
A világháborúk Kunszigettől is áldozatokat követeltek. Ha-
gyomány, hogy november elején emlékezük rájuk. Emlékezünk 
azokra, akik életüket adták hazájukért. Amikor itthagyták szülő-
falujukat, abban a reményben tették, hogy győzedelmesen vissza-
térve egy jobb és szebb világban élhetnek tovább. Ennek sajnos 
egyik része sem teljesült. A háborúk befejeztével hazánk se jobb 
se szebb nem lett, a háborúba menők pedig soha nem tértek visz-
sza.  

Kunszigetit háborús hőseire emlékezünk október 31-én. 
BÁBICS NORBERT 

A Kunszigeten közlekedők több 
újdonságot is észrevehettek az utób-
bi hetekben. 

Új burkolatot kapott a Hunyadi 
utca október közepén. Padka is ké-
szült az út mellé, melynek anyaga 
murva. 

Az iskola és az óvoda környékén 
speciális táblák figyelmeztetik az 
arra közlekedőket, hogy fokozottan 
ügyeljenek a gyerekekre. A tábla 
főként anyag és színe miatt speciá-
lis, hiszen zöld színűek és fluoresz-
kálnak. Kérünk mindenkit, hogy - 
ne csak a táblák jelenléte miatt - az 
óvoda és az iskola környékén óvato-
san közlekedjenek! 

A Kultúrház előtt is új táblák je-
lentek meg, rajtuk az informatikából 
talán már ismert @ jellel. A tábla 
nyár elejétől hivatalosan is része a 
KRESZ-táblák családjának, jelenté-
se az, hogy a táblával jelölt hely kö-
zelében nyilvános internet-elérési 
hely van. Ez a megújult teleházat 
jelöli. 

Emlékezés a hősökre 

XVI. évfolyam 7. szám 

2004. október 30. 

 

Meghívók 2. oldal 
Elkészült a Hunyadi utca új burkolata 3. oldal 
Az egyházközségi hozzájárulásról 3. oldal 
Tájékoztató a dec. 5-i népszavazásról 4. oldal 
Iskolai, óvodai hírek 5. oldal 

Új útburkolat, 
új táblák 

Megújult a Teleház 6. oldal 
Köszönet az 1%-ért 6. oldal 
Véradás Kunszigeten 7. oldal 
Megyei I. o.: Tovább tart a gyengélkedés 8. oldal 
Sportműsor 8. oldal 

A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA NOVEMBER 27-ÉN JELENIK MEG. 
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16.30  Katonai Tiszteletadás 
  Díszőrség felsorakozása, a Győri Határőr Igazgatóság tisztjei Fehér Imre őr-

nagy vezetésével 
17.00 Ünnepi szentmise a hősök tiszteletére 
17.30 Ünnepi megemlékezés a templom előtt, az I. és a II. világháborúban elesett 

hősök tiszteletére állított emléktáblák előtt. 
 
  Ünnepi műsorral a Kunszigeti Általános Iskola tanulói és a Nyugdíjas Klub 

énekkara emlékezik. 
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Elkészült a Hunyadi 
utca új burkolata 
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Kunsziget Község Képviselőtestületének egyik ki-
emelt tevékenysége az utak állapotának javítása. 

Ehhez próbálunk minden segítséget kihasználni, pá-
lyázatok sorozatával, takarékos gazdálkodással. 

Az út, az utak állapota javítás után azonban a haszná-
lóiktól, a lakosságtól, Önöktől függ. 

Árkok betemetésével (mely tilos!), nehéz járművek 
(teherautók, kamionok) általi gyakori igénybevétellel, 
helytelen közlekedéssel, a padka legyúrásával az út, az 
utak gyorsan tönkremennek. 

Kérem, vigyázzanak rá a biztonságos közlekedés ér-
dekében. Az útpadkáról legyúrt murvát pedig, kérem, 
időnként gereblyézzék vissza mindannyiunk érdekében. 

LENDVAI IVÁNNÉ 
POLGÁRMESTER 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Özv. Virág Andrásné 

Keller Mária 
temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virágait elhe-
lyezték. Külön köszönetünket fejezzük ki a Nyugdíjas 
Klub énekkarának, valamint Jursics Béláné virágbol-
tosnak.  

GYÁSZOLÓ CSALÁD 

Köszönetet szeretnénk mondani lá-
nyom és testvérem 

Eőriné Venesz Katalin 
1970-1996  

osztálytársainak, hogy a 20 éves talál-
kozójuk alkalmával megemlékeztek és 
a kegyelet virágait sírjára helyezték. 

ÉDESANYJA: VENESZ ISTVÁNNÉ 
TESTVÉRE: VENESZ ISTVÁN 

Az egyházközségi 
hozzájárulásról 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
 
Immáron második alkalommal szólítha-

tom meg a kedves Testvéreket, falunk lakóit 
e fórumon keresztül. 

Bemutatkozásom alkalmával röviden vá-
zoltam egyházközségünk helyzetét, illetve a 
jövő megoldandó problémáit. Akkor sürgető 
anyagi gondokról szóltam, amelynek veszé-
lyeztették az egyházközség működésének 
alapvető feltételeit. Már hála a jó istennek és 
a kedves Testvérek megértő jóindulatának, 
segítőkészségének ez a veszély elhárult. A 
felhívásra az első pillanattól nagyon sokan 
jelentkeztek azért, hogy  egyházközségi hoz-
zájárulásukat adják, és anyagilag támogas-
sák a plébániánkat. Azóta az egyházközség 
képviselőtestülete elindult a településen, 
hogy akik még nem tudták befizetni 2004. 
évi hozzájárulásukat, megtehessék azt. Itt 
szeretném megköszönni a testület tagjainak 
áldozatos, apostoli munkáját, azt, hogy fel-
vállalták e tennivalót, amely nem mindig 
hálás feladat. Köszönöm lelkes hozzáállásu-
kat is, amellyel nagyon sok erőt adnak lelki-
pásztori munkámhoz! Ismételten szeretném 
jelezni, hogy az egyházközségi hozzájárulás 
mértékét a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia határozza meg, és annak megfizeté-
se minden ügye. Ezzel is bizonyítjuk, hogy 
fontosnak, sajátunknak érezzük-e egyházun-
kat.  

(folytatás a 4. oldalon) 
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Megérkeztem 
Burányi Dorina Jázmin 

 

Október 28-án 

Tájékoztató 

Tisztelet Választópolgárok! 
A Magyar Köztársaság Elnöke a kórháztör-

vényről és a kettős állampolgárságról szóló nép-
szavazást 2004. december 5-re (vasárnapra) tűzte 
ki. 

A választópolgárok a választók névjegyzéké-
be történő felvételéről szóló értesítőt 2004. no-
vember 3. és november 6. között kapják kézhez. 

A választópolgárok nevét tartalmazó névjegy-
zéket 2004. november 6-tól november 13-án 13 
óráig közszemlére kell tenni a Polgármesteri Hi-
vatalban. 

A névjegyzékbe való felvétel, vagy az abból 
való kihagyás miatt 2004. november 6-tól 13-án 
16 óráig lehet benyújtani. 

A lakóhelytől távol történő szavazás miatt iga-
zolást személyesen vagy meghatalmazott útján 
2004. december 3-án 16 óráig, ajánlott levélben 
pedig úgy lehet kérni, hogy az 2004. november 
30-ig megérkezzen a választási irodához. 

A módosított névjegyzék 2004. november 13-
án 16 óráig tekinthető meg a polgármesteri hiva-
talban. 

A szavazás a Magyar Köztársaság területén a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően reggel 6 óra-
kor kezdődik és 19 óráig tart. 

A választással kapcsolatos információk, tájé-
koztatások érdekében a Polgármesteri Hivatalban 
Választási Információs Szolgálat működik. 

 
Választási Információs Szolgálat 
Elérhetőség: 9184 Kunsziget, József A. u. 2.; 

tel.: 96/485-388; 485-040; 552-003; 
kunszigetonkorm@freemail.hu 

Tájékoztatást adók neve: 
Dr. Busáné dr. Fejérvári Andrea jegyző 

(naponta 7-11 óráig) 
Kuller Imréné általános igazgatási előadó 
Lévai Antalné gazdálkodási előadó 
Stoller Zoltánné adóügyi előadó 

(hétfőtől csütörtökig 7.30-16 óráig, pénteken 
7.30-13 óráig) 

 
 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

(folytatás a 3. oldalról) 
Köszönöm még egyszer a kedves Testvérek lelkiisme-

retes hozzáállást, hozzájárulását! A befolyt összeg az 
egyházközségé, melyből a közüzemi díjakat, a lelkipász-
tor és munkatársai illetményét stb. finanszírozzuk. A 
templom teljes felújítására sajnos ebből az összegből 
nincs lehetőségünk, de kisebb javításokat, beruházásokat 
szeretnénk eszközölni. Így került sor liturgikus eszközök 
beszerzésére, ajtók, ablakok javítására. Remélhetőleg a 
templom világításán, villamos hálózatán is tudunk ideig-
lenes javításokat végezni és tavasszal a sekrestyét - ame-
lyet önkéntesekkel kitakarítottunk - fel tudjuk újítani. 

Szeptemberben elkezdődött az iskola, a hittanoktatás, 
melyet két hitoktató munkatárasammal végzünk. Nagy 
örömömre szolgált, hogy a tanévkezdő szentmisével 
megtelt templomunk, jelen vannak a hittanos gyermekek 
is. Levélben kértem a kedves Szülőket, hogy a hittanra 
való beíratással adják hozzájárulásukat ahhoz, hogy hitta-
nos gyermekük valóban gyakorló, hívő keresztény le-
gyen, mert csak így érdemes. Éppen ezért értékeljük a 
hittanórán tanultak elsajátítását, illetve ellenőrizzük a va-
sárnapi szentmisén való rendszeres jelenlétet. Hála a jó 
Istennek azért is, hogy a kezdeti nehézségek ellenére a 
vasárnapi szentmisére járás egyre természetesebbé válik 
szülők és a gyermekek számára, és élő kövekből épülhet 
tovább egyházközségünk! 

A jó isten áldásával folytatódjék tovább közös erőfe-
szítésünk településünk, egyházközségünk, családjainak 
javára!! 

WINKLER ZSOLT PLÉBÁNOS   
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A 2004. december 5-én tartandó népszava-
zás előkészületeiről 

Szeptember utolsó hétvégéjén rendezték a II. Sziget-
Rallyt. Az új vonalú pályán majdnem háromszor annyian 

indultak, mint júniusban. Profi szervezés mellett látvá-
nyos és izgalmas versenyt láthattak a nézők. 



2004. 7. szám Iskola, óvodai hírek KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

A Kunszigeti Általános Iskolában 
az elmúlt években hagyománnyá vált, 
hogy ősszel egy nap az egész iskola 
közös kirándulást tesz. Idén Somló 
hegye volt a célpont, az időpont pedig 
október 6. 

A kirándulás remek alkalmat adott 
arra, hogy más oldalunkról is megis-
merjük egymást, úgy a tanárok, mint 
a diákok. A hegyre vezető út szép 
volt, a hegy tetejéről pedig csodálatos 
kilátás nyílt. A hegytetőn aztán az 
osztályok a magukkal hozott labdákat 
is elővették, és közös játékkal tettük 
teljessé a napot. 

Október 6. lévén megemlékeztünk 
az Aradi Vértanúkról is rendhagyó 
körülmények között, a Somló tetején. 

 
Képeink a kiránduláson készültek. 

Iskolai hírek 
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Az Alsó-Szigetközi Önkormányzati Társulás 
óvodásai Ovikupán vettek részt október 29-én 
Győrzámolyon. Óvodánkat 6 nagycsoportos óvo-
dás képviselte. Két óvónéni, Andi néni és Erika 
néni készítette fel a gyerekeket a játékos gyakor-

latokra. Szép szerepléssel 4. helyezést értek el. 
Gratulálok a szép teljesítményhez és köszönöm 
az óvónénik felkészítő munkáját.  

FARKAS FERENCNÉ 
VEZ. ÓVÓNŐ 

Óvodai hírek 



Kunsziget község civil szervezeteinek működéséhez 
jelentősen hozzájárulnak a személyi jövedelemadókból 
felajánlott 1%-ok. Az egyesületek vezetősége és tagsága 
ezúton köszöni meg Önöknek támogatásukat. 

A 2003. évi felajánlásokból a Kunszigetért Közalapít-
vány falunk életének fejlődéséhez járult hozzá. 

Kunsziget Község Polgárőrsége községünk biztonsá-
gához és rendezvényeink biztosításához tudott jelentős 
mértékben hozzájárulni. 

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület községünk szebbé 
tételéért tett sokat. A lakosság hathatós segítségével idén 
is sikeresen szerepeltünk a Virágos Magyarországért 
mozgalomban. 

Az Am Besten Bau Kunsziget Sportegyesület rendez-
vényekkel tette teljessé Kunsziget és a környező települé-
sek sportéletét, valamint több korosztály sportolási lehe-
tőségét is biztosítja az alapító okiratának megfelelően. 

Köszönjük, hogy elősegítették mindezt, és hogy az 
alapító okiratokban szereplő céljaink eléréséhez hozzájá-
rultak. 

KUNSZIGET CIVIL SZERVEZETEI 

A Kunszigeti Teleház 2000. májusa óta működik. 
Négy éves működése alatt bebizonyosodott, hogy hasz-
nos pontja a településnek, ám fejlesztése csak külső se-
gítséggel, pályázati forrásból valósulhat meg. 

Az előző év végén meg-
érkezett a várt pályázati le-
hetőség az Informatikai és 
Hírközlési Minisztérium ál-
tal, ez az e-Magyarország 
program volt. Kunsziget 
Község Önkormányzata pá-
lyázatot adott be hogy a már 
működő  Teleházat e-
Magyarország pontként mű-
ködtesse tovább. A pályáza-
tot a bíráló bizottság támo-
gatta, s így lehetőség adó-
dott, hogy a gépparkot fel-
frissítsük és kedvezményes 
szélessávú internetelérést 
kapjunk az eddigi drága és lassú ISDN helyett. 

A megvalósulásra szeptember végéig kellett várnunk. 
A fejlesztéshez szükségessé vált, hogy nagyobb helyre 
kerüljön a teleház, az új hely a Kultúrház „kisterme” lett. 
Új szekrényeket, asztalokat és a terem festését és villa-
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moshálózatának bővítését Önkormányzatunk biztosítot-
ta, s a szélessáv bekötésével közel egy hónap kényszer-
szünet után újra megnyílt a Teleház. Jelenleg hét számí-
tógéppel, az eddiginél nagyságrendekkel olcsóbb inter-
netezési lehetőséggel, színes lézernyomtatóval várunk 
mindenkit - természetesen az eddigi szolgáltatásaink 
változatlanul elérhetők: számítógép-használat, internet, 

fénymásolás, nyomtatás, 
igazolványkép-készítés, 
szórólapok, meghívók ké-
szítése, számítástechnikai és 
pályázati tanácsadás. Emel-
lett a nagyobb hely arra is 
lehetőséget ad, hogy az álta-
lános iskolások számára az 
informatika oktatásában 
szereplő internethasználat 
alapos begyakorlással tár-
suljon. 
 
Az új iskolai tanév új 
nyitvatartást is hozott magá-
val: 

Hétfő-szerda 17.30-21.00 
Csütörtök és péntek 15.00-21.00 

Szombat 13.30-21.00 
BÁBICS NORBERT 

TELEHÁZVEZETŐ 

Megújult a teleház 

Köszönet az 1%-ért 

Az egész napos eső és a technika gyakran megje-
lenő ördöge sem tudta elrontani a Szüreti Napot 

október 16-án. Bár a felvonulás elmaradt, a Torna-
csarnokban remek hangulatú bemutatót láttunk a 
kunszigeti és abdai iskolásoktól, a fiataloktól és a 

citerazenekartól és az esti bál is sikeres volt. 



Ács Péter 
Csányi János 
Csla Zoltán 
Fekete Tibor 
Gál Csaba 
Gáspár József 
Giczi Sándor 
Gondár Gábor 
Gondár István 
Gyurkovics Péter 
Gyurkovics Péterné 
Holczer Evelin 
Holczer József 
Holczer Józsefné 
Karácsonyi Ernő 
Kiss Zoltán 

A győri véradó Állo-
más és a Kunszigeti 
Vöröskereszt Helyi 
Alapszervezete minden 
évben megszervezi a 
véradást. Idén június 8-
án volt. Mivel nagyon 
sokan vannak olyan rá-
szoruló emberek, akik-
nek életüket mentheti 
meg, ezért október 19-
én ismét megszervez-
tük.  

Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani 
mindazoknak, akik se-
gítettek, s vért adtak.   
 
 
KUNSZIGETI VÖRÖSKE-

RESZT HELYI ALAP-
SZERVEZETE 

November elejétől megnyitom rendelésemet  
az orvosi rendelő tanácsadó részében. 

Várom minden kedves régi és új vendégemet  
telefonos bejelentkezés alapján. 

2004. 7. szám Véradás, hirdetés KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 
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Véradás Kunszigeten 

Kocsis Ferencné 
Kovács Anita 
Kovács Eszter 
Kovács Miklós 
Kuller Lajos 
Lovásziné Galambos  

Beatrix 
Nagy Klaudia 
Nagy Krisztián 
Nagy Péter 
Nátz Róbert 
Nátz Róbertné 
Némerg Szabina 
Németh Hajnalka 
Németh István 
Peitli Lászlóné 
Pusztai Ádám 

Pusztai Zsolt 
Ramm Zoltán 
Rebenek Balázs 
Rigó Imréné 
Sári Alexa 
Stankovics Antal 
Stankovicsné Szabó 

 Zsuzsanna 
Stergereits Melinda 
Szabó Ferenc 
Szalai István 
Szalai Rudolfné 
Tamás István 
Varga Ernő 
Venesz Tibor 
Virág Margit 
Volner József 

A véradók névsora 



KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Sport 2004. 7. szám 

Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány. 
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736 

Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, József A. u. 2.  
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-354 mobil: 30/2269730 e-mail: kunszigetonkorm@freemail.hu 

Készült a Kunszigeti Teleházban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés: Bábics Norbert  
Képek: Bábics Norbert, Horváth Árpádné Technikai munkatárs: Kovács Zsolt, Pék Szilveszter 

Labdarúgás, megyei I. o.: 

Tovább tart a gyengélkedés 

SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL 

október 30.  
10.00 Kunsziget-Lébény (serdülő megyei 
bajnoki mérkőzés) 
15.00 Kunsziget II.Gyarmat (Magyar Ku-
pa) 
október 31.  
12.00 Kunsziget-Pannonhalma (ifjúsági 
megyei I. osztályú bajnoki mérkőzés) 
14.00 Kunsziget Pannonhalma (megyei I. 
osztályú bajnoki mérkőzés) 
 

november 6.  
13.00 Dunaszeg-Kunsziget (serd.) 
november 7.  
11.00 Veszprémvarsány-Kunsziget (ifi.) 
13.00 Veszprémvarsány-Kunsziget 
(megyei I. o.) 
13.00 Gyarmat-Kunsziget II. (Magyar 
Kupa visszavágó) 
 

november 13.  
10.00 Kunsziget-Öttevény (serd.) 
November 14.  
11.00 Kunsziget-Koroncó (ifi.) 
13.00 Kunsziget-Koroncó (megyei I. o.) 
 

november 21.  
11.00 Tét-Kunsziget (ifi.) 
13.00 Tét-Kunsziget (megyei I. o.) 

Véget ért az őszi szezon, ami 
nem úgy sikerült, ahogyan elgon-
doltuk. Sajnos csapatunk minden 
mérkőzésen vereséget szenvedett, 
bár több esetben szoros küzde-
lemben, balszerencsésen kaptunk 
ki. Reméljük, a tavaszi szezonra 
is együtt marad a társaság, nem 
veszítik el a kedvüket és akkor a 
folytatásban biztosan jönnek a 
jobb eredmények is. 

1. Abda 28 
2. V.varsány 26 
3. Gy. Elektr. 25 
4.  Lébény 25 
5. Győrsövényh. 20 
6.  Gy. Dózsa 19 
7. Bajcs 17 
8. Koroncó 16 

A hetedik fordulóban balszerencsére vereséget szenvedett csa-
patunk, pedig harminc percig emberelőnyben játszott. 

Győri Elektromos-Kunsziget 2:1 
Gsz.: Csáki 
Kéring Attila edző: A mai játékunkban benne volt a győzelem, 

igazságtalan vereséget szenvedtünk. 
 
Jól indult viszont az október. Végre megszületett az első hazai 

győzelem. 
Kunsziget-Győrszentiván 1:0 
Gsz.: Csáki 
A mérkőzésen végig mezőnyfölényben játszott a hazai csapat, 

sok helyzet maradt kihasználatlanul, a győzelem teljesen megér-
demelt. 

Kéring A.: Nagyon kellett ez a győzelem, csak így tovább. 
 
Balul sikerült az öttevényi vendégjátékunk A szomszédvári 

rangadón megérdemelten tartotta otthon a három pontot ellenfe-
lünk. 

Öttevény-Kunsziget 2:0 
Kéring A.: Az Öttevény jobban akarta a győzelmet. 
 
Az újabb hazai mérkőzésen végre a régi arcát mutatta egyesü-

letünk. Végig lelkesen, gólratörően játszottak a fiúk. 
Kunsziget-Petőháza 4:2 
Gsz.: Németh (2), Feix, Kozári 
Kéring A.: A hitünket nem szabad elveszíteni, a helyzeteinket 

ki kell használni, csak így tovább. 
 

Őszi végredmény 
1.  Écs 26 
2.  Bőny 23 
3. Boka Juniors 21 
4. Pér 19 
5. Győrasszonyfa 19 
6. Mindszentpuszta 15 
7.  Nádorváros 13 
8. Pázmándfalu 9 
9. Győrság 9 
10. Nyalka 4 
11. Kunsziget II. 0 

Sportműsor 

Labdarúgás megyei III. o.: 

Sikertelen ősz 

Sajnos Bajcson az őszi forma került 
elő. Esély sem volt a pontszerzésre. 

Bajcs-Kunsziget 2:0 
Kéring A.: Az ellenfélre nézve veszély-

telen játékot játszottunk.  

9. Fertőszentm. 12 
10. Pannonhalma 11 
11. Öttevény 10 
12. Petőháza 10 
13. Kunsziget 9 
14. Győrszentiván 8 
15. Tét 8 
16. Nagyszentj. 8 


