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Közeleg az Idősek Napja
Novemberben van egy nap, amikor a „kicsik” a
„nagyokat” köszöntik verssel, mesével, énekkel,
színjátékkal.
Falunkban odafigyelünk az idős emberekre, ennek eredménye egy díj is, melyet az ICSSZEM adott
Kunszigetnek. Hogy a díjat magunkénak érezzük
mindannyian, fontos, hogy tisztelettel és szeretettel
gondoljunk rájuk; nemcsak idősek napján, hanem
egész évben, egész életünkben.
Aki köszöntőjét versben, mesében, novellában
vagy bármely más irodalmi műben adná át, november 7-ig még leadhatja pályázatát.
Az időseket műsorral köszöntjük november 19én.

Novemberi ünnepek
Elismerések, díjak, sikeres pályázatok
Felhívások
Meghívó, köszönetnyilvánítás

2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal

Lassan magunk mögött tudjuk
októbert is. Ebben a hónapban
falunk több elismerésben is részesült.
Az ICSSZEM az Idősbarát Önkormányzat pályázaton tüntette ki
Kunszigetet, míg a Virágos Magyarországért Mozgalomban való
részvételünk sikereként díszcserjéket kaptunk.
Iskolásaink az őszi szünet előtti
héten papírt gyűjtöttek. Októberben matematikaversenyen vett
részt több tanulónk, szép eredményekkel. Decemberben vásárral
várják a gyerekek a falu lakosságát, ahol a gyerekek készítette
ajándéktárgyakat lehet majd
megvásárolni.
Rengetegen voltak kíváncsiak
az idei Szüreti Napra a hónap elején.
Labdarúgó csapataink számára viszont sajnos nem mondható
sikeresnek az október.
Az előttünk álló rendezvények
közül kiemelkedik december 1011-én az V. Sziget-Rally.

Iskolai hírek
Események
Rali
Sporthírek, sportműsor

6. oldal
7. oldal
8. oldal
9-10. oldal
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Novemberi ünnepek

Ünnepeink november elején
Mindenszentek keresztény ünnep, azoknak az
üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak szentté, illetve a kalendárium név szerint
nem emlékezik meg róluk.
A halottak napjának vigíliája, azaz ünnepi előestéje ez, így e két nap összekapcsolódik.
A hozzátartozók temetőjárása már októberben
megkezdődik. Helyrehozzák a sírokat, krizantémmal, őszirózsával, az elmúlás virágaival díszítik őket. Ilyenkor az ismeretlen holtakra is
gondot fordítanak az emberek. Mindenszentek
estéjén az eltávozottak emlékezetére megszólalnak a harangok, és gyertyák gyúlnak. Ez alatt az
idő alatt a lelkek jelképesen megpihennek.
Az ősök sírjánál összegyűlik a rokonság, és a
halottak üdvéért imádkozik.
Azokra is kegyelettel gondolnak, akik idegenben vagy ismeretlen helyen nyugszanak.
Mire besötétedik, a temető számtalan gyertya
és mécses fényáradatában úszik.

A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a
halottak, ezért régen sokfelé számukra is megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra.
Egyes vidékeken a temetőbe vitték ki az ételt, s a
sírokra helyeztek belőle, a maradékot pedig a
koldusoknak adták.
Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott.
Nem volt szabad mosni, meszelni, a földeken
dolgozni, mert mindez bajt hozhat a ház népére.
Ehelyett őröltek, kukoricát morzsoltak...
Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor a
néma könnyektől a hangos zokogásig utat törhet
magának az emlékezés, a fájdalom.
A novemberi hideg csendben mintha csak
megelevenednének Ady Endre fájóan szép sorai:
Ó hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk,
Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk.

FORRÁS: KINCSESTAR.RADIO.HU

Tisztelettel meghívjuk Önöket
2005. október 31-én (hétfőn) 17.00-ra,
hogy együtt emlékezzünk
az I. és II. világháborúban hősi halált halt kunszigeti katonákra.
Program:
16.30 Katonai tiszteletadás, a díszőrség felsorakozása Fehér Imre őrnagy
vezetésével
17.00 Ünnepi szentmisét tart Winkler Zsolt plébános
A mise után ünnepi műsorral emlékezünk a hősökre.
Ünnepi beszédet mond dr. Medgyasszay László, országgyűlési képviselő,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke.
Utána koszorúzás a hősök emléktábláinál.
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Az önkormányzat hírei

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Elismerések, díjak, sikeres pályázatok
Az év utolsó hónapjai az értékelés, a szám- tészmérnöki szaktanácsadását az esztétikus
vetés hónapjai. Ilyenkor a szakminisztériu- falukép kialakításához—az ültetés 2005. november 15-ig megtörténik.
mok az önkormányzatok
Köszönöm a falu lakossááltal elvégzett munkát érgának munkáját. Fokozott
tékelik a beadott pályázafigyelmet kell fordítanunk
taik alapján.
továbbra is a hulladékleraAz Ifjúsági, Családügyi,
kásra, a virágládákba ülteSzociális és Esélyegyenlőtett növények gondozásáségi Minisztérium pályázara—ezekhez kérem segítsétot írt ki „Idősbarát önkorgüket.
mányzat” cím elnyerésére,
melyet 215 pályázó között
Fiatal családokkal, a gyerönkormányzatunk is megmekekkel és fiatalkorúakpályázott. Három kategórikal foglalkozó közösségi
ában három különböző díprogramokra és ifjúsági
jat adtak ki; öröm és elisiroda kialakítására az Igazmerés, hogy Kunsziget
ságügyi Minisztérium és az
Község Önkormányzata
Országos Bűnmegelőzési
nyerte el a díjat.
Bizottság pályázati felhíváA díj az idős korosztálysára adtunk be pályamunról szól, azon emberek
kát kortárssegítő program
munkáját tükrözi, akik
keretében, mintaprojektet
tisztelettel, szeretettel doldolgoztunk ki. A pályázagoznak értük. Munkájukat
tunk példaértékű, bemutaköszönöm.
tására felkért az IgazságA díjat a Parlamentben
ügyi Minisztérium, az Ifjúvettem át szeptember 30sági, Családügyi, Szociális
án, az idősek világnapján,
és Esélyegyenlőségi Miami nagy megtiszteltetés
nisztérium és az Országos
volt számomra.
Bűnmegelőzési Bizottság.
A támogatás összege 2 300
A Virágos Magyaror000 Ft, a támogatási szerzőszágért Mozgalomban isdés megkötése folyamatmét kiemelkedően szereban van. A programról
peltünk. A díjkiosztó ünrészletesen a Kunszigeti
nepség 2005. október 20-án
Hírmondó következő szávolt Nagyatádon. Közsémában tájékoztatjuk önögünk különdíjat kapott, a
ket.
Fővárosi Kertészeti Rt. felLENDVAI IVÁNNÉ
ajánlásaként 250 db díszPOLGÁRMESTER
cserjét és a Győri Kommunális Szolgáltató Rt. ker-
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Az önkormányzat hírei, felhívás

Felhívás
Az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium 79770/2005. szám alatt közleményt jelentetett meg a H5N1 altípusba tartozó A típusú influenza vírus által okozott
madárinfluenzának a vadon élő madarakról
baromfira és más fogságban tartott madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére
irányuló egyes biológiai biztonsági intézkedésekről.
A közlemény teljes terjedelemben olvasható a www.fvm.hu honlapon madárinfluenza
címszó alatt.
Az Európai Bizottság Magyarországon is
közvetlen hatályú – a közleményben részletesen ismertetett – határozataival kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a település baromfitartóinak figyelmét:
1. A házikacsa és liba illetve egyéb vízibaromfi más baromfival történő érintkezését
meg kell akadályozni, ezért azok együtt
illetve egy légtérben nem tarthatók.
2. Élő baromfi és egyéb madarak piacokra,
állatvásárokra, bemutatókra, kiállításokra

és egyéb kulturális rendezvényekre történő szállítása tilos, ilyen állatok részvételével a fenti kategóriába tartozó rendezvény
Magyarország területén nem tartható.
3. A szabadon tartott baromfi és egyéb madarak takarmányozását és itatását fedett
helyen kell megoldani.
4. Tilos azon felszíni vizek baromfi itatására
történő felhasználása, melyet vadon élő
madarak látogatnak.
5. Győr-Moson-Sopron megye egyes területei a madárinfluenzának a vadonélő madarakról baromfira és más fogságban tartott madarakra (pl. galamb) történő átvitele szempontjából magasabb kockázatnak
vannak kitéve.
A fenti járványvédelmi rendelkezések
2005. december 01-ig, illetve módosításig hatályosak.
KUNSZIGET KÖZSÉG JEGYZŐJE

Irodalmi pályázat
Kunsziget Község Önkormányzatának KulA pályázatok elbírálása kategóriánként törturális Bizottsága a közelgő idősek napja alkal- ténik (4-5-6. osztályos, 7-8. osztályos, középismából irodalmi pályázatot hirdet az alábbi té- kolás és felnőtt).
makörökben:
A pályázatokat egy példányban, olvasható
- Nagyszüleink - a velünk élő történelem
kézírással vagy gépelt formában kell benyújta- Generációk együttélése
ni a Kunszigeti Általános Iskolába.
- „A hiányával van jelen közöttünk” - viszBeadási határidő: november 7., hétfő.
szaemlékezés egy elhunyt családtagra
- Nagymamámtól/nagypa-pámtól hallotA legjobb pályamunkák elkészítői értékes
tam… - nagyszülők családi történetei
könyvjutalomban részesülnek, valamint alkotásukkal bemutatkozhatnak községünk idősek
Műfaji korlát nincs (vers, elbeszélés, mese, napi rendezvényén.
novella stb.)
KUNSZIGET KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
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Meghívó, köszönetnyilvánítás, hirdetés KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Köszönetnyilvánítás
Kunsziget Község Képviselőtestülete
2005. november 25-én, pénteken 18.00-tól
közmeghallgatást tart
a Kultúrház nagytermében.
Napirend: - Beszámoló a 2005-ben végzett munkáról
- A 2006-os koncepció ismertetése
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívjuk Önöket.
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

Az emberek általában gondoskodnak családjukról,
ezáltal önmagukról is. Nézzük meg, hogy teszik!
A kisgyermekeket féltve gondozzák, nevelik, majd
taníttatják, végül segítik az önálló élet megkezdésében is. Amikor a gyerekek „kirepülnek a családi fészekből”, a szülők saját magukról gondoskodnak,
illetve gyermekeik is támogatják őket.
Ezekhez az alapvető gondolkodási formákhoz kínálok megfelelő megoldást azzal kiegészítve, hogy előre kiszámíthatatlan esetekben se maradjon támasz
nélkül az egyén, a család.
A Generali-Providencia Biztosító tanácsadójaként
állandó jelleggel fejlesztem ismereteimet a biztosítási szakma minden területén, így szakszerű és naprakész tanácsokkal tudom Önt segíteni biztosítási és
pénzügyi szolgáltatási kéréseinek kielégítésében.
Ehhez nyújt kiváló segítséget a GeneraliProvidencia minden igényt kielégítő szolgáltatási
palettája. Amennyiben a különböző élethelyzetekben
szükséges biztosítási szolgáltatásokat szeretné áttekinteni, ha kérdése van, információs anyagot szeretne kérni termékeinkről, vagy egy velem való találkozást egyeztetne, kérem hívjon bizalommal!

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves rokonnak, ismerősnek, a falu
lakóinak, akik szeretett halottunk
id. Luka Istvánné
Major Gizella
Temetésén részt vettek, sírjára a megemlékezés virágait
elhelyezték és gyászunkban
velünk éreztek.
Külön köszönetünket fejezzük ki az egyházközség elöljáróinak és a Nyugdíjas Klub
énekkarának.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

„Hivatásunk lényege,
hogy biztonságot adunk az embereknek”

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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Az iskola hírei
Iskolánk 3. korcsoportos labdarúgói labdarúgó tornán léptek pályára október 26án. Abda és Öttevény látogatott hozzánk,
az alábbi eredmények születtek: ÖttevényKunsziget 4:3; Kunsziget-Abda 3:2; AbdaÖttevény 4:2.
Jobb gólarányuknak köszönhetően Abda
jutott tovább. Gratulálunk nekik.
A Kunszigeti Hírmondón keresztül is
szeretnénk köszönetet mondani iskolánk
tanulói nevében Wellner Istvánnak a sok almáért, amit a gyerekek számára felajánlott.
Októberben matematika versenyen vett
részt iskolánk néhány tanulója Abdán, ahol
többen nagyon sikeresen szerepeltek.
Az ötödik osztályos Dubi András 1. helyezést; a hatodikos Szabó Virág 2., Stróbli Kitti 3.;
a hetedikes Molnár Zsuzsanna 1.; a nyolcadikos Roll Dávid 2. helyezést ért el. Köszönjük
Dubi Árpád és Nagyné Békefi Gabriella munkáját, hogy felkészítésük nyomán diákjaink kiemelkedő eredményekkel térhettek haza.
Nátz Kornél 1. osztályos tanulónk még óvodásként küldte be rajzát a Tudorka újság rajzpályázatára, ahol elismerésben és könyvjutalomban részesült.

2005. november 4-én, csütörtökön 17.30tól jazzbalettre várja az érdeklődő gyermekeket (fiúkat és lányokat is) Gubóné Héregi
Kata táncpedagógus. A foglalkozások heti
egy alkalommal, a fent jelzett időpontban
Iskolánk idén is készül a karácsonyra
különféle ajándéktárgyakkal.
Advent harmadik vasárnapján, azaz december 11-én 9 órától várjuk a kedves érdeklődőket hagyományos Adventi Vásárunkon.
BALOGH FERENC, IGAZGATÓ

A kunszigeti
Tündérvár Óvoda Szülői Munkaközössége
Erzsébet-napi Bált rendez
2005. november 12-én
a kunszigeti Kis Duna Vendéglőben.
Mindenkit szeretettel várunk.
A bál bevételével az óvodát támogatják.
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Események

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Köszönet a véradóknak
Október 18-án véradást szerveztünk a Kultúrházban. A következők jelentek meg a véradáson, hogy embertársaikon
segítsenek:
Sári Alexa
Horváth Ferenc
Németh Péter
Gondár Gábor
Virág Margit
Novits Zsolt
Gál Csaba
Stankovics Antal
Stankovicsné Szabó Zsuzsanna
Kovács Ottóné
Kovács Eszter
Szalai Ivánné
Szalai Rudolfné

Ács Péter
Gáspár József
Varga Lóránt
Volner József
Volner Szilvia
Losonczi József
Ramm Zoltán
Venesz Tibor
Tilinger Zsoltné
Kovács Lilla
Nagyné Gáli Beáta
Kovács Miklós
Konyhai Ferenc
Tilai Istvánné
Varga Ernő
Tóth Balázs
Banga Richárd
Tánczos Zoltán

Nagy Gáborné
Börzsei László
Karácsonyi Ernő
Baranyai József
Sági János
Gondár Istvánné
Gondár István
Horváthné Baranyai Judit
Horváth Zsolt
Kuller Lajos
Szalai Sándor
Németh István
Köszönjük önzetlen segítségüket!
MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HELYI SZERVEZETE

Megérkezünk

Hajczinger Dalma
október 1-jén.

Szalai Huba Bendegúz
és
Október 8-án szüreti mulatság volt Kunszigeten. Délután a gyerekek felvonulással hívták a falu lakóit a Kossuth térre, ahol
tánccal, énekkel köszöntötték a szüretet és az őszt.
Köszönjük a felkészítők, Stankovicsné Szabó Zsuzsanna, Klauz
Balázs, Stankovics Zsuzsanna és Fazekas Miklós munkáját, valamint köszönjük a dunaszentpáli és abdai csoportoknak, hogy
elfogadták a meghívásunkat és műsorukkal tették emlékezetessé az idei Szüreti Napot.
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Szalai Álmos Koppány
október 21-én.

Isten hozott
benneteket!

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Rali
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Teke,
Megyei I. o.:

Sport

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Szezonvég három vereséggel

Október 15-én Sopronba utaztunk. Nagyon jó napot fogott ki csapatunk, megvertük a nálunk esélyesebb hazaiakat 13 fával.
Soproni Postás-Kunsziget 3:5
(2430-2443 fa)
Legjobb dobók: Rebenek B. 426 fa, Gutléber
Z. 423 fa, Szalai Balázs 404 fa.
Mindenki jó teljesítményt nyújtott, lelkesen játszott. Átlag 407-es fával az eddigi legjobb eredményünket értük el.

mert csak így lehet jó csapatokat legyőzni.
Két neves ellenfél van még hátra az őszi szezonból.
Gratulálok a sportolóinknak, mert ezzel az
eredménnyel a 4. helyre kerültünk. Köszönhető ez az eredmény a szurkolóknak is, mert
sokat bíztattak bennünket.

Harmadszor győzött egymás után a csapat, de remélem, tovább folytatja jó játékát,

GUTLÉBER ZOLTÁN

Csornán került megrendezésre október
28-án a megyei serdülő és ifjúsági bajnokság,
ahol Farkas Attila 496 fát dobott, s ezzel a 9.
Október 21-én hazai pályán fogadtuk helyen végzett.
Győrladamér csapatát.
Október 24-én Győrszentivánon Vitéz Péter
Kunsziget-Győrladamér 5:3
398 fát dobott a Városi Öregfiúk bajnoksá(2333-2296 fa)
gán.
Legjobb dobók: Farkas Attila 417 fa, Vitéz
Remélem mindketten továbbjutnak, s jó
Péter 404 fa, Virág Péter 401 fa
eredményeket érnek el.
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Sport

Csak egy győzelem

Rosszul sikerült a folytatás október 2-án Levél ellen.
Az addig pont nélkül álló levéliek otthonában a félidei
vezetésünk ellenére is kikapott a csapat.
Levél-Kunsziget 3-2 (1-2)
Gólszerző: Kiss (2)

Sportműsor
Október 29. szombat
12.00 Kunsziget-Lébény (megyei serdülő bajnoki mérkőzés)
14.00 Kunsziget II.-Bőny (Magyar Kupa selejtező mérkőzés)
14.00 Kunsziget-Csorna (megyei I. osztályú teke bajnoki
mérkőzés)

Sajnos a következő, hazai mérkőzésen sem sikerült Október 30. vasárnap
javítani. A gólarány ugyan túlzott, de a győzelmet a 12.00 Kunsziget-Hegyeshalom (megyei II. osztályú ifjúsági
vendégek érdemelték meg.
bajnoki mérkőzés)
14.00 Kunsziget-Hegyeshalom (megyei II. osztályú bajnoki
Kunsziget-Győrújfalu 0-4 (0-1)
mérkőzés)

Úgy tűnik, idegenben nem megy a csapatnak. Az
akarással, a hozzáállással nem volt gond, de a góllövés
nem ment.
Dunasziget-Kunsziget 3-0 (2-0)

November 5. szombat
12.00 Halászi-Kunsziget (serd.)

November 6. vasárnap
11.00 Hédervár-Kunsziget (ifi)
13.00 Hédervár-Kunsziget (m. II.)
Három sikertelen mérkőzés után itthon tört meg a 13.00 Bőny-Kunsziget II. (MK sel. visszavágó)

jég. Jól és eredményesen is játszott az együttes és magabiztosan szerezte meg a három pontot Ásványráró
ellen..
Kunsziget-Ásványráró 3-1 (2-0)
Gólszerző: Horváth, Leithmeister, Magyar

November 12. szombat
10.00 Kunsziget-Hegyeshalom (serd.)
Pér-Kunsziget (teke)
November 13. vasárnap
11.00 Kunsziget-Máriakálnok (ifi)
13.00 Kunsziget-Máriakálnok (m. II.)

Következő ellenfelünk a listavezető Hegyeshalom
lesz. Nehéz mérkőzés vár a fiúkra, de lelkesedéssel és November 19. szombat
a kunszigeti szurkolók támogatásával elérhető a győ- 11.00 Lipót-Kunsziget (ifi)
13.00 Lipót-Kunsziget (m. II.)
zelem.
Labdarúgás,
Megyei III. o.:

Jó hozzáállás, de kevés siker

A szomszédvár elleni mérkőzésen a szerencse
Sajnos az idegenbeli mérkőzésen megint nem
is elpártolt csapatunktól, a csapat pontot, pontokat ment a játék. A félidei döntetlen még bíztató volt,
érdemelt volna.
de a második félidőben jobbak voltak a hazaiak.
Kunsziget II.-Abda II. 5-6 (2-4)
Győrszemere-Kunsziget II. 4-1 (0-0)
Gólszerző: Fincziczki Á. (2), Tilai Z., Takács G.,
Gólszerző: Strobl G.
Kolonics A.
Az utolsó fordulóban 0-2-ről sikerült egyenlíteA tényői vendégcsapat korán szerzett góljával ni, de az újabb vendéggólra már nem tudtunk váfelbosszantotta a mieinket, akik lendületes játékkal laszolni. Vereséget nem érdemeltünk volna, de a
arattak fölényes győzelmet.
győzelemhez újabb gólok kellettek volna.
Kunsziget II.-Tényő 8-1 (4-1)
Kunsziget II.-Mosonszentmiklós II. 2-3 (2-3)
Gólszerző.: Horváth L. (3), Gondár G. (2), Virág
Gólszerző: Tilai Z. (2)
A., Tilai Z., Nagy K.
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