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2005. szeptember 30.

Szüreti Nap
Kunsziget hagyományi között a Szüreti Napnak
és a Szüreti Bálnak mára lett igazán fontos szerepe.
A helyi fiataloké ez a nap. A nap a szüreti felvonulással kezdődik, ahol lovasok, lovas kocsik és táncos lábú fiatalok járják a falu utcáit. Az iskola néptánccsoportja mellett a nyolcadikos lányok cigánylány-táncát és az idősebbek néptáncát is láthatják a
falu több pontján. Az „előzetesek” után a falu központjában aztán már a teljes műsort nézhetjük meg.
A táncos-zenés bemutató után bál kezdődik a vendéglőben, melynek bevétele a fiataloké.
Az idei Szüreti Nap programját a 2. oldalon olvashatják.

Befejeződött a Duna utca
burkolatfelújítása, és új tetőszerkezettel és külsővel várja a Tornacsarnok a
sportolni vágyókat. Rövidesen indul
a könyvtár felújítása is. Megkezdődött a nagy izgalommal várt építkezés, épül a Termálfaluval összefüggő
út– és közműhálózat.
Októberben kulturális és közösségi
programok is lesznek: Szüreti Nap október 8-án, ünnepi megemlékezés
október 23-án, és lesz irodalmi pályázat is a közelgő Idősek Napja alkalmából.
Az egyházközség hírei mellett új
egyesület alakulásáról is hírt adunk.
Sporteseményekben sem volt hiány szeptemberben, jó eredményekben sajnos igen. Az augusztus végén
rendezett IV. Sziget-Rally talán az eddigi legsikeresebb verseny volt, több
okból is.
A Kunszigeti Hírmondó számainak
megjelenései közötti időszakban a
www.kunsziget.hu weblapon is tájékozódhatnak a falut érintő hírekről,
eseményekről. Rövidesen moderált
fórumon mondhatják el a véleményüket az önöket érintő dolgokban.
Az elmúlt négy hónap alatt már ötezer látogató látta a honlapot.
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9. oldal
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A KUNSZIGETI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA OKTÓBER 29-ÉN JELENIK MEG.
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Októberi programok
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Szüreti Nap - 2005.
Október 8.
Program:
14.30 Szüreti felvonulás a faluban
16.30 Zenés-táncos műsor a Kossuth téren
Fellépnek: A Kunszigeti Általános Iskola Néptánccsoportjai, az abdai Zrínyi
Ilona Általános Iskola néptánccsoportja, a Kunszigeti Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos lányai, és a
kunszigeti fiatalok
19.00 Szüreti Bál a Kis Duna Vendéglőben
Zene: Fazekas Miklós
A bál bevételével a fiatalokat támogatjuk.
Rossz idő esetén a felvonulás elmarad,
a műsort pedig a Kultúrházban mutatják be.

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán
Megyünk, valami láthatatlan
áramlás szívünket befutja,
akadozva száll még az ének,
de már mienk a pesti utca.
Nincs más teendő: ez maradt,
csak ez maradt már menedékül,
valami szálló ragyogás kél,
valami szent lobogás készül.
Zászlóink föl, ujjongva csapnak,
kiborulnak a széles útra,
selyem-színei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca!
Ismét mienk a bátor ének,
parancsolatlan tiszta szívvel,
s a fegyverek szemünkbe néznek:
kire lövetsz, belügyminiszter?

Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére ez,
piros a vér a pesti utcán,
belügyminiszter, kit lövetsz?
Kire lövettek összebújva
ti, megbukott miniszterek?
Sem az ÁVH, sem a tankok
titeket meg nem mentenek.
S a nép nevében, aki fegyvert
vertél szívünkre, merre futsz,
véres volt a kezed már régen
Gerő Ernő, csak ölni tudsz?
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- Piros a vér a pesti utcán.
Eső esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.
Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.
A háromszín-lobogók mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét,
s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él.
hogy úgy született a szabadság
hogy pesti utcán hullt a vér.
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Az önkormányzat hírei

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Felújítások a faluban
Tisztelt Lakosság!

telrendszer és az eredeti útszélességben történik
a felújítás - vagy nem pályázunk, nem újítunk
A Hírmondó hasábjain keresztül több alkautat, és a meglévőt hagyjuk tönkre menni. Azt
lommal szóltunk eredményeinkről, melyeket sigondolom, hogy minden lehetőség megpályázákeres pályázatokkal valósítottunk meg.
sa előrelépés, abban az esetben is, ha ugyanolyan
Mindannyian tudjuk,
műszaki adatokkal, de új út
hogy az önkormányzatok
épül.
központi forrásból történő
Az egyszerűsített közbeszerfinanszírozása a működési,
zési eljárás lefolytatása után
fenntartási, üzemeltetési kia hivatalos árajánlat-tételi
adásokra nem elegendő,
felhívás, kivitelezői szerzőezért a felújítások, új berudés, munkaterület átadás –
házások megvalósítása kizáátvétel után kezdődött a
rólag pályázatokon elnyert
m u n ka .
Kös z ö n öm
a
támogatásokból, valamint
STRABAG RT. dolgozóinak
az iparűzési adóból műkömunkáját, és a falu lakossádési, fenntartási, üzemeltegának türelmét a felújítás
tési kiadásokra fel nem
alatt.
A Duna utca a felújítás után.
használt összegből valósítTovábbi terveink között
ható meg.
szerepelaz út továbbépítése a Gátőrházig, a
Ezért volt nagy öröm számunkra, hogy pályáMosoni-Duna megközelítésének biztosítása, ha
zataink eredményesek voltak, a felújítások, páerre a pályázatok lehetőséget adnak.
lyázatok tartalmát természetesen a támogató, a
A felújítás érintette a TSZ-Iroda előtti buszforpályázatot kiíró határozza meg minden esetben,
dulót, a csomópont kialakítása közbiztonsági
felhasználását az Államkincstár ellenőrzi.
szempontból csak így történhetett meg. Végleges
buszfordulót, új felszállóheKérem, engedjék meg,
lyet kell kialakítani, az ezzel
hogy a két legnagyobb felkapcsolatos egyeztetések
újítást elemezzem:
folyamatban vannak
A Duna utca felújítása:
A pályázat kiírója a NyuA Tornacsarnok felújítása
gat-Dunántúli Regionális
A pályázatkiíró – támogató
Tanács. Feltétel: útburkolat
feltétele: csak külső felújításfelújítás az eredeti állapotra vonatkozhat. Az elnyernak és az érvényes közlekehető támogatás összege madési szabályoknak megfeleximum 5.000.000 Ft lehet
lően. A felújítás dokumenA pályázat eredménye siketációja építési terv, melyet a
A Tornacsarnok - megújult külsővel.
res volt, az elnyert támogaszakhatóságok jóváhagytak.
A felújítás költsége: 16.788.000 Ft volt, ebből tás 4.700.000 Ft. A felújítás összköltsége:
önkormányzati önrész 8.394.000 Ft, pályázati 12.000.000 Ft.
A felújításra szükség volt, mert az épület tetőtámogatás 8.394.000 Ft.
szerkezete,
a héjazat (pala) szétmállott, ezáltal
A pályázatot a fenti feltételekkel lehetett benyújtani. Meghatározó volt, hogy az út a beázott, használata élet- és balesetveszélyes volt.
(folytatás a 4. oldalon)
Mosoni-Duna megközelítését szolgálja.
Két tényt lehetett mérlegelni: megfelel a felté-
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(folytatás a 3. oldalról)
A felújítás kivitelezőinek kiválasztása meghívásos árajánlattételi felhívással kunszigeti vállalkozók köréből került kiválasztásra, a legjobb műszaki tartalom és
legkedvezőbb vállalási ár alapján.
Köszönöm a kivitelezők lelkiismeretes munkáját, és a lakosság
segítségét.
A felújítás újabb pályázatokkal
folytatódik, célunk a villanybojlerek földgázra történő kicserélése,
a bordásfalak, szőnyegek javítása,
lelátó terveztetése.
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Az önkormányzat hírei

Költöztek a könyvek
Ezúton értesítem Önöket, hogy a községi könyvtár szeptember 12-től felújítás miatt zárva tart.
A munkák alatt a nyitvatartási időben (hétfőn 17-18 óráig)
az iskolai könyvtár vehető igénybe, mely az iskola legfelső
szintjén, a lépcsőházzal szemben található. Könyvtárközi kölcsönzésen keresztül a szükséges és az iskolai könyvtárban nem
szereplő könyvek természetesen beszerezhetőek.
Megértésüket köszönöm és várom a kedves olvasókat!
SZŰCSNÉ VENESZ IRÉN

A könyvtár felújítása hamarosan megkezdődik, részletekről a
Hírmondó következő számában
tájékoztatjuk Önöket.
Természetesen több kisebb felújítás megvalósult a fentieken túl,
melyek szintén az Önök érdekét,
a szolgáltatások magas szintű ellátását szolgálják.

LENDVAI IVÁNNÉ,
POLGÁRMESTER

Ezúton köszönjük meg a segítséget mindenkinek, aki részt vett a
könyvtár könyveinek költöztetésében.

Új utca
Megkezdődött a lakóházak építése, a fiatal családok „fészekrakása” a
József Attila utcáról nyíló új utcában, mely nevét a tulajdonosok javaslatára Szent István Királyról kapta.
A közművek (ivóvíz-, szennyvíz–
és villamosenergia-hálózat) kialakítása már megtörtént, megkezdődött
a földgázhálózat bevezetése, a közvilágítás egyeztetés alatt áll.
Az építési telkek kialakításában
Kunsziget Község Önkormányzata
lebonyolítói szerepet vállalt, a közművek kialakításának költségeit a
tulajdonosok viselik.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

Közlemény
Tisztelt Lakosság!
Kunsziget Község Településrendezési és Szabályozási Terve
módosításra kerül.
A módosítás tárgya: Ady utca – Rákóczi utca – Fő utca –
Ifjúság utca által határolt terület
övezeti jelének csökkentése: 900
m2-ről 600 m2-re.
A hatósági eljárások lefolytatása után az eljárás a lakossági
kifüggesztés szakaszához érkezett.
A módosítás a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján hivata-

4

los időben megtekinthető:
2005. október 12-ig.
A kifüggesztéssel egyidőben
a módosítást a hatósági eljárás
utolsó szakaszaként véleményezésre megküldtük a Nyugat-Dunántúli Területi Főépítészi Irodába.
A módosítás lehetőséget ad
a „foghíjas” telkek beépítésére
és a tömbben lévő telkek megosztására, „nyeles telkek” kialakítására.
LENDVAI IVÁNNÉ,
POLGÁRMESTER

2005. 9. szám

Tanévkezdés és támogatások

Tájékoztató
támogatásokról
Kunsziget Község Képviselőtestülete
a 2005-2006-os tanévkezdés és oktatási
év tanulóinak és szüleinek támogatásaként a következő döntést hozta.
Ismételten egyszeri beiskolázási támogatásban részesíti

Ð az általános iskolai tanulókat 1.500
Ft/fő
Ð középiskolai tanulókat 2.000 Ft/fő

Ð egyetemi és főiskolai tanulókat
3.000 Ft/fő.
Azon tanulók és hallgatók, akik havonta a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj, valamint az Arany János
Tehetséggondozó Program keretén belül támogatásban részesülnek, nem jogosultak az egyszeri támogatásra.
A támogatás kifizetésének pontos időpontjáról okt. 15-ig a hirdetőtáblákon, honlapon keresztül értesítjük Önöket. A támogatás kifizetéséhez iskolalátogatási igazolás szükséges.
Iskolai, óvodai étkezés térítési díját
50 %-ban támogatja az önkormányzat,
a támogatottak száma közel 100 fő.
A támogatás feltételhez nem kötött.
Napköziotthonos ellátás biztosított,
kérem a szülőket, minél nagyobb számban vegyék igénybe a gyermekek tudásának növelése és biztonsága érdekében.
Az első osztályosok tankönyveiket
ingyen kapták az elmúlt évek hagyományait követve, ezzel is segítve az iskolakezdést.
Természetesen a törvény rendelkezéseinek megfelelően ingyenes tankönyvet, étkezést kapnak azok, akikre
a törvény vonatkozik.
Tisztelt Szülők!
Ha bárkinek problémája van, segítségünket ajánljuk, forduljanak hozzánk
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Bursa Hungarica
Kunsziget község Önkormányzata csatlakozott a Szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók ("A" típus),
illetve felsőfokú tanulmányaikat a 2005/2006-os tanévtől
kezdeni szándékozó fiatalok részére létrehozott ("B" típus)
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz.
A pályázatok benyújtási határideje: 2005. október 31. A
pályázatokat Kunsziget község Képviselőtestülete 2005. november 30-ig bírálja el, melynek eredményét 2005. december
1-jén a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé teszi.
A pályázathoz részletes tájékoztató és formanyomtatványok 2005. október 3-tól átvehetők a kunszigeti Polgármesteri Hivatalban munkaidőben (hétfőtől - csütörtökig 7-16 óráig,
pénteken 7 - 13 óráig). Bővebb felvilágosítás a részletes tájékoztatón, illetve a 06/30-226-9730-as telefonszámon kérhető.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER

A kis elsősök először lépték át szeptember 1-jén
az iskola ajtaját iskolatáskával a hátukon.
Alsó képünk az iskola őszi kirándulásán készült, Sopronban.
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Termálfalu - Hirdetés

Megkezdődött a Termálfalu építése
elkelt.
Várhatóan még ebben az évben elkezdődik a
termálkút fúrása is, illetve a –
beruházó tervei szerint - a
2006-os évben kezdődik el a
wellness központ építése
(várható befejezés 2007.), aminek terve jelenleg még engedélyezési eljárás alatt van a
győri építési irodán.
A beruházásra a forrásokat a
beruházó cég teremti elő, Önkormányzatunk költségvetését a beruházás nem terheli.
A beruházás megvalósulása községünk érdeke,
hisz csak tudatos településfejlesztéssel biztosítható
az, hogy a lakosság száma hosszú távon növekedjen, a kunszigeti fiatalok szívesen maradjanak itthon. Bízunk abban, hogy a beruházás megvalósításával Kunsziget szervesen bekapcsolódhat a hazai
és nemzetközi idegenforgalomba is.

Mint azt bizonyára sokan tapasztalták és látták, nagy volumenű munka kezdődött el községünk határában. A már több
éve engedélyezés és többszöri egyeztetés alatt lévő
termál és üdülőfalu beruházás látványos szakaszába
érkezett. A tereprendezéssel,
földmunkával és az utak
alapjának kialakításával
megkezdődtek a kivitelezési
munkálatok. Első ütemben a
közművek kialakítására kerül sor, sorrendben víz, csatorna, gáz, elektromos áram, utak. Ezekkel párhuzamosan kerül kialakításra a telefonhálózat és
– a tervek szerint - a kábel TV hálózat is. A munka nagysága és a közelgő téli időszak miatt a teljes közművesítés minden bizonnyal csak tavaszszal fejeződik be. A területen összesen 100 db
közművesített építési telek alakul ki, melynek értékesítése már korábban megkezdődött és a telkek egy része – előértékesítés keretében – már

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ð Lakásvásárlásba vágta a fejszéjét és a hiteligényléshez lakásbiztosításra van szüksége?
Ð Autót szeretne vásárolni és nem tudja, hol kösse meg a kötelezőt és a cascót?
Ð Külföldi útjain is szeretné biztonságban érezni magát?
Ð Szeretné nyugdíjas éveit anyagi gondoktól mentesen, nyugodtan tölteni?

HA BÁRMELYIK KÉRDÉSRE IS IGEN A VÁLASZ,
VAGY CSUPÁN SZEMÉLYES BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÁSRA VAN SZÜKSÉGE,
HA SZERETNÉ GYORSAN, HATÉKONYAN,
A LEHETŐ LEGKEVESEBB ADMINISZTRÁCIÓVAL INTÉZNI BIZTOSÍTÁSI ÜGYEIT,
KÉREM, FORDULJON HOZZÁM BIZALOMKunszigeten a Provincia képviselője: Fincicki Zoltán
MAL!

Tel.: 20/495-4958; 96/485-856
E-mail: fincicki@freemail.hu
A képviselet címe: 9184 Kunsziget, Ady E. u. 1/D.
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Az egyházközség hírei
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel
köszöntöm a Hírmondó Olvasóit! Ismét lehetőséget kapva és azt megköszönve, had’ legyen szabad
néhány „hírt mondani” egyházközségünk életéből.
Megkezdődött az iskola, megkezdődött a hitoktatás. Szeptember 4-én, vasárnap a szentmisén
imádkoztunk iskolánkért, a gyermekekért, a szülőkért, pedagógusainkért. Isten áldása legyen tanévünkön! Örömömre szolgál, hogy a Veni Sancten, és az óta is jelen vannak hittanosaink a vasárnapi szentmiséken, amely feltétele a hitoktatásuknak.
Továbbra is buzdítom őket és Szüleiket: járjanak
szívesen és örömmel szentmisére, ahol együttesen, az Egyház
közösségében, szeretetében ünnepeljük hitünk szent titkát!
Alkalmam volt az évkezdő
iskolai szülői értekezleten részt
venni és találkozni a kedves
Szülőkkel. Köszönöm ezt Igazgató úrnak és az Osztályfőnököknek! Itt többek között elmondhattam a hitoktatás problémáit, feltételeit. Ismételten kérem, az ott elhangzottakat ismételve, a Szülők támogatását, együttműködését munkánkhoz. Az idei évben ismételten
hárman kezdtük meg a hitoktatást: 1-2-3. osztályosokat Havassyné Borka Mária, a 4-5-6-7. osztályosokat új hitoktatónk, Casiba–Kavincki Ágnes tanítja, a
bérmálkozásra készülő nyolcadikasokat továbbra
is én készítem fel.
Megújult, illetve helyesebben szólva kiegészült
az egyházi előírásoknak megfelelően Egyházközségi Képviselőtestületünk. Az új testület mandátuma
5 évre szól. Tagjai: Szalai Sándor világi elnök, Tóth
András pénztáros, Kovács Ottó jegyző, Varga Béla
gondnok, Ács Péter templomatya, Szalai István,
Virger Gyula, Jursics János, Szalai Márk, Hécz Vince,
Luka István, Csapó Gábor. Köszönöm a testület tagjainak, hogy elfogadták felkérésemet! Isten áldása
legyen szolgálatukon!
Október hónap folyamán, az előző évhez hasonlóan, az egyházközségi képviselőtestület tagjai
mennek el a családokhoz és szedik be a 2005. év
egyházközségi hozzájárulását. (Adomány és hozzájárulás befizethető Tóth András pénztárosunknál
is.) Köszönöm a kedves hívek jóindulatát, ahogyan

korábban is fogadták a testületünk tagjait, és
ugyanezt kérem most is számukra! A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint
az egyházközségi hozzájárulás mértéke idei évben
sem változott: keresőnként 2.000,-Ft, nyugdíjasoknak: 1.000,-Ft.
Korábbi „híresztelésemnek” megfelelően elkezdtük templomunk felújítását. Köszönhető ez
Önkormányzatunknak, hiszen 2 millió forinttal
támogatják az idén célunkat, amely nélkül bele
sem kezdhettünk volna a megvalósításba. Köszönet érte! És ugyanígy köszönet azon adakozóknak,
akik eddig több mint 350 ezer
forintot adtak! De a felajánlott
kétkezi munka mértéke sem elhanyagolható: így készültek a
kőművesmunkák, a vízvezetékmunkák, így készül a tetőzet…
Isten fizesse meg a kedves Testvérek segítőkész jóságát! Ha a jó
Isten is megsegít minket - márpedig, miért ne tenné, hiszen
eddig is tette -, akkor megújul a
sekrestye és megújul templomunk egész villamoshálózata. Sőt még további segítséggel a Plébániaépületbe is sikerül bevezetni a vízvezetéket. Az
állagmegóvás végett a képviselőtestület szorgalmas munkájával amúgy is történtek az udvarban
földmunkák...
Céljaink még vannak, ezért a sok befejezetlen
mondat… És ezért kérem a falu lakosságának, híveinek további támogatását, segítségét, akár a legkisebbet is! Templomunk felújítását pénzbeli adománnyal továbbra is az Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért Alapítvány (számlaszám:
11737007-20529396) csekkjén lehet, melyet szeretnénk minden családhoz a közeljövőben eljuttatni,
illetve megtalálható az a templomunkban is. De
támogatható a község alapítványán keresztül is, a
„kunszigeti templom felújítására” megjegyzéssel.
Céljaink még vannak, ezért a sok befejezetlen
mondat, ahogyan azt már írtam. Kívánom, hogy
mindannyiunk életében Isten segítségével legyenek befejezett mondatok és nyíljanak újak, a teljesig…!
WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS
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Egyesületek

Új egyesület alakult Kunszigeten
2005. szeptember 19-én megalakult Kunsziget község legújabb egyesülete, a Kunszigeti
Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.
Az Egyesület Célja:
Ð Az egyesület tagjainak összefogása, általános érdekvédelme
Ð Az egyesület tagjainak képviselete

Ð Értékőrzés és részvállalás Kunsziget helytörténeti, szakrális hagyományainak ápolásában, és kulturális életének szervezésében.
Ð Kunsziget közigazgatási területén található keresztény tárgyi emlékek gondozása,
ápolása
Ð Kunszigetről eltávozottakkal kapcsolattarás, találkozók szervezése
Ð Községünkben fellelhető régi tárgyi emlékekből, Falumúzeum kialakítása
Az egyesület feladatai:
Ð Feladatának tekinti a keresztény nemzeti
kultúra értékének megismertetését, és az
ehhez tartozó ünnepek ápolását.
Ð Különböző témájú előadások, beszélgeté-

Ð Megfelelő kapcsolatot épít ki az önkormányzattal, és annak intézményeivel.
Ð Feladatai megvalósítása érdekében igényli
az egyesületen kívüli állampolgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését.
Ð Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a régióban található hasonló célokat megfogalmazó egyesületekkel.
Ð Gyermek- ifjúsági korosztály keresztény
értékekre nevelése, oktatási intézményekkel való kapcsolattartás.
Az Egyesület tisztségviselői:
Tilai Péter elnök (9184 Kunsziget József A. u.
31.)
Mousané Joó Katalin elnökhelyettes (9184
Kunsziget Kossuth tér. 2.)
Szalai Miklós titkár (9184 Kertes u. 6.)
Az Ellenőrző Bizottság Tagjai:
Csapó Gábor (9184 Kunsziget Vörösmarty u.
15. )
Varga Zoltánné (9184 Kunsziget Ady E. u.
23.)
Szalai Béláné (9184 Kunsziget Kossuth tér
13.)
Wellner Istvánné (9184 Kunsziget Fő u. 23.)

Jelenlegi taglétszámunk 22 fő, egyesülesek, kulturális rendezvények és kirándulátünkbe várjuk olyan kunszigeti lakosok jesok szervezését.

Köszönetet mondunk a Kunszigeti
Általános Iskola 30 éve végzett diákjainak, akik
Dubi István
sírjára virágaikat elhelyezték.
DUBI CSALÁD

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete értesíti a Kunszigeti Hírmondó olvasóit, hogy október 18-án 16-19 óráig véradás lesz a Kultúrházban.
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Irodalmi pályázat
Kunsziget Község Önkormányzatának Kulturális Bizottsága a
közelgő idősek napja alkalmából
irodalmi pályázatot hirdet az
alábbi témakörökben:
- Nagyszüleink - a velünk élő
történelem
- Generációk együttélése
- „A hiányával van jelen közöttünk” - visszaemlékezés egy
elhunyt családtagra
- Nagymamámtól/nagypapámtól hallottam… - nagyszülők
családi történetei
Műfaji korlát nincs (vers, elbeszélés, mese, novella stb.)

riánként történik (4-5-6. osztályos,
7-8. osztályos, középiskolás és felnőtt).
A pályázatokat egy példányban,
olvasható kézírással vagy gépelt
formában kell benyújtani a Kunszigeti Általános Iskolába.
Beadási határidő: november 7.,
hétfő.
A legjobb pályamunkák elkészítői értékes könyvjutalomban részesülnek, valamint alkotásukkal bemutatkozhatnak községünk idősek
napi rendezvényén.
KUNSZIGET KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

A pályázatok elbírálása kategó-

Névadó ünnepsége
alkalmából
egészséget és
boldogságot
kívánunk

Horváth
Klárának.

Kunszigeten
házasságot kötöttek
Gazdag Szilvia
és

Lendvai Szilárd
István
szeptember 24-én.
Sok boldogságot
kívánunk!

BIZTOSÍTÁSKÖTÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS HELYBEN!
Kösse meg lakás– és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását
a Generali Providencia Biztosító Rt-nél!
A Provincia hálózat képviselő készséggel állnak rendelkezésére.
Szerződéskötésen kívül az alábbiakban nyújtunk segítséget:
- gyors és megbízható kárrendezés
- szerződések módosítása
- csekk, zöldkártya, számla, díjbekérő, díjigazolás stb. kiküldése
Kunszigeten a Provincia képviselője: Fincicki Zoltán
Tel.: 20/495-4958; 96/485-856
E-mail: fincicki@freemail.hu
A képviselet címe: 9184 Kunsziget, Ady E. u. 1/D.
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IV. Sziget-Rally
Augusztus 27-én rendeztük meg a IV. Sziget-Rallyt. 33 versenyző állt rajthoz, melyből
26 ért célba.
AZ áradás miatt a pálya hossza csak 4,1 km
volt, melyet olyan jól sikerült kialakítani,
hogy a versenyzői visszajelzések alapján a
legjobb pályának nyilvánították.
Két
kunszigeti
versenyző is rajthoz
állt.
Előfutként
ment a Posch HenrikNagy Gábor páros,
akiknek sajnos motorhiba miatt hamar
ki kellett állniuk. A
Barilló Péter-Nagy
Gáborné (Ráhel) páros, akik licences
kategóriában indultak és a II. helyezést
szerezték meg.
Ezen a versenyen
is részt vett egy Rally I. osztályú versenyző
Audi Quattroval, Gombás Skypi.
A kiadások után az iskola és az óvoda javára 77 120 Ft-ot tudunk felajánlani, melyet ka-

rácsonykor adunk át.
A következő versenyünket a nagy érdeklődésre való tekintettel december 10-én Mikulás-Rally néven szervezzük, melynek bevételét szintén az iskola és az óvoda javára ajánljuk
fel.
Ezúton szeretnénk megköszönni a falu lakosságának, különösen a Győri út lakóinak a megértésüket és együttműködésüket, hogy sikeres versenyt tudhatunk magunk mögött. Továbbá, de
nem utolsó sorban
köszönjük Kunsziget Község Önkormányzatának,
a
Zöld Mező MGSznek, Hajczinger Ferencnek és a Kék
Duna Rádiónak a támogatást.
A VERSENY RENDEZŐINEK NEVÉBEN:
PÁLI ISTVÁN

Elkezdődött a serdülő labdarúgó bajnokság.

Tekéseink hazai pályán még nyeretlenek.

További képek és információk sporteseményekről is www.kunsziget.hu weblapon.
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Elkezdődött a bajnokság

Augusztus 18-án kezdődött a Köztársaság Kupa. Csanakra mentünk az NB III-as Tekecenter csapatához. A játék érdekessége hogy mindenki mindenki ellen versenyzett. 14:2-re nyert a Tekecenter.
A visszavágót augusztus 27-én játszottuk Kunszigeten. A meccset szintén az ellenfél nyerte 9:7re, így ők jutottak tovább.
Augusztus 22-én Mosonszentmiklósra mentünk
edzőmeccset játszani (ők is az NB III-ban versenyeznek). A visszavágót 25-én játszottuk Kunszigeten. Jó kapcsolat alakult ki a két csapat között,
ami remek dolog egyrészt a nívós ellenfelek miatt,
másfelől pedig nem kell messzire utazni...
Személyi változás történt közben a csapatban.
Fincziczki Tamás (pontfogó játékosunk) átigazolt a
Gy. Komszol csapatához. Helyette Farkas Attila jött
hozzánk, ám ő nem tud minden mérkőzésen részt
venni.

Szeptember 8-án a Győri Kiss János csapata jött
hozzánk s megnyerte a mérkőzést. Ezt a mérkőzést
meg kellett volna nyernünk. 11 fa volt csak a különbség.
Kunsziget-Gy. Kiss J 2:6 (2216-2227 fa)
Legjobb dobónk: Virág Péter 395 fa, Szalai Balázs
382 fa.
Szeptember 17-én Beledre utaztunk, egy fiatal,
most alakuló csapathoz. A meccset megnyertük, de
itt is több fát kellett volna dobni.
Beled-Kunsziget 2:6 (1899-2196 fa)
Legjobb dobónk: Szalai Balázs 398 fa, Farkas Attila 385 fa, Rebenek Balázs 364 fa, Vitéz Péter 355 fa

A negyedik mérkőzést hazai pályán játszottuk,
sajnos győzött vendég Győrújfalu csapata.
Kunsziget-Győrújfalu 2:6 (2316-2356 fa)
Legjobb dobónk: Rebenek Balázs 411 fa, Gutléber
Szeptember 4-én elkezdődött a csapatbajnokság. Zoltán 394 fa
Negyven fával dobtunk kevesebbet, de az őszi
Az első meccset Halászin játszottuk. Az eredmény 3:3, de a több fával a két pont Halászihoz szezon legjobb eredményét értük el.
Meg kell tartani ezt a küzdő formát, mert ezzel
került.
az eredménnyel több csapatot is legyőzhetünk.
Halászi-Kunsziget 5:3 (2312-2240 fa)
Legjobb dobónk: Németh István 401 fa, Gutléber Megköszönöm a szurkolók biztatását, s mindenki
segítését.
Zoltán 391 fa, Virág Péter 371 fa

GUTLÉBER ZOLTÁN

Labdarúgás,
Megyei II. o.:

Szerzett pont nélküli szeptember

Az elmúlt öt fordulóban csapatunk négy
mérkőzést játszott, mert az Abda II. elleni,
szeptember 17-re kiírt összecsapást elhalasztották.
Sajnos a jó kezdést nem követte sikeres
folytatás, mert mindegyik mérkőzésen az
aktuális ellenfelünk győzedelmeskedett.
A hátralévő öt fordulóban meg kell próbálni előbbre lépni, közelebb kerülni a középmezőnyhöz. Ehhez egy szilárdabb védelemre és gólképesebb csatársorra lenne
szükség.
Kunsziget II.-Csikvánd 0-2 (0-1)

Rábacsécsény-Kunsziget II. 6-1 (5-0)
Gólszerző: Strobl G.
Kunsziget II.-Gyarmat 2-6 (1-4)
Gsz.: Horváth L., Kolonics A.
Kunsziget II.-Rábaszentmihály 0-2 (0-1)
Csapatunk 4 ponttal a tabella 10. helyén áll. Jobb
gólkülönbségünkkel előzzük meg a velünk azonos
pontot szerző Sokorópátkát. Utolsó az eddig egy
győzelemmel rendelkező Gyömöre. Előttünk két
győzelemmel Gyarmat áll.
A bajnokságot Győrszemere és Abda II. vezeti; a
következő ellenfelünk, a Szerecseny az ötödik.
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Sport

Két győzelem és
három vereség

A harmadik fordulóban következett az újabb vereség. Mégpedig hazai pályán és nagy arányban. Az
első félidőben még tartotta magát a csapat, de a folytatásban semmi sem sikerült és mintha fizikálisan is
jobb lett volna az ellenfél.
Kunsziget-Rajka 0-6 (0-1)
A negyedik forduló előtt utolsó helyen álló együttesünk megérdemelt és váratlan győzelmet aratott a
bajnokságot addig vezető Mosonszentmiklós otthonában.
Mosonszentmiklós-Kunsziget 0-2 (0-1)
Gólszerző: Németh G., Horváth Z.
Egy héttel később jött a folytatás. Ezúttal hazai pályán sikerült a három pontot begyűjteni. A második
félidőben a küzdelem dominált, de a nagy akarás
meghozta a sikert.
Kunsziget-Dunaszeg 2-1 (2-1)
Gsz.: Németh G. (2)

Sportműsor
Október 1. szombat
13.00 Öttevény-Kunsziget (megyei serdülő bajnoki labdarúgó mérkőzés)
Október 2. vasárnap
13.00 Levél-Kunsziget (megyei II. osztályú ifjúsági bajnoki
labdarúgó mérkőzés)
15.00 Levél-Kunsziget (megyei II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés)
15.00 Szerecseny-Kunsziget II. (megyei III. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés)
Kunsziget-Jobb Dáma (megyei I. osztályú bajnoki teke
mérkőzés, a kezdési időpont egyeztetés alatt)
Október 8. szombat
13.00 Kunsziget-Kimle (serd.)
15.00 Kunsziget II.-Tényő (m. III. o.)
Október 9. vasárnap
13.00 Kunsziget-Győrújfalu (ifi)
15.00 Kunsziget-Győrújfalu (m. II. o.)
Október 15. szombat
13.00 Rajka-Kunsziget (serd.)
Október 16. vasárnap
13.00 Dunasziget-Kunsziget (ifi)
15.00 Dunasziget-Kunsziget (m. II. o.)
15.00 Győrszemere-Kunsziget II. (m. III. o.)
Soproni Postás-Kunsziget (teke)

Az újabb idegenbeli fellépés sajnos már nem sikerült. A hazaiak megérdemelten győztek.
Október 22. szombat
Mosonszolnok-Kunsziget 2-0 (2-0)
13.00 Kunsziget-Dunaszeg (serd.)
Úgy tűnik, a rossz sorozatok is folytatódnak. A
Halászi elleni mérkőzés után már az első félidőben
eldőlt. Igaz, hogy a szépítés után felcsillant a remény,
de a helyzetek kimaradtak és az újabb kapott gól eldöntötte a három pont sorsát.
Kunsziget-Halászi 1-4 (0-3)
Gsz.: Magyar K.

15.00 Kunsziget II.-Mosonszentmilós II. (m. III. o.)
Október 23. vasárnap
13.00 Kunsziget-Ásványráró (ifi)
15.00 Kunsziget-Ásványráró (m. II. o.)
Kunsziget-Fortuna Győrladamér (teke)
Október 29. szombat
13.00 Kunsziget-Lébény (serd.)
Kunsziget II. ezen a hétvégén Magyar Kupa mérkőzést
játszik, sorsolás később lesz.
Október 30. vasárnap

Csapatunk 6 ponttal áll a tabella 15. helyén. Az 13.00 Kunsziget-Hegyeshalom (ifi)
előttünk álló Bősárkány szintén 6 pontos (jobb a gól- 15.00 Kunsziget-Hegyeshalom (m. II. o.)
különbségük), utánunk csupán Levél csapata áll, Kunsziget-Csorna (teke)
pont nélkül. A tabellát Hegyeshalom és
Mosonszentmiklós csapata vezeti, a harmadik Halászi 5 ponttal leszakadva követi őket.
SPORTSZERKESZTŐ: STANKOVICS ANTAL
Kunszigeti Hírmondó Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány.
E-mail: hirmondo.kunsziget@telehaz.hu web:http://www.kunsziget.hu
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: 30/226-97-30
Készült a Kunszigeti Teleházban. Tel.: 96/552-010 E-mail: kunsziget@telehaz.hu Technikai szerkesztés: Bábics Norbert
Képek: Bábics Norbert Technikai munkatárs: Biró Gábor, Venesz Norbert.

