülete őrzi Őket.  
Tudjuk mi ezt egymás közt.  
Nincs nekünk más példabeszédünk, csak a 
tanító élete.  
Napkelettől napnyugatig bármily nagy a 
járás, üres itt ez a világ nélküle… 
Mert bár tisztességet megadván, mi úrnak 
üdvözöljük, mégis-
csak Ő a mihoz-
zánk lehajló gon-
doskodó.” 
 
Ezzel a gondo-
latsorral Peda-
gógusnap al-
kalmából ez-

úton köszönjük 
meg a hét év 

munkáját a volt 
tanítóknak, ta-
nároknak is. 
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2008. április 19-én, szombaton kedves meg-
hívást kaptunk a dunaszentpáli óvodába népi 
gyermekjáték és néptánc-találkozóra. Az Al-
só-Szigetközi Önkormányzatok óvodásai ta-
lálkoztak ezen a napon. Az eseményen ünne-
pelte fennállásának 30. évfordulóját az 
szentpáli óvoda, és ezen a napon felvette a 
Dunagyöngye Óvoda nevet. Gratulálunk az 
elmúlt harminc évhez, további sok sikert és jó 
munkát, boldog gyermekéveket kívánunk az 
intézményben.  

Kilenc település óvodásai mutatták be 
ének– és tánctudásukat szép sikerrel. A kun-
szigeti óvodások népi gyermekjáték-füzért 
mutattak be. Gratulálok a gyerekeknek a szép 
produkcióhoz, és köszönöm Erika óvónéni és 
Andi óvónéni felkészítő munkáját. 

 
 
2008. május 26-án, hétfőn a nagy-középső 

csoportos óvodásaink néptáncbemutatót tar-
tottak megívott vendégeink részére. A győri 
Harmónia KHT. néptáncoktatói: Király Geno-
véva és Klauz Balázs heti két alkalommal fog-
lalkoztak a gyerekekkel. Köszönjük felkészítő 
munkájukat. 

Óvodai hírek 

Már harmadik éve tart „balett”-foglalkozást 
Gubóné Héregi Kata tánctanár az érdeklődő gye-
rekek részére. Május utolsó napjaiban az idei 
utolsó órára a szülők is meghívást kaptak. 

Április 10-11-én volt az óvodai beiratkozás. 
A 2008/09-es tanévre 16 kisgyermek felvételét 
kérték szüleik. Örvendetes számunkra, hogy 
az óvodai létszám évről-évre emelkedik.  

Május 30-án, pénteken hagyományos óvodai 
gyermeknapot tartottunk. Közös tornával kezdő-
dött a délelőtt, és a szabadban fogyasztottuk el a 
finom tízórait. Sok játékkal, meglepetéssel folyta-
tódott az óvodai gyermeknap.  

Köszönjük Páli István vállalkozó felajánlását, 
hogy hűsítő ajándékkal kedveskedett az óvodá-
soknak.  

Késő délután évzáró műsor keretében adtak 
ízelítőt óvodásaink a szülőknek az év folyamán 
tanult versekből, dalokból. 

FARKAS FERENCNÉ, ÓVODAVEZETŐ 
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1951. szeptember 8-át írtunk, 
amikor  megérkez tünk a 
Kunmadarasi munkatáborba. Az 
előző beszámolómban már ír-
tam, hogy az első nap, a barakk 
épületek takarításával telt el. 
Nem mi voltunk a barakktábor 
első lakói, már előttünk is  politi-
kai foglyok s elítéltek dolgoztak 
s szenvedtek itt. Az első éjszaka 
nem jött álom a szememre. Gon-
dolom, a többi bajtársamnak 
sem. Gondolatban lejátszódott az 
eddigi életem. A diákévek, az 
otthon, a barátok, a szovjet fog-
ság, mind megannyi epizód az 
életemből. Hajnali 4 óra lehetett, 
mikor jött a napos, hogy ébresz-
tő, sorakozó a tábor udvarán. 
Gyorsan felöltöztünk, és elindul-
tunk a teherpályaudvarra. Itt egy 
egész szerelvény állt a síneken, 
megrakva téglával és cementtel. 
Tehát az első munkánk hajnali 
vagonkirakás volt. Elég sokan 
voltak köztünk városi, és falusi 
értelmiségiek, akik fizikai mun-
kát nemigen végeztek. Ők nehe-
zen viselték ezt a megerőltető 
munkát. Az 50 kg-os cementes 
zsákok vállon cipelése az ott vá-
rakozó teherautóba, az érdes fe-
lületű téglák kirakása a vagonok-
ból, vízhólyagokat okozott már 
az első napon, hisz védőkesztyű 
nélkül. dolgoztunk De minek is 
védőkesztyű a kényszermunkára 
kizsákmányoló osztályidegen-
nek…  

Reggel 8 óra lehetett, mikorra 
végeztünk a kirakással és vissza-
mentünk a táborba géppiszto-
lyos őrök kíséretében. Itt kap-
tunk reggelit, ha jól emlékszem 
az első reggelire 10 dkg szalámit, 
egy szelet kenyeret és teának 

A munkatábor 
mondott meleg vizet.  A semmi-
nél ez is többet ért.  

Délig már nem dolgoztunk. 
Ebédre egy csajka babgulyást 
kaptunk, amelyben keresve sem 
találtam egy darab húst sem. 
Ebéd után sorakozás, megalakí-
tották a munkabrigádokat, és 
megtudtuk, hogy az egyes brigá-
dok hol és mit fognak csinálni. 
Egy ÁVO-s tiszt (nem mutatko-
zott be) felolvasta a tábor rend-
jét, a szigorú munkafegyelmet és 
az ezek be nem tartása miatt ki-
szabható büntetéseket. Elmond-
ta, hogy a reptér építkezésein fo-
gunk dolgozni. Hogy milyen 
építkezések folynak Kunmadara-
son? Egy szovjet katonai reptér 
kifutópályáit, laktanyákat, tiszti 
lakásokat és egyéb kiszolgáló 
épületeket, továbbá földalatti 
vasbeton bunkerokat építettünk.  

Természetes, hogy nem csak 
mi kényszermunkások dolgoz-
tunk az építkezéseken, hanem a 
43-as számú állami építőipari 
vállalat civil munkásai is. Ők ál-
talában szakmunkások voltak. 
Mi külön brigádokban dolgoz-
tunk egy-egy civil szakmunkás 
felügyelete mellett. Húsz fő alko-
tott egy brigádot. A mi brigá-
dunk egy laktanya felépítéséhez 
kapott beosztást. A brigádból 8-
an jelentkeztünk kőműves tanu-
lónak, egy kőműves mester irá-
nyítása mellett. Pár hét után már, 
mint kőműves-inasok raktuk a 
falat. Azóta már jártam Kunma-
darason, még most is állnak a 
háromemeletes épületek falai, 
amelyen mint kőműves tanuló 
dolgoztam. Az ott tanultakat ide-
haza is kamatoztattam. A brigád 
többi tagja volt a kiszolgáló 

munkás (culáger).  
Brigádunk később felvette a 

szovjet sztahanovistáról elneve-
zett Maximenkó nevet. Általában 
10 órát dolgoztunk, de volt, ami-
kor kommunista vasárnapokon 
is dolgoztunk. Munkabért havi 
60 Ft-ot kaptunk, de csak papí-
ron, mert ezt fel kellett ajánlani 
az állami tervkölcsönre.  

Élelmezésünk kritikán aluli 
volt. Zaccos kávé, kekiborsó 
(vágott borsó) főzelék, rántott 
leves egy szelet kenyérrel, néha 
egy darab hús vagy kolbász. 
Még jó idő volt, ott ettünk a 
munkahelyen állva és mosdatla-
nul Az ebédet természetesen ki-
hozták. A vacsora erőleves, 10-15 
dkg szalámi és egy szelet kenyér 
volt. Vasárnap általában csontle-
vest és egy szelet sült húst kap-
tunk burgonyával. Havonta egy-
szer elvittek bennünket Berek-
fürdőre és ott lefürödtünk. Az 
élősködők ellen havonta fertőtle-
nítettek bennünket, és kopaszra 
nyírtak.  

Legnagyobb problémánk az 
volt, hogy az elszaporodó egerek 
miatt alig tudtunk aludni. A 
szalmazsákjaink, a fejrészek jó 
búvóhelyei voltak egerek százai-
nak. Ahol mozgott az egér a szal-
mazsákban, vagy a fejrészben, 
odanyúltunk és agyonnyomtuk. 
El lehet képzelni, hogy a napi 
nehéz munka után, milyen éjsza-
káink voltak. Nehéz leírni ezeket 
az állapotokat, hát még kibírni.  

A munkahelyeken, a brigá-
dokban mindenhol voltak beépí-
tett besúgók. Sok politikai-fogoly 
bajtársamat elvittek közölünk 
„melegebb éghajlatra” mert elke-
seredésében „elszólta” magát. 



Hálás szívvel mondok köszönetet minden kedves rokon-
nak, ismerősnek, jó barátnak, akik felejthetetlen férjem,  

dr. Bartha Bálint 
temetésén részt vettek, a kegyelet virágait sírjára elhelyez-
ték és mély gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet 
mondunk Winkler Zsolt plébános úrnak a szép búcsúztató-
jáért, Polgármester Asszonynak segítőkészségéért, vala-
mint a Nyugdíjas Klub énekkarának a szép énekekért, és 
Jursicsné Andinak és Annuskának segítőkészségükért és a 
szép koszorúkért. 

GYÁSZOLÓ FELESÉGE ÉS CSALÁDJA 

Köszönetnyilvánítás 
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Nagyon kellett vigyázni hogy mit 
mondunk.  

Mikor letelt a kőműves képzé-
sünk ideje, „előléptettek” a 
Maximenkóról elnevezett kőmű-
ves brigád vezetőjévé. Mint a bri-
gád vezetője, továbbra is ugyan-
úgy dolgoztam mint a brigád töb-
bi tagja. Ez a „kitüntetés” nem 
járt semmi előnnyel, vagy juta-
lommal.  

Havonta egy levelet írhattunk 
és kaphattunk hazulról. A levele-
inket természetesen cenzúrázták. 
Nem írhattuk meg, hogy hol, mi-
kor és mit dolgozunk. Azt mond-
ták, ez hadititok. Postafiók szá-
munk Pf. 3210. volt.  

Természetesen arra nagyon 
vigyáztak az ÁVO-s politikai fő-
nökeink, hogy a kevés szabad-

időnket ne pihenéssel töltsük el. 
Ha nem volt vagonkirakás 
(vasárnap), akkor ideológiai agy-
mosásban részesültünk. Marx és 
Lenin „örökérvényű” tanaival 
igyekeztek mosni az agyunkat, 
számunkra teljesen feleslegesen. 
Hogy milyen szörnyű és ember-
telen állapotok uralkodtak a tá-
borban, az egyes munkahelyeken 
a munkakörülmények, a vezetői 
bánásmódok miatt: az ottlétem 
alatt 4 bajtársam lett öngyilkos. 
Nem bírták az emberhez  nem 
méltó munkaviszonyokat, a ne-
héz munkát. Idegileg összerop-
pantak, a kilátástalan ideig tartó 
fogság miatt, és így vetettek vé-
get életüknek.  

Lassan teltek szeretteimtől tá-
vol töltött napjaim, hol köny-

nyebb, hol nagyon nehéz napok 
voltak ezek. De mindig arra 
gondoltam hogy ha a jó Isten 
erőt és egészséget adott a sok-
kal nehezebb, 3 évig tartó szov-
jet hadifogságom elviselésére és 
túlélésére, ezt a még nem tu-
dom mennyi időt itthon, a Ha-
zámban is ki fogom bírni. Csak 
az egészségem ne hagyjon cser-
ben, és idegileg is kibírjam a 
megpróbáltatásokat. 

 
Következik az utolsó 4 hó-

nap, különböző munkahelye-
ken, táborokban. 

 
SZALAI PÁL,  

VOLT POLITIKAI FOGOLY 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik édesanyám, nagy-
mamánk, dédnagymamánk, anyósom,  

özv. Sántha Lajosné 
temetésén részt vettek, sírjára a kegye-
let virágait elhelyezték és gyászunk-
ban osztoztak. Külön köszönetet mon-
dunk Winkler Zsolt plébános úr szép 
búcsúztatójáért, Jursicsné Ági és 
Jursicsné Andinak a gyönyörű koszo-
rúkért, Bíróné Katinak az önzetlen 
odaadó segítségéért, támogatásáért, 
Lendvai Ivánné polgármester asszony 
segítőkészségéért, a Nyugdíjas Klub 
énekkarának a szép énekeiért és meg-
emlékezéséért. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak akik 
édesapám,  

Horváth Lajos 
temetésére a kegyelet virágait, 
koszorúit ismeretlenül is el-
küldték a csokanyavisontai te-
metőbe. Külön köszönetet mon-
dunk Jursicsné Ági gyönyörű 
koszorúiért; a szomszédoknak 
és barátoknak, munkatársaim-
nak a megemlékezésért. 

HORVÁTH ISTVÁN, ÉDESANYJA 
ÉS TESTVÉREI 

Hálás szívvel mon-
dunk köszönetet min-
den kedves rokonnak, 
ismerősnek, akik szere-
tett Édesanyám, 

 
Szűcs Endréné 

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, gyászunkban 
osztoztak. 

SZERETŐ FIA, 
 SANYI ÉS CSALÁDJA 

Tisztelettel köszönjük férjem és 
édesapánk osztálytársainak az osz-
tálytalálkozón való megemlékezésü-
ket. 

RIGÓ CSALÁD 
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Hétfő  
10:00 Jótékonysági koncert a bedei templomért ‘08 
11:19 Néptáncos bemutató az óvodában ‘08 
11:36 Majális Kunszigeten ‘08 - 1. rész 
12:04 Majális Kunszigeten ‘08 - 2. rész 
13:05 Majális Kunszigeten ‘08 - 3. rész 
14:12 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 Majális Kunszigeten ‘08 - 1. rész 
17:27 Óvodás olimpia ‘07 
18:04 KA 44 - Ki mit tud? - az iskolában ‘97 
20:15 Egy iskola-egy polgárőr ‘07 
21:18 KA 40 - Borverseny ‘01 
21:41 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  
Kedd  
10:00 Majális Kunszigeten ‘08 - 1. rész 
10:27 Óvodás olimpia ‘07 
11:04 KA 44 - Ki mit tud? - az iskolában ‘97 
13:15 Egy iskola-egy polgárőr ‘07 
14:18 KA 40 - Borverseny ‘01 
14:41 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 Majális Kunszigeten ‘08 - 2. rész 
18:01 KA 35 - Mesemondó verseny az iskolában ‘01 
18:48 Néptáncos bemutató az óvodában ‘08 
19:05 Labdarúgó mérkőzés (u16) ‘08 
20:41 Költészet Napja ‘08 
21:51 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  
Szerda  
10:00 Majális Kunszigeten ‘08 - 2. rész 
11:01 KA 35 - Mesemondó verseny az iskolában ‘01 
11:48 Néptáncos bemutató az óvodában ‘08 
12:05 Labdarúgó mérkőzés (u16) ‘08 
13:41 Költészet Napja ‘08 
14:51 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 Majális Kunszigeten ‘08 - 3. rész 
18:09 Szüreti nap ‘07 
19:10 Labdarúgó mérkőzés (megyei II. o. mérk) ‘08 
20:44 Iskolai farsang ‘08 
21:47 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  
Csütörtök  
10:00 Majális Kunszigeten ‘08 - 3. rész 
11:09 Szüreti nap ‘07 
12:10 Labdarúgó mérkőzés (megyei II. o. mérk) ‘08 
13:44 Iskolai farsang ‘08 
14:47 Műsorzárás, 15 órától Képújság 

17:00 Jótékonysági koncert a bedei templomért ‘08 
18:19 Tilai Lajos Emléktorna ‘08 
18:59 Labdarúgó mérkőzés (U21) ‘08 
20:34 KA 32 - Mit jelent a fény… (az MTV2 műsora) ‘93 
20:58 El Camino ‘07 
21:58 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  
Péntek  
10:00 Jótékonysági koncert a bedei templomért ‘08 
11:19 Tilai Lajos Emléktorna ‘08 
11:59 Labdarúgó mérkőzés (U21) ‘08 
13:34 KA 32 - Mit jelent a fény… (az MTV2 műsora) ‘93 
13:58 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 Jézuskeresés Kunszigeten ‘08 
17:46 30 éves a dunaszentpáli óvoda ‘08 
18:24 Boldog, aki olvassa! - A Biblia Éve ‘08 
19:13 A Kunsziget Nyugdíjas Klub Krónikája ‘04 
20:39 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  
Szombat  
10:00 Jézuskeresés Kunszigeten ‘08 
10:46 30 éves a dunaszentpáli óvoda ‘08 
11:24 Boldog, aki olvassa! - A Biblia Éve ‘08 
12:13 A Kunsziget Nyugdíjas Klub Krónikája ‘04 
13:39 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 I. Sziget-rally ‘04 
17:45 Idősek napja ‘07 
19:25 KA 36 - Száz éves a Szent Antal kápolna ‘01 
20:17 Mozdulj az egészségedért! ‘07 
21:07 Műsorzárás, 22 órától Képújság 
  
Vasárnap  
10:00 I. Sziget-rally ‘04 
10:45 Idősek napja ‘07 
12:25 KA 36 - Száz éves a Szent Antal kápolna ‘01 
13:17 Mozdulj az egészségedért! ‘07 
14:07 Műsorzárás, 15 órától Képújság 
17:00 Jótékonysági koncert a bedei templomért ‘08 
18:19 Néptáncos bemutató az óvodában ‘08 
18:36 Majális Kunszigeten ‘08 - 1. rész 
19:04 Majális Kunszigeten ‘08 - 2. rész 
20:05 Majális Kunszigeten ‘08 - 3. rész 
21:12 Műsorzárás, 22 órától Képújság  
 

Műsorok már az interneten is: 
kunsziget.kisalfold.hu 

A KTV Kunsziget műsora május 29-től 
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A Kunszigeti Sporthorgász 
Egyesület a 2008 évi házi halfogó 
versenyét április 19.én rendezte 
meg. 

A  viharos időjárás ellenére is 
sok horgásztárs megjelent a ren-
dezvényen. A felnőtt versenyző-
ink szép eredményei mellet az ifik 
is kiválóan szerepeltek. A lelkese-
dését a zuhogó eső sem tudta  be-
folyásolni a 36 versenyzőnek. 

Az eredmények alakulása.:  
1. Banga Zsolt     3,18 kg 
2. Győri Árpád    2,30 kg 
3. Csala Zsolt   2,18 kg 
4.Horváth Attila  1.60 kg 
5.Horváth László 1,58 kg 
 
Az ifjúságiak eredményei:   
1. Stoller Tamás 1,02 kg 
2. Nagy Tamás  0,94 kg 
 
2008 évi versenykiírások: 
Június 8. gyermek házi halfogó 

verseny. 
Június 28. Rábcatorok Ku-

pa  Regionális verseny és Tanya-
ház avató. 

Július 12-13 Kunszigeti harcsa-
fogó verseny. 

Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt a versenyekre!  

Köszönet a környezetvédelmi 
nap résztvevőinek. Ezúton szeret-
nénk megköszönni az önkor-
mányzatnak, hogy lehetőséget ill. 

pályázati támogatást nyújt a 
Csiszlói Tanyaház újjáépítéséhez. 

 
Köszönet a versenyeket támo-

gató szponzorainknak és a Ter-
melőszövetkezetnek. 

 
GONDÁR ZOLTÁN  

A Horgászegyesület hírei 

Április 19-én bállal fejező-
dött be a III. Sziget-kupa 
Amatőr Tekebajnokság. 

Idén 16 csapat indult a he-
tekig tartó versenyen. 

Először indult a Sport Büfé 
csapata (képünkön) a küz-
delmekben, elsőre meg is 
nyerte a bajnokságot. A 

második helyezett az eddig 
minden évben sikeresen 
szereplő Fakó lett, a har-

madik helyezés a 
Lokomotiv HDI csapaté 

lett.  Az önkormányzat díját 
a SICKesek, a szövetkezet 
díját a Múúúúú kapta. Az 
eseményen készült képek 
a kunsziget.kisalfold.hu ol-

dalon láthatók. 



Újabb sportcélú beruházás: el-
készült a teniszpályák esti világí-
tása 

 
Újabb sportcélú beruházás meg-

valósulásával büszkélkedhet Kun-
sziget. Elkészült ugyanis a tenisz-
pályák megvilágítása. A pályákat 
sötétedést követően 6 db 400 wat-
tos lámpatest világítja meg, lehető-
séget teremtve ezáltal az esti te-
niszmérkőzésekre. A beruházás 
Kunsziget Önkormányzata és a 
SICK Kft. támogatásából, pályáza-
ton nyert pénzből és a tenisz szak-
osztály tagjainak tagdíj hozzájáru-
lásából valósult meg. Köszönjük 
azoknak, akik önkéntes munkájuk-
kal is segítették a beruházást. Kü-
lön szeretnénk köszönetet mondani 
a szomszédos telkek tulajdonosai-
nak (Kopacsek Antalnak, Jursics 
Bélának), hogy lehetőséget biztosí-
tottak a tulajdonukban lévő ingat-
lanokon a gépi munkavégzésre és a 
bejárásra.  

A Kunsziget SE tenisz szakosz-
tályának mintegy 35 tagja van, ők 
azok, akik rendszeresen használják 
a pályákat. A tagok már évek óta 
közösen végzik a pályák karbantar-
tását és gondozását is. 

A tenisz szakosztály hírei Tenisz: 
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Elkezdődött a II. Sziget Tenisz 
Kupa 

 
Második alkalommal rendezi 

meg a Kunsziget SE tenisz szakosz-
tálya a Sziget Tenisz Kupát. A ren-
dezvény népszerűségét jelzi, hogy 
a tavalyi 20 fő induló után idén 
már 29 fő vesz részt a maratoni 
versenysorozatban. A verseny au-
gusztus második felében fejeződik 
be, a 16 egyéni és 12 páros induló 
összesen 116 mérkőzést játszik a 
kiváló minőségű salakos teniszpá-
lyákon. Az indulók mintegy 90%-a 
kunszigeti, ám külön öröm az, 
hogy Mosonmagyaróvárról, Győr-
ből és Börcsről is vannak verseny-
zők. 

 
A verseny résztvevőinek sok si-

kert kívánunk. 
KUNSZIGET SE  

TENISZ SZAKOSZTÁLY 
 

Tűzoltóverseny 
kevés sikerrel 
Kunsziget Község Önkéntes 

Tűzoltó Egyesülete Győrúj-
falun vett részt május 17-én a 
hagyományos évi tűzoltóver-
senyen.  

Hol a balszerencse, hol a 
technika ördöge fordult elle-
nünk, így összességében el-
mondható, hogy az idei ver-
seny sem sikerült jobban a ta-
valyinál. 

 
A gyermek lány kategóriá-

ban érvénytelen volt ugyan a 
800-as kismotorfecskendős 
gyakorlat, de a kevés induló 
miatt a csapatunk mégis okle-
véllel térhetett haza. 

A gyermek fiú kategóriában 
nagyszerű szerelés után jó vál-
tóeredményt ért el a csapat, 
így 12 indulóból a negyedik 
helyen végeztek a fiúk, helye-
zésükért oklevelet kaptak. 

Az ifjúsági csapatok sajnos 
nem jártak sikerrel, mind a fi-
úk, mind a lányok érvénytelen 
szerelést mutattak be, a lányok 
azonban a kevés induló mi-
att—a gyermek lány kategóriá-
hoz hasonlóan—oklevelet kap-
tak a negyedik helyezésért. 

A felnőttek között a női csa-
patunk ötödik helyen végzett.  

A felnőtt férfiak hiába érték 
el váltóban az egész verseny 
összes kategóriája közül a leg-
jobb eredményt (50,1 másod-
perccel), sajnos a kismotorfecs-
kendős szerelés nem sikerült 
jól, így a nyolcadik helyen 
végzett a csapatunk. 



Elképesztő sorozat Labdarúgás 

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Sport 2008. 3. szám 

14 

Megyei II. o. 
Kunsziget—Püski 4-1 (Gsz.: 

Vadász P. 2, Takács R. 2); 
Dunasziget—Kunsziget 6-0; Kun-
sziget—Halászi 0-1; Hédervár—
Kunsziget 0-2 (Gsz.: Fazekas P., 
Vadász Z.); Kunsziget—Rajka 4-3 
(Gsz.: Horváth G., Takács R., Va-
dász P., Molnár Z.); Enese—
Kunsziget 0-1 (Gsz.: Horváth G.); 
Győrsövényház—Kunsziget 2-3 
(Gsz.: Horváth Z., Horváth G. 
Vadász  Z. ) ;  Kunsziget—
Mosonszolnok 4-1 (Gsz.: Vadász 
P., Gondár G., Vadász Z., Faze-
kas P.); Győrújfalu—Kunsziget 2-
3 (Gsz.: Vadász Z. 2, Takács R.); 
Kunsziget—Dunakiliti 2-1 (Gsz.: 
Fazekas P., Vadász P.); Kunszi-
get—Máriakálnok 2-4 (Gsz.: 
Gondár  G. ,  Takács  R. ) ; 
Bősárkány—Kunsziget 3-3 (Gsz.: 
Horváth Z., Fazekas P., Vadász 
Z.). 

Pocsék őszi szezon után nyög-
venyelős rajtot vett a csapat ta-
vasszal, miután az első két mér-
kőzésen nem sikerült nyerni. Az-
tán jött egy Püski elleni siker, 
majd két újabb vereség és egy 
pontra feljött ránk a 14. helyezett 
Mosonszentmiklós. Aztán egy 

egészen elképesztő sorozat jött: nehe-
zen, de legyőztük Hédervárt, aztán 
megvertük a listát akkor épp vezető Raj-
kát, majd egy hétre rá a listát épp akkor 
vezető Enesét is, Győrsövényház ellen 
az utolsó pillanatokban szereztük meg a 
győzelmet, ahogy Győrújfalu ellen is, 
Mosonszolnokot és Dunakilitit meggyő-
ző játékkal vertük: hét egymást követő 
mérkőzésen nyert a Kunsziget. Ráadá-
sul május 3-4-én olyan dolog történt a 
Kunsziget SE életében, amire emberem-
lékezet óta nem volt példa: egy hétvé-
gén mindhárom csapat nyerni tudott. 

A győzelmi sorozatunkat sajnos 

Máriakálnok aztán megszakította, a 
bősárkányiak ellen elért döntetlen 
viszont a tavalyi mérkőzések után 
jó eredmény. A bajnokságot leg-
rosszabb esetben a tizedik helyen 
zárjuk, ám ha az utolsó mérkőzésen 
nyerünk Mosonszentmiklós ellen 
(június 8., vasárnap 17:00), és a 
Máriakálnok-Bősárkány mérkőzés 
nem lesz döntetlen, akkor a kilence-
dikek lehetünk. 

 

U21-es csapat 
Kunsziget—Püski 4-0; Duna-

sziget—Kunsziget 0-1; Kunsziget—
Halászi 2-0; Hédervár—Kunsziget 
0-0; Kunsziget—Rajka 1-1; Enese—
Kunsziget 3-0; Győrsövényház—
Kunsziget 0-7; Kunsziget—
Mosonszolnok 2-1; Győrújfalu—
Kunsziget 7-0; Kunsziget—
Dunakiliti 2-4;  Kunsziget—
Máriakálnok 1-1; Bősárkány—
Kunsziget 2-2. 

Volt bravúros győzelem (Moson-
szolnok ellen), fontos döntetlen 
(Bősárkány ellen), de Hédervár, 
Dunaszeg és Győrújfalu ellen annyi 
pontot veszítettünk, hogy a dobo-
gós remények már korábban szerte-
foszlottak. A sikeres ősz után sok 
változáson ment át a csapat, na-
gyon sok fiatal kapott játéklehetősé-
get az utolsó fordulókban.  

Az utolsó mérkőzésen az utolsó 
helyen álló Mosonszentmiklós ellen 
(június 8., vasárnap 15:00) nem sza-

Mosonszolnokot remek játékkal győztük le 4-1-re. Fotó: Horváth Csaba 

A bajnok Dunakiliti ellen a jó játék sem volt elég az U21-es csapatunknak. 
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bad kikapni, és akkor biztos a baj-
nokságban az ötödik hely, amely na-
gyon szép eredmény, ha azt nézzük, 
hogy tavaly a nyolcadik volt a csa-
pat, tavalyelőtt pedig csak az utolsó 
hely jutott Kunszigetnek. 
Megyei serdülő bajnokság  

A kunszigeti csapat a negyedik 
helyen kezdte a tavaszi szezont. 

Eredmények a tavaszi mérkőzése-
ken: 

Ikrény-Börcs—Kunsziget 3-0; 
Kunsziget—Kajárpéc 14-1 (Gsz.: 
Nagy A., Szalai Á., Szalai Cs. 3, Luka 
D. 2, Szeredi A. 3, Virág Á. 3, Roll 
M.); Kunsziget—Ménfőcsanak 1-2 
(Gsz.: Szeredi A.); Rábacsécsény - 
Kunsziget 0-1 (Gsz.: Szeredi A.); 

Kunsziget—Téti Sokoró 9-1 (Gsz.: 
Szeredi A. 5, Virág Á. 3, Luka D.); 
Koroncó—Kunsziget 4-2 (Gsz.: 
Szeredi A. 2); Kunsziget—Abda 2-
5 (Gsz.: Szeredi A. 2); Dunaszeg—
Kunsziget 1-2 (Gsz.: Szalai Á. 2); 
Kunsziget—Öttevény 8-1 (Gsz.: 
Szeredi A. 4, Horváth Cs., Daniss 
D., Szalai M., Horváth K.) 

Kunsziget tízszer győztesként 
hagyta el a pályát, nyolcszor kika-
pott, ezzel az eredménnyel a nem 
hivatalos végeredmény szerint 
hatodik helyen zárta a szezont. Az 
elmúlt 18 bajnoki mérkőzésen kü-
lönösen a védelmünket illeti dicsé-
ret, hiszen a bajnokságban a har-
madik legkevesebb gólt a kunszi-
geti csapat kapta. 

 BÁBICS NORBERT 
 
A mérkőzésekről képeket és 

videós gólösszefoglalókat láthat-
nak a kunsziget.kisalfold.hu olda-
lon.  

A serdülő csapat eddigi legsikeresebb idényét tudhatja maga mögött. 

Góltotó  
minden 

mérkőzésre! 

Tombola az EB-n 
A mérkőzések ideje alatt a Sport-büfében fogyasztók mérkőzésenként tombolát kapnak. 

Május 29-én, a döntő félidejében sorsolunk.  
A fődíj egy színes televízió, a második díj egy 5000 forintos utalvány a Sport-büfében,  

a harmadik díj egy 2000 forintos utalvány a Sport-büfében. 
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Június 7-én, szombaton ke-
rül megrendezésre immár har-
madik alkalommal a „Mozdulj 
az egészségedért” elnevezésű 
sportnap Kunsziget Önkor-
mányzatának és a Kunsziget 
Sportegyesületnek a közös 
szervezésében. Az egész na-
pos sportrendezvényen 10 
amatőr csapat, összesen mint-
egy 90 sportolója öt sportág-
ban méri össze erejét. A ver-
senyszámok lábteniszben, kis-
pályás fociban, 11-es rúgó ver-

senyben, idén első alkalommal 
röplabdában és a minden évben 
nagy sikert arató vizes-fociban 
(kedvezőtlen időjárás esetén 
„élőcsocsóban”) kerülnek lebo-
nyolításra.  

A sportversenyek délelőtt 10 
órakor kezdődnek, az eredmény-
hirdetés pedig este 18.45-kor 
lesz.  

Idén első alkalommal a leg-
kisebbeket 11 órától légvár is 
várja a sportpályán.  

Délben ebéd, este pedig va-
csorázási lehetőség is lesz.  

Az eredményhirdetést köve-
tően pedig a majálison már 
nagy sikert aratott Green 
Synapsis együttes koncertjét 
láthatják és hallhatják az ér-
deklődők.  

Este tábortűz! - Mindenkit 
szeretettel várunk! 

A SZERVEZŐK 

Mozdulj az egészségedért! 2008 
Június 7-én, szombaton 
10 órától a sportpályán 


