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Megyei II. o.: Jó a vége, de nem jó minden
- BÁBICS NORBERT Nagyon hiányoznak a gólok a Kunsziget játékából, és a védelmünknek is magabiztosabbnak kell lennie tavasszal, hogy elkerüljünk a
tabella hátsó feléről.
Régen történt ilyesmi: ősszel nyolc hazai
mérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni a csapatunk, a legutolsót. A bajnokságban ezen kívül még egyszer sikerült nyerni,
Dunakilitin. Utolsó előtti helyen zártuk az

őszt, reméljük, tavasszal fordul majd a kocka
és jönnek majd az eredmények.
Eredmények: Kunsziget - Mosonszolnok
0-2 (0-1), Hédervár - Kunsziget 3-1
(2-1), Gsz.: Szeredi A. Kunsziget Mosonszentmikós 2-3 (1-1), Gsz.: Hálám
R., Fazekas P. Máriakálnok - Kunsziget
3-1 (0-0), Gsz.: Fazekas P. Kunsziget Dunaszeg 1-0 (1-0). Gsz.: Molnár A.

U16: Vereségek és
bravúros döntetlen
- BÁBICS NORBERT Az utolsó négy mérkőzésén egyetlen pontot
szerzett a serdülőcsapat.
Sajnos ismét bebizonyosodott: hiába ügyesek és lelkesek a kunszigeti serdülő játékosai,
ha a csapatunk átlagban évekkel fiatalabb az
ellenfeleknél, nincs esélyünk a győzelemre. A
sűrű mezőnyben a 10. helyen zártuk az őszt, a
hetedik Abdának például 13 pontja van.
Eredmények: Dunakiliti - Kunsziget 7-4.
Gsz.: Kovács D., Horváth Cs. (2), Szeredi A.
Kunsziget - Kimle 0-14 (0-7). Hegyeshalom
- Kunsziget 6-1. Gsz.: Szeredi A. Kunsziget
- Lébény 4-4 (2-2). Gsz.: Szeredi A. (4).
A csapat felkészülési teremtornán vett részt
december elején Öttevényen, ahol a második
helyen végzett.
Fazekas Miklós, aki 2006 óta volt a csapat edzője, lemondott posztjáról, utódjáról a
sportegyesület később dönt.

A Dunaszeg elleni győzelemben nagy része volt Babos Róbertnek, a Kunsziget kapusának is (pirosban).

U21: Megnyert meccseket vesztünk el
- BÁBICS NORBERT Szép győzelmek, és bravúros döntetlenek
mellett érthetetlen vereségek és döntetlenre
„elveszített” meccsek jellemezték az ificsapat
őszi szereplését. Az utolsó öt meccsünkön nem
tudtunk nyerni.
Eredmények: Kunsziget - Mosonszolnok
2-3 (2-1). Gsz: Kuti P., dr. Kovács K.
Hédervár - Kunsziget 1-1 (1-1). Gsz.: Szalai
Á. Kunsziget - Mosonszentmiklós 2-2
(1-1). Gsz.: Szalai S., Hécz Á. Máriakálnok
- Kunsziget 1-1 (1-0). Gsz.: Tilai Á. Kunsziget - Dunaszeg 2-3 (0-2). Gsz.: Strobl G.,
Hécz Á.

A sereghajtó Hédervár ellenünk szerezte első pontját, és Mosonszentmiklóst sem
tudtuk megverni hazai pályán. A listavezető
Dunaszeg ellen ugyanakkor jól játszottunk, és
nem érdemeltünk vereséget.
Jól kezdte az őszt a csapat, de aztán jöttek
érthetlen vereségek is (Püski és Mosonszolnok
ellen). A Bősárkány elleni döntetlen bravúr
volt, de a hédervárira és a miklósiak elleni
X-re nem lehetünk büszkék.
A Kunsziget SE U21-es csapata az őszi szezont a nyolcadik helyen zárta. Kapott gólok
tekintetében jó a mérlegünk, már csak azt
kell elérnünk, hogy többször találjunk be az
ellenfél hálójába, és a csapat elölrébb kerülhet
a tabellán.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
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Te boldog Karácsony!
- WINKLER ZSOLT Ismét itt van Karácsony, de lehet úgy is fogalmazni, hogy már megint itt a Karácsony. S
azt hiszem, nagyon sokminden ide sodort minket; ez a „már megint”-kényszerűség az, ami
többekben, sok embertársunkban uralkodó
érzéssé vált.
Nemcsak az idő gyors múlása miatt, amit
így is lehet mérni: egyik karácsony a másik után, hanem amiatt is, hogy a rákészülés
ideje megkopott, összemosódott magával az
ünneppel, egyre jobban hiányzik belőle a lelki felkészülés, a várakozás szent ideje, talán
sokaknak nem állt másból, mint anyagi kérdésből, rohangálásból (például már mióta a
csillogás-villogás, s a csábító ajándék a kirakatokban, szórólapokon). Persze, hogy így az
ember felszisszen: már megint Karácsony, de
miből?
Ismét itt a Karácsony, Karácsony van, de ne
feledjük: soha nem késő, még az utolsó időben sem elcsípni a pillanatot, még van lehetőség felkészülni, nem mást, mint önmagunkat

hozzá alakítani. Vagy, ha másként nem, úgy
most, a jelent megragadva rádöbbenni: mi is
jelent nekem ez az ünnep? Tényleg lehet, egy
igaz, boldog állapot? Hogy milyen a Karácsonyunk, az bennünk, lelkünkben dől el, lelki
állapot kérdése. Mert gondoljuk csak meg:
van úgy, hogy fát hasogathatnának a hátunkon, mert erősek vagyunk, s van úgy, hogy a
legkisebb sérelem mély sebet üt itt legbelül, a
lélek szinte vérzik...
Valaki eljött hozzánk, Ő a Kisded, az Úr Jézus Krisztus, hogy legyen karácsonyunk, hogy
boldogok legyünk, mert ez a nekünk való állapot. Vajon észrevesszük Őt? Vegyük észre Őt!
Hogy miért is jön, miért megint Karácsony?
Azért, hogy megtanítson a szeretet útjára,
megtanítson szeretni. Azért, hogy újra és újra
bíztasson isteni jelenlétével, értünk adottságával: érdemes élni, érdemes embernek lenni, érdemes és kell egyre jobb emberré lenni! Azért,
hogy elvezessen minket, oda, ahonnét Ő jött,
hogy megtanítson minket hazatérni, rávezessen minket az örök haza felé vezető útra.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON. >>

2009. december 17.

Gyertyagyújtás
dallal, vásárral
- SZALAI-DANKA ILDIKÓ Az iskolások és a nyudíjasok is izgatottan készültek a november 28-i gyertyagyújtásra.

Már november elején megkezdődtek az
előkészületek az iskolában az adventi vásárra.
Délutánonként az osztálytermekben szorgos
kis kezek dolgoztak, készítették szeretettel
ajándéktárgyaikat, hogy örömet szerezhessenek vele szüleiknek, nagyszüleiknek és a falu
lakosainak.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON. >>

Közmeghallgatás ’09
- LENDVAI IVÁNNÉ Közmeghallgatáson számolt be november
30-án Kunsziget Község Képviselőtestülete az
elmúlt évben végzett munkájáról, és a jövő évi
terveiről, céljairól.

E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu
Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal
9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-388,
30/226-97-30 e-mail: polgarmester@kunsziget.hu
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Tördelés és képek: Bábics Norbert és Tilai Zoltán
Készült a BHM ’98 Stúdió nyomdájában
450 példányban.

Gerard van Honthorst műve.

2009-ben 118 millió forintnyi bevétele
származott az önkormányzatnak a helyi üzemek által befizetett iparűzési adóból. A központi költségvetésen át Kunsziget jövőre nem
kaphat normatívát. A gazdasági válság miatt
ráadásul 2010-ben jóval kevesebb bevételre
számíthat az önkormányzat iparűzési adó címén.
Kiemelt szerepe van tehát a pályázatoknak.
A sikeres kunszigeti pályázatok közül kiemelkedik az Öttevény és Kunsziget közötti út
részleges felújítása, a templom felújítása, valamint a plébánia udvarának szakrális közösségi kulturális térré alakításáról szóló projekt.
Ezek a említett beruházások 2010-ben kezdődnek.
RÉSZLETEK A 8-10. OLDALON. >>
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Te boldog Karácsony!
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Karácsonyi
köszöntése

Templomi események az ünnepen

Ismét itt a Karácsony, de mi ne fásult szívvel mondjuk ezt. Ha akarjuk, ha teszünk érte,
akkor igen boldog lehet és ki is tart a jövő Karácsonyig. Juhász Gyula versével mélyüljön el
bizodalmunk:
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra a régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Szeretettel hívom és várom kedves Családjukat Karácsony ünnepi, templomi eseményeire:
December 20-án 17.00 óra:
AZ ÓVODÁSOK, ISKOLÁSOK ÉS
NYUGDÍJAS ÉNEKKAROK KÖZÖS
KARÁCSONYI ÜNNEPÉLYE
December 24-én 16.00 óra:
BETLEHEMES JÁTÉK
December 24-én 24.00 óra:
ÉJFÉLI MISE
December 25-én 9.30 óra:
KARÁCSONYI MISE
December 26-án 11.00 óra:
SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ
ÜNNEPE
December 27-én 9.30 óra:
SZENT CSALÁD ÜNNEPE
December 31-én 16.00 óra:
ÉVVÉGI HÁLAADÓ SZENTMISE
Január 1-én 8.00 óra:
SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA
ÜNNEPE

- LENDVAI IVÁNNÉ POLGÁRMESTER A házak ablakaiban, kertjeiben egyre több
helyen felgyúlnak az adventi fények, jelezve
a karácsony, az emberiség egyik legszebb, legcsodálatosabb ünnepének közeledtét, hirdetve
családok összetartozását, rég nem látottak érkezését, meghitt beszélgetések varázsát. Az ünnep szépsége az egymásra figyelés, a szeretet, a
békesség, mely nem hiányozhat sehonnét sem.
Ez a legnagyobb ajándék.
Kívánom Önöknek, ünnepeiket ragyogja be
a békesség, a szeretet, legyen sikeres, és egészségben gazdag az új esztendő!

Áldott, boldog Karácsonyt kívánok Kunsziget minden Családjának!

Karácsony éjjelén
Óh, gyönyörű karácsony éj, mindenütt tündéri fény! A csodás tűlevelű fák ezer
színüket hintik szét Jézus születése napján. Nem volt nála egyszerűbb e kerek
föld féltekén. Nem palotába született, csak szerény kis jászlába a szeretet éjjelén,
az Isten és Szűz Mária egyszülött Szent Fiaként. Pásztorok siettek elé az
angyalok énekével.
Karácsony est
Milliók várják, felnöttek és gyermekek, kinek mit hoz a
Jézuska. A csillogó fenyők alá költözik a szeretet. A karácsony szépségének csodálatos varázsa: együtt látni örvendezve őrangyalként tekinteni békés, boldog családra.
Ezért egymást sose bántsuk, sem kicsik-, sem nagyokként! Gondoljunk mi mindig arra, mit fogadott szentül
lelkünk karácsony szép éjén. Mindenkihez csak jók legyünk, úgy lehet szebb
életünk! Megkönnyebbül gyarló szívünk, hogyha mással jót teszünk, mindig újjászületünk. A szeretet imánk legyen, lelkünkben egy hű vendég, minden napunk
karácsony lesz, méltók leszünk a kisdedhez karácsony ünnepén!
Áldott, szép karácsonyt, örömökben és kegyelmekben
gazdag, békés, boldog új esztendőt kíván a Kunszigeti
Hírmondó szerkesztősége.
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Teke: 3 győzelem, 2 vereség, 1 döntetlen
- GUTLÉBER ZOLTÁN Kunsziget-Kiss János 1:7 (2231-2423 fa)
Megérdemelten győzött az ellenfél csapata.
Így kellene játszani nekünk is idegenben.
Ld.: Németh I. 414 fa
Fortuna-Kunsziget 3:5 (2272-2318 fa)
Jól játszott a csapatunk, kellett a győzelem!
Ld.: Gacs G. 421 fa, Fincicki Z. 395 fa, Farkas A. 386 fa.
Kunsziget-Tekecenter 6:2 (2387-2367 fa)
Nem titkolták: győzni jöttek, s kikaptak!
Ld.: Gacs Gábor 417 fa, Németh István 414
fa, Taufer Péter 412 fa, Stróbl Gergely 408 fa.
Ismét játszattuk a 2-es csapat legjobb dobóját, Taufer Pétert, aki ismét kitett magáért, de
gratulálok a csapat többi tagjának is.
Dunaszeg-Kunsziget 2:6 (2032-2196 fa).
Papírforma meccs volt az újonc ellen, de
nagyon gyenge eredmények születtek. Lényeg
a győzelem!
Ld.: Gacs G. 401 fa, Szalai B. 381 fa, Németh I. 371 fa, Farkas A. 363 fa.
Lajta-H./B-Kunsziget 6:2 (2366-2232 fa)
Megszakadt a győzelmi sorozat: félvállról
vettük a mödöttünk álló ellenfelet. A pálya jó
volt, de először játszottunk rajta, azonban női
csapat vert el minket.
Ld.: Farkas A. 395 fa, Gacs G. 376 fa
Kunsziget-Ásványráró 4:4 (2363-2352 fa)
Kiütöttük magunkat! Idegesen kapkodva

Szalai Balázs (jobbra)
Ásványráró ellen 21 dobás
után még vezetett, de nem
tudott pontot fogni.

játszottunk, pedig tudtuk, hogy az ellenfél
nem tud cserélni. Könnyű győzelmet arathattunk volna, csupán egyetlen fával is!
Ld.: Németh I. 407 fa, Gacs G. 402 fa.
A 7. helyen végeztünk. Ki kell javítani hibáinkat, van két hónap rá.

Megyei II. oszt.
M.kálnok/B - Kunsz./B 4:2 (1522-1444 fa)
Ld.: Strobl G. 379 fa, Farkas T. 379 fa
Komszol/B - Kunsz./B 5:1 (1668-1609 fa)
Ld.: Gacs G. 444 fa
Kunsz./B - Gy.újfalu/B 4:2 (1440-1428 fa)

Ld.: Nagy F. 392 fa, Farkas T. 372 fa
Bősárkány/B - Kunsz./B 4:2 (1517-1461 fa)
Ld.: Gacs G. 382 fa, Strobl G.370 fa
Kunsz./B - Bábolna/B 4:2 (1388-1363 fa)
Ld.: Strobl G. 355 fa, Börzsei A. 354 fa
A második csapatunk a 6. helyen végzett ez
sokkal jobb, mint az egy évvel korábbi eredmény. Itt is gyakorolni, edzeni és edzeni, hogy
továbbra is jobb eredmények szülessenek.
Megköszönöm a szponzorok segítségét.
Mindenkinek boldog karácsonyt, és sikerekben, eredményekben gazdag boldog új évet
kívánok.

14. OLDAL - HIRDETÉS

Anyakönyvi
hírek
Születések:

Erdélyi Benedek
11.10.
an.: Virger Renáta
Varga Domonkos
11.10.
an.:
Schreiner Andrea

Burányi Szófia
Hanna 11.17.
an.: Virág Szilvia

Isten hozott benneteket!

Halálozás:
Fekete László 2009.10.30.
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, barátoknak,
ismerősöknek, akik szeretett férjem,
édesapánk,
id. Halász Lajos
temetésén részt vettek, és a szeretet virágait hamvainál elhelyezték és fájdalmunkban velünk éreztek.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak akik felejthetetlen halottunk,
özv. Stoller Péterné
temetésén részt vettek gyászunkban
velünk éreztek sírjára koszorút, virágot
helyeztek. Külön köszönetet mondunk
Dr. Varga Balázs Gábor háziorvosnak
és szociális gondozóknak, valamint a
Nyugdíjas Klub Énekkarának a temetésen való énekekért
Gyászoló család

Köszönetet mondunk a volt osztálytársaknak, hogy a 30. éves osztálytalálkozó
alkalmából
Stoller Attila
sírján a megemlékezés virágait elhelyezték.
Szülei és testvérei

Hálás szívvel mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, ismerősnek,
barátnak, akik felejthetetlen édesapám,
apósom, nagypapánk,
Fekete László
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték és mély gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk Winkler Zsolt plébános úrnak, a
Nyugdíjas Klub énekkarának, az iskola
dolgozóinak, SICK IME-sor dolgozóinak, Jursicsné Andinak segítőkészségéért és a szép koszorúkért.
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Biztonságosabb közlekedés
- LENDVAI IVÁNNÉ POLGÁRMESTER Tavasszal várható a Kunsziget és Öttevény
közötti út felújítása. Biztonságosabbá vált a Fő
úti stoptáblás kereszteződés.
A Kunsziget és Öttevény közötti út 14101es számú állapota sajnos ismét romlik. Az eső
és a fagy miatt töredezetté, kátyússá válik. Lassan, körültekintően érdemes itt vezetni, az út
javítást igényel. Az ígéret meg is van rá, hiszen
kiemelt projekt, a Nyugat-Dunántúli Operatív
Programban. A terv elkészült az út felújítására annak teljes hosszában, a Győri Többcélú
Kistérségi Társulás mind a 27 tagtelepülése
első helyre rangsorolta a felújítást. A terveket
átnézték az illetékes hatóságok, de pénzhiányra hivatkozva a 3,6 kilométerből (Öttevényen

Szabadság utcától Kunsziget Győri út végéig
3,6 kilométeres az út) a felújítás mindössze 1,3
kilométeres szakaszon történhet meg (az öttevényi vízműtől a kunszigeti stoptábláig).
A beruházás várhatóan 2010 tavaszán kezdődik meg. Az út további szakaszainak felújításáért megkerestük a illetékes minisztériumokat.
A Fő út dunaszegi leágazásnál található
szakaszán befedettük a veszélyes árkokat. Az
útpadka itt laza, nem járműforgalomra készült, kérem, vezessenek óvatosan! A gyalogosok védelmében korlát elhelyezéséről folyik
az egyeztetés az útkezelővel.
Forgalombiztonsági tükröt helyezünk el pályázati támogatásból - a stoptáblánál és a
sportcsarnoknál is.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár vagyona már meghaladja
a 220 millió forintot, ez a vagyon a tagok befizetett tagdíjaiból
gyűlt össze. Nem elhanyagolandó, hogy a mostani válságos
körülmények között ez a vagyon biztonságos állampapírokban
(kincstárjegyben, államkötvényben) kamatozik.
A Pénztár tagjai részére a Jószív Temetkezési Kft. az általa nyújtott szolgáltatások díjából 3 hónapos tagság után 20% kedvezményt nyújt.

Felvilágosítás kapható:
Jursicsné Varga Andrea Tel: 30/427-2605
Kunsziget, Petőfi tér 2. Tel: 96/485-801

december 20., vasárnap
17:00 Közös karácsonyi ünnepély a templomban - az óvodások pásztorjátékával, a kunszigeti, abdai és öttevényi nyugdíjas énekarok
közös karácsonyi hangversenyével, a kunszigeti iskola alsó tagozatosainak betlehemes
összeállításával, valamint a felső tagozatosok
mesejátékaival.
december 24., csütörtök
16:00 Betlehemes játék a templomban
24:00 Éjféli mise

január 11. hétfő
15:00 Újévkezdő klubdélután a nyugdíjas
klubban

Gyászoló család

Jó szívvel ajánljuk a Pénztárt mindazoknak, akik nem akarják
családjukat terhelni a temetés költségeivel és előre takarékoskodni szeretnének a saját vagy hozzátartozójuk temetésére.
A legkisebb havi tagdíj 600,-Ft.

december 19., szombat
17:00 Karácsonyi ünnepély az óvodában

december 28., hétfő
15:00 Nyugdíjas Klub foglalkozása

január 12., kedd
17:00 Emlékezés az urivi áttörés áldozataira

Őszinte részvétünk!

Temetkezési előtakarékosság =
Jószív Temetkezési Önsegélyező Pénztár

Programkalauz

Betemették az árkokat, így biztonságosabb lett a kereszteződés. Fotó: Bábics Norbert

Kunsziget idősbarát
címet nyert

január 25. hétfő
15:00 Hagyományőrző farsangi délután a
nyugdíjas klubban

Postapartner program

- LENDVAI IVÁNNÉ POLGÁRMESTER A 2007-es országos cím elnyerése után idén
a megyei önkormáyzat is elismerésben részesítette Kunsziget Község Önkormányzatát idősbarát tevékenységéért. A címet december 11-én
adták át Győrben.

- LENDVAI IVÁNNÉ POLGÁRMESTER Kunsziget Község Polgármesteri Hivatala
pályázóként jelentkezett a Magyar Posta Zrt.
felhívása a kunszigeti posta üzemeltetésére.
Célunk a postai szolgáltatás helyben tartása
volt, valamint a korábbival azonos vagy jobb
szolgáltatás (nyitvatartási idő) biztosítása.

Önkormányzatunk pályázatot adott be a
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés pályázati felhívására. Korábban 2004-ben, s most
idén újra községünknek ítélte az Idősbarát
Önkormányzat díjat a megyei önkormányzat.
A megtisztelő címben sok embertársunk
munkája, tenni akarása, segítsége benne van,
hiszen „emberbarátnak” lenni nem csak pénz
kérdése.
Millió dolog van a földön, amihez nem kell
a pénz, vagy csak nagyon kevés is elég belőle.
Amire szükség van, az a békesség, az odafigyelés, a törődés és a szeretet; az igény arra,
hogy más is jól érezze magát attól, hogy figyelünk rá.
Köszönöm mindannyiuk munkáját.

Hivatalunk megnyerte a postaüzemeltetés
jogát sikeres pályázatával, azonban látva az
Alba Posta Kft. több mint harminc helyen
való működését, feltételezve a szolgáltató magas szintű szakmai képzettségét és a harminc
telephely gazdaságos működtetését, visszavonta pályázatát.
A falu lakosságának a szolgáltatással szembeni elvárását egyeztette az Alba Posta Kft-vel,
és kérte a helyi dolgozók munkahelyének további biztosítását. A kunszigeti posta működtetését 2009. december 1-től vette át az Alba
Posta Kft. Az új üzemeltetőnek, dolgozóinak
- megköszönve a Magyar Posta Zrt-nél a lakosság érdekében végzett munkájukat - sok
sikert kívánunk.

A kunszigeti posta december 1-től hétfőtől péntekig
8-tól 16 óráig tart nyitva. Fotó: Bábics Norbert

4. OLDAL - AKTUÁLIS

Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.50; 5.50; 6.42; 7.07; 8.02;
9.56; 12.45; 13.25; 14.27; 15.02; 15.32; 16.37;
18.04; 19.52; 20.47
- szombaton 4.51; 6.01; 7.07; 9.56; 12.51;
14.36; 16.41; 17.51; 19.52; 20.47
- vasárnap 4.51; 7.46; 10.16; 12.51; 16.41;
17.51; 20.47
Győrből Kunszigetre
- hétfőtől péntekig 5.15; 6.05; 6.35; 7.20; 8.30;
11.00; 12.55; 13.55; 14.30; 15.00; 16.05; 17.20;
18.40; 20.15; 22.45
- szombaton 6.35; 8.30; 11.40; 13.25; 14.55;
16.40; 18.40; 20.15; 22.45
- vasárnap 6.35; 9.05; 11.00; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45
Orvosi rendelő
Kossuth tér
Telefon: (96) 495-029
Nyitva tartása:
Hétfő 14.00-17.00, kedd 8.00-11.00, szerda
14.00-17.00, csütörtök 8.00-11.00, péntek
8.00-11.00
Orvosi ügyelet
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és
munkaszüneti napokon reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki
utca 29. sz. alatt.
Telefon: (96) 542-043
Gyógyszertár
Kossuth tér
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása:
Hétfő 16.00-17.00, kedd 9.30-10.30, szerda
16.00-17.00, csütörtök 9.00-11.00, péntek
14.00-15.00
Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként nyári
időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17 órakor, vasárnap 8 órakor.
Polgármesteri Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Nyitva: hétfő-csütörtök 7.30-16.00
péntek: 7.30–13.00
Teleház
Kossuth tér 9.
Telefon/fax: (96) 552-010
Nyitva hétköznap 9:30-11:30 és 16:00-21:00
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Vocational A. Kunszigeti Tagiskolája
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2009. 7. SZÁM

2009. 7. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

SÁRGULÓ LAPOK - 13. OLDAL

125 éves a tűzoltó egyesület
- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER Községünkben a legrégebben alakult egyesületet köszönthetjük idén. A tűzoltó egyesület
célja ma sem más, mint védeni, menteni, elsőként odaérni és a bajba jutottakon segíteni,
részt venni versenyeken közösséget alkotva.

A 125 éve alakult egylet emlékét és folyamatos tevékenységét a tűzoltószertár klub falán elhelyezetett oklevelek, emléklapok őrzik.
Kincsként őrizzük a régi kocsifecskendőt.
Vész esetén a tagok modern eszközökkel
indulnak menteni. Technikai felszerelésük a
kor kihívásainak megfelelően átalakult.
Apáról fiúra szállt ez a nagyon szép hivatás.
Köszönjük a falu lakossága nevében idősnek
és fiatalnak egyaránt az egyesületben végzett
munkáját.

Az 1884. május 4-én Kunszigeten kelt alapszabály őrzi a Kunsziget Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesületének megalakulását. Idén
125 éves Kunsziget legrégebb óta működő
egyesülete.
„I. rész. Az egylet
neve: >>Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egylet<<
- Székhelye Kunsziget
- Pecsétje: köralaku, az
egylet nevének köriratával ellátva. Hivatalos
nyelve és vezényszava
magyar.
II. rész. Az egylet
czélja: tüzvész, vagy
egyébb elemicsapások
esetében, Kunszigetben
és környékén rendszeresen szervezett tettleges
segély nyujtani. Az egylet vészhelyén a hatósági
rendőrfőnöknek alá van
rendelve, de technikai
működésében teljesen
Az egylet alapszabályát a Tisza-kormány belügyminiszterének
független” - írják az ereállamtitkára is ellátta kézjegyével.
deti dokumentumban.

Jubileumi dalosünnep
- SZALAI BÉLÁNÉ A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara
októberben ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a kultúrházban.

kiadványt, melyet ez alkalomra állított össze
jelen sorok írója és Bábics Norbert.
A bensőséges ünnepet közös vacsora és
énekszó zárta a Kisduna Vendéglőben.

Az ünnepre meghívást kapott az énekkar
valamennyi tagja - régiek és újak egyaránt.
A meghívott kórusok: a Baráti Dalkör, a
Hédervári Asszonykórus és a Ménfőcsanaki
Dalkör.
Az ünnepi beszédet Lendvai Ivánné polgármester tartotta, az énekkar történetét röviden összefoglalva; majd megemlékezett az
elhunyt karvezetőről, Gerencsér Károlyról és
az énekkar „égi tagjairól”. Köszönetét fejezte
ki az énekkar jelenlegi vezetőjének, Karsai
Klárának és a szervezőknek is a munkájukért.
Az énekkarok tartalmas, szép műsort adtak
és köszöntőt mondtak. Megható pillanatokat
éltünk át valamennyien, különösen régi énekkarunk tagjainak dalcsokra kapcsán.
Valamennyi tagunk ajándékot kapott a
kunszigeti önkormányzattól, és az énekkar
történetét röviden összegző, fotóval illusztrált

Takács Józsefné, Karsai Klára karvezető és Lendvai
Ivánné polgármester. Fotó: Tilai Zoltán

- BÁBICS NORBERT Az év utolsó két hónapjaiban a karácsonyi
cikkek és az évet értékelő írások jellemezték a
Hírmondókat. S hogy mi még, azt megtudhatják sorozatunk utolsó részéből.
1989-ben a kunszigeti felső tagozatosok
még Öttevényre jártak iskolába. A Hírmondó
az ott tanuló gyerekekkel is foglalkozott, Rába
László az öttevényi iskola frissen kinevezett
igazgatójával, Takács Róberttel készített interjút az októberi számban.
A következő hónapban avatták fel a második világháború áldozatainak emléktábláját
a templom előtt. A katonákat Stoller Zoltán
alezredes vezényelte, a Himnusz elhangzása
után Dobrádi Éva, Csiszár Aliz és Szalai Mónika szavalta el a Hősök emlékére című verset.
Lendvai Krisztina verse után Szalai Pál a hazatért és a távolban elhunyt katonákról beszélt.
A ’89 novemberi számban a kunszigeti
gyökerekkel rendelkező öttusa-világbajnokkal, Kovács Irénnel olvashattak interjút.
Ugrunk egy évet: 1990-ben az akkor hatodik osztályos Stróbli Éva írásában az iskolai
néprajz szakkör egyik érdekes foglalkozását
írja le: Szalai Gyuláné mutatta meg, hogyan
kell kemencében kenyeret sütni.
Kunsziget Község első szabadon választott
képviselő-testülete ugyancsak az 1990-es novemberi számban mutatkozott be: Szalai Béla,
Lendvai Iván, Tilai Lajos, ifj. Gondár Zoltán,
Fazekas Miklósné, Dobrádi Zoltán, Szalai István (ács) és Varga József.
1993-ban rendezett második alkalommal
ádventi vásárt az iskola. A gyerekek által ké-

S miről írtunk tavaly? 30 éves születésnapját ünnepelte az óvoda, a jeles alkalomból DVD készült, az ovi egy
játékkal gazdagodott, a gyerekek pedig egy hatalmas tortát fogyaszthattak el.

szített koszorúkat, karácsonyfadíszeket, tűzzománc ékszereket, képeslapokat és mézeskalács figurákat a december 5-i és 19-i vásáron
árulták az iskolában.
Egy betlehemes játék teljes szövegét közölte
a Kunszigeti Hírmondó 1995 novemberi száma, talán ez a cikk is hozzájárult, hogy évente
több gyerek is összeáll, hogy az adventi időszakban betlehemezve járják a falu házait.
Néhány sporthír 1995-ből: a kunszigeti csapat utolsó helyen zárta az őszi szezont a körzeti labdarúgó-bajnokságban. A cselgáncsozóink szép érmekkel tértek haza Ausztriából:
Karacs Károly aranyérmet, Tánczos Zoltán
ezüstérmet szerzett a nemzetközi versenyen.
1996 novemberében szentelte fel Érsek Sándor kanonok a temetői ravatalozót. A Börzsei
Gábor tervei alapján készült létesítményt két
hónap alatt építették fel csaknem 4,5 millió
forintból.
1997-ben a közmeghallgatáson beszámolt a
képviselőtestület arról, hogy 712 méteren kerékpárút és buszmegálló épült, hogy biztonságosabb legyen a kerékpáros közlekedés az
ipari üzemek felé. A faluközpontban lebontották a volt ÁFÉSZ felvásárló épületet, fiókgyógyszertárt alakítottak ki a kultúrházban,
megtörtént a szeméttelep rekultivációja, valamint a Kertes és a Hunyadi utca világítását
bővítették.
1999-ben népdaléneklési verseny volt Kunszigeten. A dr. Barsi Ernő és Justinné Ládi
Etelka alkotta zsűri döntése szerint első helyezett kunszigeti Bíró Szandra és az öttevényi
Tilinger Réka lett, második helyen a szintén
kunszigeti Frank Noémi végzett.

2000 decemberében egészségi állapotára
való tekintettel lemondott a Kunszigeti Hírmondó addigi felelős szerkesztője, Rába László, a posztját Szalai Sándor vette át.
A Kunsziget és Nyárádgálfalva között 1990
óta fennálló kapcsolatot 2002 novemberében
hivatalosan megerősítették. Karácsony Károly
polgármester és Tóth Ferenc jegyző vezetésével érkezett delegáció Kunszigetre Erdélyből
az ünnepélyes aláírásra.
2006-ban játszótérrel és műfüves pályával
gazdagodott Kunsziget, mindkettőt novemberben adták át. A falu központjában 2006ban gyúltak ki először az ünnepi fények, erről
a három évvel ezelőtti Hírmondó is írt.
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Óvodai hírek: az úszástól a Jézuskáig
- FARKAS FERENCNÉ Az elmúlt hetekben nagyon sok minden történt óvodánkban.
Köszöntöttük az idősek napján a nagyszülőket.

mindazoknak, akik tombolatárgyakkal, belépő befizetésével, munkájukkal hozzájárultak
a bál sikeréhez és ilyen módon támogatták az
óvodát.
A sikeres Önkormányzati pályázati támogatásból óvodánk új nyílászárókat kapott. A
kivitelezési munkákból adódó esetleges kellemetlenségekért elnézést kérek a szülőktől. Az
eredmény kárpótol minket, hiszen nem csak
szépek de energiatakarékosak is az ablakok,
melytől jelentős energiamegtakarítást remélünk.
Szülői igények alapján óvodánk megszervezte, hogy az érdeklődő gyermekek játékosan megismerkedjenek az angol nyelvvel. A
foglalkozásokat heti egy alkalommal szerdánként Szalai-Danka Ildikó vezeti. Jelenleg
22 kisgyermek vesz részt a foglalkozásokon,
korcsoportos elosztásban. A nyelvi foglalkozásokon résztvevő gyermekek részére Kunsziget Község Képviselőtestülete megvásárolta a
szükséges foglalkoztató könyveket, füzeteket,
így támogatva a kisgyermekes családokat.
Köszönöm a résztvevő gyermekek nevében a
jelentős támogatást.

A nagy-középsőseinket úszótanfolyamra
kísértük heti két alkalommal uszodába. Minden alkalommal izgatottan várták az úszós
napot,nagyon ügyesek voltak a gyerekek és
már több óvodás elmondhatja magáról: a
mélyvízben is tud úszni.
Az óvoda és iskola Szülői Munkaközössége hagyományteremtő szándékkal Szülői bált
szervezett a helyi vendéglőben .A jó hangulatú
rendezvény bevételéből karácsonyra játékokat
vásároltunk. Ezúton szeretném megköszönni

Az év végi ünnepek sorát a Mikulás érkezése nyitotta meg. Minden évben izgatottan ké-

szülnek az óvodások az ünnepre. Vajon tényleg mindent tud a Mikulás rólam? Az idén is
kapok ajándékot? December 4-én pénteken
hosszú út után megérkezett végre a jóságos
Mikulás, zsákjában sok édességgel és gyümölccsel. Köszönjük Szalai Józsefnek a finom
déligyümölcsöt, mellyel nagy örömet szerzett
az óvodásgyermekeknek.

A karácsonyi angyalkák 2009. december
16-án hozták el az ajándékokat óvodánkba.
A szülők és az érdeklődők részére 2009.
december 19-én 17 órai kezdettel karácsonyi
ünnepélyt tartunk. A kiscsoportosok, kis-középsősök dallal, verssel köszöntik az ünnepet. A nagy-középső csoportosok betlehemes
játékokkal, verses összeállítással készülnek
a karácsonyra. December 20-án 17 órakor a
templomban néhány óvodás pásztorjátékkal
köszönti az ünnepet.

Boldog békés, szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag új évet
kívánnak a kunszigeti Tündérvár Óvoda
dolgozói és az óvodások.

Köszönetnyilvánítás
Az óvodai karácsonyfa alá az abdai AgroProdukt Handel+ Kft-től igazi kombájnokat, markolókat kicsinyített mását kaptunk
ajándékba. Ezúton szeretném megköszönni, Szalai András cégvezető úrnak az adományt, amellyel nagy örömet okozott az
óvodás gyerekeknek. A kisfiúk és kislányok
is szívesen játszottak a felajánlott játékokkal.
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„Kunszigetért” Emlékérmet kaptak
- TILAI ZOLTÁN Az október 23-i ünnepélyen Varga Péter és
Mátrai Elemér „Kunszigetért” emlékérmet vehetett át a falu hírnevének öregbítéséért.
Rangos elismerést adományoztott Kunsziget Község Képviselőtestülete az idei évben
falunk két szülöttének. A jeles ünnep alkalmával Lendvai Ivánné polgármester és a képviselő-testület tagjai adták át az okleveleket és
az emlékérmeket.
Mátrai Elemér Kunsziget szülöttje, aki
1970-ig élt községünkben, ekkor munkája
Győrbe szólította. A Márka Étterem vezetőjeként több kunszigeti fiatalnak biztosított
szakmai gyakorlatához lehetőséget. Tevékenységével segíti Kunsziget község életét.
1992 óta rendszeresen támogatja az iskolát,
anyagi támogatásával értékes tárgyjutalomban részesülhetnek tanév végén a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó diákok. Az iskola rendezvényein rendszeresen részt vesz. Segíti falunk
közösségeit.
Varga Péter 1972-ben született. Iskoláit
községünkben, majd Győrött végezte. A lovassporttal a 80-as évek végén került kapcsolatba: dr. Boros István csapatában segédhajtó,
majd hajtó volt. 1993-ban csatlakozott segédhajtóként Fehér Mihály kettesfogathajtó-

Lendvai Ivánné polgármester, Szalai Béla alpolgármester, Mátrai Elemér, Varga József képviselő,
Varga Péter és Szalay Győző az emlékérmek átatdása után.

világbajnok
csapatához.
1996-97-ben
Dobrovicz József többszörös magyar bajnoknál segédhajtó, pályafutását 1999-ben a Kincsem Lovasparkban, Tápiószentmártonban
folytatja hajtóként, majd telepvezetőként.
Idén rövid kitérő után tér visszatér a Kincsem
Lovasparkba.

2009. augusztus 23-án a kecskeméti
Kettesfogathatjtó Világbajnokságon az akadályhajtás világbajnoka lett. 2009 szeptemberének közepén a Magyar Bajnokságon ezüstérmet szerzett.
2009-ben a világranglistán legjobb magyarként a 10. helyezést érte el.
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Időseket köszöntött a falu apraja-nagyja
- BIRÓ ANDRÁSNÉ Lelkünket ünneplőbe öltöztetve vártuk az
idősek napját, amikor izgalmas készülődéssel
benépesült a kultúrház nagyterme.
Az ünnepséget Lendvai Ivánné polgármester nyitotta meg, majd az óvodások és iskolások szép, szívet melengető műsora következett. A csillogó gyerekszemek derűt, örömteli,
lelkes, boldog pillanatokat sugároztak az idősödő szívek felé. Utánuk az iskolások és a fiatalok néptánccsoportjai léptek fel, akik a szüreti mulatságot idéző műsorokat adtak elő.
Meglepetésként a Kimlei Harmonikaegyüttes művészei varázsoltak jó hangulatot, a nótákat időseink együtt énekelték az előadókkal.
Az örömöt látva a rohanó idő is megállt egy
lélegzetvételnyire. Végül a vendéglőben finom
vacsora mellett folytatódott a beszélgetés.
Az idősek nevében szeretném megköszönni a polgármester asszonynak, hogy kellemes
és szép estébe nyúló délutánt szereztek a falu
idős embereinek. Külön köszönet az óvodás,
iskolás gyerekeknek és felkészítőinek a szép
műsorért, valamint fiataloknak és a harmonikásoknak. Köszönjük a teleházasoknak,
hogy lehetővé tették, hogy azok az idősek is
velünk lehessenek, akik nem tudtak eljönni a
kultúrházba. Meg kell még említeni a Kisduna
Vendéglő dolgozóinak kedves gondoskodását, akik ínyenceknek való finom ételt, italt
készítettek, Mátrai Elemérnek a felajánlott süteményt és Horváth Istvánnak, hogy jó hangulatú zenét varázsolt ezen a szép napon.
„Minden nap megszűnik valami| amiért az
ember szomorkodik,| de mindig születik valami,| amiért érdemes élni és küzdeni!”
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Iskolai hírek
- SZALAI-DANKA ILDIKÓ Október 21-én felejthetetlen élményben
volt részünk: a gyerekekkel vonattal Budapestre kirándultunk. Először a Közlekedési
Múzeumot tekintettük meg, majd a Fővárosi Nagycirkusz jubileumi műsorán vettünk
részt. A gyermekek nagyon élvezték az egész
napot, sokan eddig még cirkuszban sem jártak, és Budapesten sem, így nagy élmény volt
a kirándulás számukra. Öröm volt látni a sok
mosolygós, vidám arcocskát. Este 9 órakor érkeztünk haza egy picit fáradtan a hosszú vonatozás, sok metrózás után, de megérte!

Fotó: Mészáros Áron

Mint a zivatarban elázott veréb
Az idősek napján ezt ne érezzék,
Fájdalmak enyhülnek szívek, dobognak
Örömbe vegyülhet sok szép gondolat!

Mert olyan a magány, mint a büntetés
Az idősek napján ezt ne érezzék,
Fájdalmak enyhülnek szívek, dobognak
Örömbe vegyülhet sok szép gondolat!

Összefogtak ezért lelkes emberek
Aki ilyet átélt mind segítenek,
Mert embernek lenni nagyszerű dolog
Tudnak segíteni ettől boldogok!

Ez a néhány óra legyen kellemes
Minden kedves szóra jól figyeljenek,
Az idősökről gondot viselünk
Remegő szívekből hálát lehelünk!

Egy kis figyelmesség ugye jól esik
Nevük, dicsértessék akik ezt teszik,
A magára maradt idős emberek
Szívekbe ballag egy kis szeretet!

Addig él a remény még van szeretet
Sok gyönyörű emlék szívekbe remeg,
Hisz tudjuk az élet örök szenvedés
El ne engedjétek ma egymás kezét!

Melegséget érez a szíve körül
Gyönyörű az élet lelke is örül,
Figyeljünk egymásra, amíg csak lehet
A szeretet lángja gyújt reményeket!

E különös napot nektek szenteltük
Itt szeretet ragyog, együtt érezzük,
Holnap mi is ilyen idősek leszünk
Kérjük a jó Istent, hogy legyen velünk!

Köszönet a vérért!

Több helyi szervezet összefogásával és az önkormányzat támogatásával valósult meg a „Gondolj a holnapra” elnevezésű egészségnap Kunszigeten, melynek helyszíne a kultúrház volt. Érdekes és hasznos előadásokat hallgathatott meg az a szép számú érdeklődő, aki ellátogatott a rendezvényre. Halhattak előadást a magas vérnyomásról, az egészséges táplálkozásról, a szabadgyökökről és a káros szenvedélyekről. A szünetben
különböző méréseket végeztek, és finom reform ételekből kaphattunk ízelítőt (a recepteket a Hírmondó 7.
oldalán olvashatják). Két előadással zárult a nap: az egyik a család tinédzserek életében betöltött szerepéről
szólt, a másik pedig az internet és játékfüggőségről. - Fotó: Nagy Péter.

- FARKAS FERENCNÉ December 14-én véradást szerveztünk
Kunszigeten. Köszönjük mindazoknak, akik
vért adtak és ily módon segítettek beteg embertársaikon: Sári Alexa, Sári János, Tamás
Krisztián, Tamásné Lévai Márta, Kovács
Ottóné, Kovács Kata, Peitliné Posch Mária,
Forgó Béláné, Ács Sándor, Nátz Róbert, Börzsei
László, Börzseiné Varga Judit, Ramm Zoltán,
Stankovics Antal, Stankovicsné Szabó Zsuzsanna, Bangha Richárd, Szalai Márk, Szalai
Sándor, Szalai Csaba, Szalai Krizsán Anita,
Rigó Judit, Volner Szilvia, Volner József, Németh Rita, Peitli András, Farkas Ferenc, Tóth
Balázs, Farkas Tamás, Lendvai Imre, özv. Lévai Imréné, Szűcs Tiborné, Szűcs Tibor, Tilai
Istvánné, Tilai Imréné, Szabó Ferenc, Lukács
József (Abda), Horváth Csaba, Horváthné Tolnai Ibolya, Kovács Lilla, Szabóné Steiner Eszter, Gondár István, Gondár Gábor (Dunaszeg),
Németh István, Szalai Árpád, Fincziczki Tamás, Fincziczki Ádám, Farkas Attila

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon délután tartottuk meg hagyományos
Halloween partinkat. Ezen a csütörtöki délutánon csapatversenyt és különböző játékokat szerveztünk a gyermekeknek. A vegyes
csapatokat a 7. osztályosok állították össze,
tagjaik beöltözhettek, indulót találtak ki maguknak, és természetesen csapatnevet választottak. A csapatok állomásról-állomásra
vándoroltak az iskolában, ahol számot adtak
tudásukról, ügyességükről. Amikor végigértek, várta őket a party szoba. Itt volt seprűs
tánc, lekvároskenyérevő-verseny, székes tánc
stb. Közben az ebédlőben hot-doggal és teával
vendégeltük meg az ifjúságot. Nagyon jó hangulatban telt az egész rendezvény, a délutánt
az eredményhirdetés zárta.
November 7-én délután a 2. osztályos tanulóink megható műsort adtak elő az idősek
napján a kultúrházban. A verseket Takács
Anikó osztályfőnök tanította be a gyermekeknek. Néptáncosaink előadták hagyományos
tánccsokrukat, külön a kisebbek, majd a nagyobbak. A táncokat Muszka György és neje,
Ilonka néptáncoktatók tanították be.
Hagyományteremtő szándékkal szerveztünk az óvodával közösen Márton napi iskolai-óvodai bált november 14-én. A bálon
szülők és pedagógusok szórakoztak együtt. A
talpalávalót Csorba János (Big Band) és kollégája szolgáltatta, közben Hajni néni is énekelt
néhány számot, mely fokozta a hangulatot.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők
anyagi támogatását és a felajánlott tombolatárgyakat, mellyel az iskolát és az óvodát támogatták. Közel 70-70 ezer forint gyűlt össze
az iskola és az óvoda javára. Reméljük, jövőre
újra együtt vigadunk!
December 4-én iskolánk diákjaihoz ellátogatott a Mikulás krampusz segédjeivel. A jó
magaviseletűeket megdicsérte, a pajkosabbakat kicsit megdorgálta, viszont mindenkinek
hozott csokit és mandarint. Köszönjük a Szülői Munkaközösség „Mikulásának” a finomságokat!
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Karácsonyra készülünk
- SZALAI ILDIKÓ , 8. OSZT, TANULÓA karácsony eljövetlét az advent időszaka
előzi meg.
Az advent a karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje. Karácsont megelőző negyedik
vasárnaptól kezdődik. Advent első vasárnapja mindig november 27 és december 3 közé
esik. A soron következő négy hét a várakozás
időszaka, a lelki felkészülés ideje karácsonyra,
Jézus születésére.
Az advent szó jelentése az „Úr eljövetele”.
Jelképe az adventi koszorú, mely az advent
időszakában a legtöbb otthonban és templomban megjelenik, jelezve az ünnepet. A katolikus egyházban advent színe a lila, amely
bűnbánata, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi.
Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann
H. Wicken német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23

gyertyát helyezett el. Ma az adventi koszorún
négy gyertya ég, s minden gyertya szimbolizál
egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm.
Advent első vasárnapjától kezdve minden
héten egy újabb gyertya meggyújtása jelzi, e
jeles ünnep érkezését.
Karácsony közeledtével eltölt bennünket az
örömteli várakozás érzése.
A család az adventi időszakban kívül-belül
feldíszíti otthonukat. A karácsonyi készülődés legszebb része, hogy a család együtt lehet.
Együtt készíthetik el az ünnepi díszeket, melyekkel ünnepi ruhákba öltöztetik otthonukat.
Ezzel melegséget, szeretetet, örömet szerezve
egymásnak. Családtagjaink ajándékának kiválasztása is az ünnep része, hisz örömet szeretnénk szerezni vele. Az advent hangulatához
hozzátartozik a mézeskalács sütése is, mely finom karácsonyi illattal tölti el otthonukat.
Ezért az év legszebb és legmeghittebb ünnepe a karácsony.

A Kunszigeti Hírmondó minden olvasójának áldott, békés karácsonyt,
és sikeres újévet kívánunk.

Voki kupa: harmadikak lettünk
- SARU RICHÁRD, 6. O. TANULÓ A Sportcsarnok december 5-én a Voki kupától volt hangos.
A meccsek 8 órakor kezdődtek, a megnyitó 9 órakor volt. Résztvevő csapatok:
Börcs-Ikrény, Üstökös, Mosonszentmiklós,
Győrzámoly, Győrladamér, Lébény, Öttevény,
Hédervár, Kunsziget.
A mérkőzések küzdelmesek, „jó iramúak”
voltak. Nagy küzdeni akarással léptünk pályára. Az első mérkőzésen vereséget szenvedtünk, de onnantól kezdve a csoportmeccseken
csak győztünk. Az elődöntőben kikaptunk, az
Üstökös csapata megállított bennünket.

A harmadik helyért játszott mérkőzésen
nagy küzdelem volt Mosonszentmiklós csapatával, végül hetesekkel nyertünk ellenük.
Harmadikak lettünk.
A győztes csapat az Üstökös lett, a második
helyen Hédervár csapata végzett.
A mérkőzések után fáradtan, picit csalódottan mentünk haza. Legközelebb meg szeretnénk nyerni a kupát.

Kunszigeti díjazottak
A torna legjobb kapusának a kunszigeti csapat kapusát, Kondor Valtert választották. A legjobb hazai játékos díját Szalai
Henrik kapta.

A kunszigeti iskola csapata nagy küzdelemben a harmadik helyen végzett. Fotó: Nagy Alex.

10. OLDAL - AKTUÁLIS
EMVA Leader III. tengely lehetőséget adott
községünk épített örökségeinek felújítására.
Beadott pályázatok száma: 4 (vidéki örökség, falumegújítás, turisztika)
Sikeres pályázatok száma: 2.
Önkormányzatunk felkérésre segítséget
nyújtott a dokumentációk elkészítésében a
római katolikus egyházközségnek, a templom
külső felújítására nyert összeg 43.000 e Ft
Szakrális Közösségi Kulturális Tér (plébánia udvar és melléképületek) kialakításában
a Kunszigetért Közalapítvány a pályázó, mivel
számára kedvezőbbek a támogatási feltételek.
Nyert támogatás összege: 21 000 e Ft.

Civil szervezetek léte és tevékenysége
Munkájuk nagymértékben segíti a település
életét, hozzájárul a kötelező feladatok ellátásához, a szolgáltatások magas színvonalon való
teljesítéséhez, mert a közösség formáló ereje
rendkívül fontos. Kunsziget Község Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésében az
egyesületek működésére 6.800 e Ft-ot különített el, mely összeg felhasználására az egyesületeknek pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok a kiírásnak megfeleltek, az egyesületek a
fenti keretből valósították meg céljaikat.
Kunsziget Sportegyesület (közhasznú): Futball, tenisz szakosztályai biztosítják a sportolás
lehetőségét, megvalósításra került a teniszpálya megvilágítása. A sportpályán és a „SZÍNTÉREN” tartott rendezvények biztosították a
lakosság és a térség szórakozását. Mozdulj az
egészségedért Kunsziget ÚMVP – 600.000 Ft
pályázati támogatást nyert.
Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány
Segíti a sportrendezvényeket: Tilai Lajos
Emléktorna, VOKI kupa
Kunsziget Teke Egyesület: NB II. osztályban képviseli községünket.
Kunsziget Község Polgárőrsége: Járőrszolgálata biztonságot teremt. Ünnepeken, ün-
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nepélyeken rendezői feladatot lát el. Egy iskola – Egy polgárőr nap kiválóan sikerült.Az
ÁNTSZ parlagfűmentesítési programjának
végrehajtásához pályázatával 213.000 Ft-ot
nyert.
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete: Tűz és katasztrófavédelmi feladatok ellátásával biztosítja a falu védelmét. Részt vett
különböző versenyeken. Pályázatot adott be a
Nemzeti Civil Alapprogram keretében, ahol
218 e Ft-ot nyert. A Magyar Tűzoltó Szövetség
250 e Ft támogatást biztosít.
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület:
Programjaival, rendezvényeivel hozzájárult
a falu kulturális életéhez. Megyei pályázaton
sikeresen szerepelt.
Sziget-Gyöngye Nyugdíjas Klub: Előadások, fórumok, kirándulások, énekkar szereplése nagymértékben hozzájárult falunk életéhez. Megyei pályázaton sikeresen szerepelt.
Faluszépítő Egyesület:
Részt vett a falu virágosításában, az illegális
szeméttelepek felszámolásában, megyei pályázaton sikerrel szerepelt.
1708 Szent Lőrinc Cserkészcsapat: A fiatalok közösség formálásában segített, valamint
az ünnepélyeken való részvételben.
Kunsziget Sport Horgász Egyesület: 2008ban pályázati támogatásból, saját munkából és vállalkozói felajánlásból megépítette a
„Csiszlói-horgásztanyát”. Óvta a környezetet,
versenyeket rendezett.
Szabadidő és Sport Lövész Egylet: Működési engedélyt visszakapta a lőtér felújítása
után, versenyeket szervezett.Önkormányzati
támogatásból felújításra kerültek a lövészasztalok.
Köszönöm az egyesületek munkáját, melyet
községünk lakossága érdekében végeztek.
Köszönöm a Federal Mogul, a Sick Kft, a
Zöld Mező Szövetkezet, a helyi vállalkozók
segítségét.

Terveink célkitűzéseink 2010. évben
Humán infrastruktúra:
Családi napközi kialakítása: bölcsőde
igényfelmérés pályázati lehetőség függvényében. Új óvoda építés => pályázati lehetőség.
Fiatalok letelepedésének további segítése,
gyermekvállalás anyagi támogatása.
Épített örökségvédelem
Római Katolikus Templom felújításának
segítése, EMVA (Római Katolikus Egyházzal
közösen). Szakrális közösségi tér kialakítása Római Katolikus Egyház a LEADER III. tengely pályázat keretében a Kunszigetért Közalapítvánnyal közösen. Kultúrotthon felújítása
(önkormányzat) IKSZT pályázat keretében
Infrastruktúra fejlesztés:
Szent István király utca portalanítása
Faluközpont kialakítása: EMVA LEADER
III. tengely
Csapadékvíz elvezetés- árok rendszer kiépítés
Településfejlesztés:
Kunsziget Termálfalu projekt megvalósítása
Szélerőműpark kialakítása
Építési telkek kialakítása
Iskola fűtésrendszerének korszerűsítése,
külső homlokzat felújítása
Piactér kialakítása (helyi termékek árusítása is)
Elsődleges célunk és feladatunk, a kötelező
feladat ellátás, a szolgáltatások 2009. évi szintnek megfelelő biztosítása.
Tisztelt lakosság!
Köszönöm és a jövőben is kérem segítségüket.
Lendvai Ivánné, polgármester
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Ifjúsági hírek

Az adventi koszorúk, karácsonyi díszek
hamar elfogytak. Fotó: Stróbli Máté

- BÁBICS NORBERT Színes programokon és felelősségteljes döntéseken van túl az egy éves ifjúsági fórum.
Még tavasszal részt vettünk a babakötvény,
valamint a fiatalok letelepedésének ösztönzését támogató önkormányzati program előkészítésében. Rendszeresen kapunk felkérést
egyeztetésre az önkormányzat fiatalokat is
érintő ügyeivel kapcsolatosan, a fórumokon
több korosztály is képviselteti magát.
A tavaszi német nyelvtanfolyam után ősszel
már angol és német nyelvtanfolyam is indult a
fórum szervezésében, amelyeken húsz fő vesz
részt. A tanfolyam díjához az önkormányzat
is hozzájárul 50 százalékos támogatással
Pályázati támogatásból tavasszal egy izgalmas vetélkedősorozatot rendeztünk, a győztes
csapatok különböző belépőjegyeket nyertek,
és egy közös paintballozáson is részt vehettek.
Ősszel csapatépítő tréningen vehettek részt
az ifjúsági fórum tagjai Gyöngyösfalun. A
tréning folyományaként gyakran rendezünk
összejöveteleket a teleházban, ahol előkerülnek a társasjátékok és még az sem ritka, hogy
dalra fakadunk (egy karaoke-játékprogram
segítségével).
A fórum által kiírt fotópályázatról a Kunszigeti Hírmondó októberi számában olvashattak, az eredményeket keretes írásunk tartalmazza.
A karácsonyt megelőző szombaton Budapestre látogatunk 19-en, ahol különböző
kulturális programokon veszünk részt. A kirándulást Kunsziget Község Önkormányzata
támogatja.
A csapatépítő program folytatásaként jövő
tavasszal szeretnénk újra vetélkedőket rendezni, valamint az ideinél még több közös programot – főként kirándulásokat és játékokat –
szervezni, minél több fiatal részvételével.

Fotópályázat

A soproni Komédiás Magyar Integrált Színház
érkezett Kunszigetre december 6-án, hogy a Szürke
paták című mesejátékkal örvendeztesse meg a gyerekeket Mikulás napján. A darab főszereplője maga
a Mikulás volt, aki minden jelenlévőt - kicsit és
nagyot is - megajándékozott. Fotó: Bábics Norbert.
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Az „Exponálj nyereményekért!” című
fotópályázatra a kunszigeti ősz pillanatait megörökítő fotógalériákat vártunk. Hat
induló jelentkezett. A galériákat az ifjúsági
fórum részéről Szalai-Danka Ildikó, Farkas
Ferencné és Karácsonyi Ádám, a „fotós
szemével” pedig Pap Gábor és Cseh Róbert
fotósok pontozták.
A legjobb galériát Kungl Anita állította
össze. A második Laczkó Gergely, harmadik Roll Dávid lett, a negyedik Horváth
Csaba – köztük csupán néhány pont volt
a különbség. Az ötödik helyen Mészáros
Áron és Horváth Kornél végzett.
A kunsziget.network.hu közönségszavazását Mészáros Áron nyerte.
A díjak átadására a kultúrotthonban kerül sor december 20-án vasárnap 15 órakor,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

Adventi gyertyagyújtás
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A korábbi évek hagyományait követve idén
is az orvosi rendelő és posta melletti dísztér adott helyet a betlehemnek és az adventi
időszak ünnepélyes megnyitójának. Az ünnepséget Lendvai Ivánné polgármesteraszszony nyitotta meg, majd Farkas István – a
mosonmagyóvári Piarista Gimnázium igazgatója - vendégszónok atya hívta fel a figyelmet
önvizsgálatra, szentgyónásra, lelkünk felkészítésére, hogy az ünnep eljövetelére, - Krisztus
születésének ünnepére - méltón készüljünk.
Az iskola részéről alsósaink adventre hangoló, karácsonyváró verseit és adventi éneket
hallgathattuk meg.

Az ünnepet a Szigetgyöngye Nyugdíjasklub
énekkarának adventi dalai zárták. Karsai Klára kórusvezető készítette fel a kórust.
Ezután kigyúltak Kunsziget ünnepi fényei.
Idén első alkalommal iskolánk két tanulója
meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját.
A vásár ideje alatt a Szülői Munkaközösség
által árusított forralt bor, tea, kürtős kalács illata igazi karácsonyi hangulatot varázsolt.
Kiállított portékánk hamar elkelt.
Köszönjük a szülők és a falu lakosaink
anyagi támogatását és a Szülői Munkaközösség önzetlen munkáját.

Az egészségnapi ételek receptjei
Gépsonkás kukoricasaláta (10 adag)
Hozzávalók: 1 kg kukoricakonzerv, 20 dkg
gépsonka, olaj, 2 lilahagyma, 10 dkg majonéz,
mustár, só, ½ dl citromlé, cukor vagy édesítőszer (Sussina), 3-4 alma, 6 pohár joghurt.
A gépsonkát csíkokra vágjuk, olajon átfuttatjuk. A lilahagymát vékony cikkelyekre
vágjuk, enyhén megsózzuk, hogy kicsit öszszeessen. A majonézhez hozzáadjuk a citromlevet, mustárt, és cukorral, vagy édesítőszerrel ízesítjük, jól összekeverjük. Hozzáadjuk a
joghurtot, a leszűrt kukoricakonzervet, a lilahagymát, az összekockázott almát és a gépsonkát. Tálba rakjuk, a tetejét hagymakarikákkal
és almacikkelyekkel díszíthetjük. Egy-két órára hűtőbe tesszük, hogy jó összeérjen.

Fetasajtos paradicsomsaláta (10 ad.)
Hozzávalók: 1 kg paradicsom, 2-3 fej lilahagyma, ½ dl olivaolaj, 5 dkg fetasajt.
A paradicsomot apró kockákra vágjuk. A
lilahagymát szintén apró kockákra vágjuk, a
paradicsomhoz keverjük, olívaolajjal kicsit
meglocsoljuk. Tálba rakjuk, a tetejére fetasajt

darabokat teszünk. Ezzel már ne keverjük el,
mert maszatos lesz. Tálaláskor ízlés szerint
még minden adagra tehetünk fetasajtot. Mindig frissen készítsük, csak frissen finom!

Gyümölcssaláta (10 adag)
Hozzávalók: ½ kg alma, 20 dkg banán, 30
dkg narancs, 30 dkg kiwi, 30 dkg meggybefőtt, 30 dkg őszibarack befőtt, 30 dkg ananászbefőtt, 1 dl citromlé, 2 dl narancslé, 1 citrom,
szegfűszeg, egész fahéj, vaníliás cukor, cukor
vagy édesítőszer (Sussina)
A szegfűszeggel, a vaníliás cukorral és a fahéjjal szirupot főzünk, majd lehűtjük. A kompótokat leszűrjük, az őszibarackot kockákra
vágjuk. A megtisztított narancsot cikkekre
szedjük, apró darabokra vágjuk. A megtisztított kiwit, és a banánt karikákra szeleteljük.
A megmosott, kimagozott almát héjastól apró
kockákra vágjuk. Leöntjük a citromlével, narancslével és a sziruppal. Hígíthatjuk vízzel, a
kompótok levéből is önthetünk hozzá, cukorral vagy édesítőszerrel ízesítjük. Jól lehűtjük, a
tetejét citromkarikákkal díszítjük.
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Közmeghallgatás 2009
- LENDVAI IVÁNNÉ Kunsziget Község Képviselő-testülete 2009.
november 30-i ülésén közmeghallgatáson
számolt be a 2009-ben végzett munkájáról, és
a 2010-es évi célokról, feladatokról.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény meghatározza a kötelezően
ellátandó és szabadon vállalt feladatok körét,
mely biztosítja a lakosság ellátását (szolgáltatásokon keresztül) a település fejlődését, fennmaradását és működését.
Községünkben a fenti feladatokat meghatározzák a következő tényezők: a Magyar Köztársaság Kormánya által biztosított normatív
támogatás, a helyi adóbevételek (iparűzési adó,
vállalkozók kommunális adója, magánszemélyek kommunális adója), a helyi munkalehetőségek (üzemek, mezőgazdasági szövetkezet,
vállalkozók, kereskedelmi egységek, intézmények), az intézmények működtetésének költsége (kötelező egészségügyi, oktatási, szociális
ellátások biztosítása), a település-fenntartás,
fejlesztés és működtetés (épített örökség, természet-, környezetvédelem, infrastruktúra)
költségei, valamint a kultúra, közművelődés,
média, a sport-, szabadidős tevékenységek
biztosításához szükséges feltételek és a fentiekhez kapcsolódó fejlesztések biztosítása, továbbá a civil szervezetek működése.
A fentiek biztosítása, a lakosság együttműködése és a lehetőségek legnagyobb mértékű
kihasználása érdekében képviselő-testületünk
20 ülést tartott, 14 rendeletet és 169 határozatot hozott.A képviselő-testületi tagok jelenléte
az üléseken 99,8 % volt.
Célunk: komplex feladatmegoldással biztosítani az Önök részére a magas szintű szolgáltatásokat, községünk fejlődését, figyelembe
véve a társadalmi és gazdasági változásokat.
A gazdasági válság sajnos önkormányzatunkat sem kímélte. Az átgondolt, takarékos
gazdálkodás, a pályázati támogatások segítik
a kötelező feladatok ellátását, az épített örökség védelmét, községünk fejlődését.
Községünk 2009. évi költségvetésének
főösszege: 175 millió Ft.
1. Központi költségvetésből származó
bevétel:
SZJA helyben maradó része: 9 804 000 Ft
SZJA jövedelem különbség mérséklése:
- 9 080 000 Ft (visszavonás)
2. Adó típusú bevételek:
iparűzési adó: 118 millió Ft
vállalkozók komm. adója: 2,6 millió Ft
magánszem. komm. adója: 1,4 millió Ft
A fenti számok mutatják, hogy községünk
hosszútávú működésének és a falu fejlesztésének alapja az iparűzési adó, továbbá a kőkemény, takarékos gazdálkodás, és az összes
pályázati lehetőség kihasználása.

2010-ben változik az adózás rendje, ezért
az iparűzési adó 2009. évi összege irreális képet mutat. A gazdasági válság hatására a nettó
árbevétel csökkenésével kell számolnunk, ami
adó-visszafizetési kötelezettséggel jár. Községünk elérte az adóerőképesség azon szintjét,
amikor a központi költségvetésbe befizetővé
vált, tehát a Magyar Köztársaság Kormánya a
központi költségvetésen át nem biztosít normatívát falunknak, sőt, visszafizetési kötelezettségünk keletkezett (11 millió forint). Ez
a tény alaposan alátámasztja a fent említett
szigorú gazdálkodást.
A Federal Mogul Hungary Kft-nél és a
SICK Kft-nél az év elején elbocsátások voltak,
napjainkra a munkaerő helyzet megszilárdult,
a megrendelések ismét növekednek. Községünk lakói közül az üzemekben dolgozókat
az elbocsátás csak kis mértékben érintette.Az
átmenetileg jelentkező beszállítási gondokat
az üzemvezetés korrekt, méltányos módon
elsősorban munkaidő csökkentéssel próbálta
megoldani.

Településfejlesztés, üzemeltetés
A 14101. számú út (a Kunszigetet
Öttevénnyel összekötő út) 3,6 km-es szakaszából 1,3 km hosszúságú szakasz a 2010-ben
felújításra kerül a NYDOP kiemelt projektjeként. Célunk a teljes szakasz felújítása.
A Fő út stoptáblánál lévő árokszakasza még
az idén lefedésre került. A stoptáblánál és a
József A. utca óvoda – tornacsarnok útkanyarulatánál tükör kerül elhelyezésre a biztonságos közlekedés érdekében.
A Szent Antal kápolna önálló világítása,
külső felújítása, a kerítés festése őrzi az épület
szépségét.
A Bolgányi híd állapota erősen megromlott. Pályázat keretében a NYDRFT vis-maior
keretéből 65 %-ban támogatta a felújítást,
a szükséges 35 % (2.500 e Ft) önrész összegyűlt. Ezt nagymértékben Kunsziget község
által. Sajnálatos módon a Magyar Köztársaság
Kormánya nem támogatta a híd felújítását, a
vis-maior támogatást visszavonta, illetve nem
erősítette meg.
Az orvosi rendelő körül elkészült a járda.
A Kossuth tér dísztérré alakítására pályázatot adtunk be az ÚMVP – EMVA – Leader III.
tengely falumegújítás prioritásra, mely sajnos
nem járt sikerrel. A megvalósítás költsége
16.000 e Ft-ot lett volna. Újabb pályázati lehetőségre újra benyújtottuk kérelmünket.
A kultúrház felújítására is pályázatot adtunk be, két fordulóban. Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér címbirtokosként 97,5 ponttal
jogosultak voltunk a II. körben is részt venni.
A felújítás költsége 52 millió forint, mely az
épület külső-belső felújítását, bővítését tartalmazza. A szükséges önrész 10 millió forint,
pályázatunkról döntés hamarosan várható.

Turizmus, alternatív energia
biztosítása
A Mosoni-Duna partján a fejlesztéseket az
alábbi pályázatok szolgálják. „Duna projekt”
– csónak kikötő, meder él kotrás. Az NYDOP
2.1.1 Turisztikai keretében a Győri Többcélú
Kistérségi Társulás keretében 9 településével
közösen adtuk be pályázatot. Kunsziget fejlesztési céljai: Tanösvény, pihenőhely kialakítása a Sportöltöző – Emlékpark között valamint a Duna parton egy strand kialakítása
(mobil zuhanyzó, mosdó, WC, ivóvíz kivezetés) továbbá csónak- és kajakkikötő létesítése.
A Termálfalu projekt megvalósítását a gazdasági válság negatívan érinti, a tárgyalások
folyamatosak, várhatóan az építkezés 2010ben kezdődik.
Szélerőműpark Kunsziget: 22 szélerőműnek
van elvi építési engedélye. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése folyamatban van.
A zöldfelületek gondozását, fűnyírást önkormányzatunk 2 alkalmazottja végzi. Törekszünk a szép esztétikus környezetre, amit
segít a lakosság közterület gondozása is. Köszönjük. A „Virágos Magyarországért” mozgalomban megyei különdíjat kaptunk.

Környezetvédelem, természetvédelem
A Federal Mogul Hungary Kft. 2009.
november közepén bemutatta az érdeklődő lakosságnak utóégető kemencéjét, mely
megszünteti a kellemetlen szaghatást. Az
üzemlátogatást jegyzőkönyv rögzíti.
Az Önkormányzati tulajdonban lévő épületek állagmegóvása, felújítása, energiatakarékos gazdálkodásra való törekvésből kiemelkedik az iskola-óvoda épületén a nyílászárók
cseréje, melynek műszaki átadása nemrég
megtörtént. „Tárd ki ablakod” című pályázatunkat a NYDRFT CÉDE alapja 65 %-ban 6,8
millió forinttal támogatta. A 82 ablak bontása, gyártása és beépítése 10 480 000 forintba
került. Önkormányzatunk a 35 százalékos
önrészt, és a helyreállítás költségét költségvetéséből biztosította.

Ablakcsere az óvodában. Fotó: Tilai Zoltán.
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Oktatás
Tündérvár Óvoda:
gyermekek száma: 2009. szept. 52 fő - 2009.
nov. 30. 56 fő - 2010. aug. 69 fő
átlagos gyermeklétszám: 47–48 fő (2009.
okt. nov.) Négy óvónő, két dajka, technikai
dolgozó, logopédus és gyógypedagógus foglalkozik a gyerekekkel.Eszközfejlesztésre pályázaton 500 ezer forintot nyert, mely a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztését
biztosítják. Az óvoda költségvetése: 27,981
millió forint, ebből normatív támogatás
17,706 millió forint. A szülők igénye alapján
megkezdődött az angol nyelv oktatása.
Vocational Academy Kunszigeti Tagiskolája:
Iskola tanulóinak száma: 95
ebből kunszigeti: 67
környező községből járnak: 28
Iskola jellemzői: kéttannyelvű, iskolaotthonos.Tanítók, tanárok száma: 11, szakos ellátás:
100 %. óraadók száma: 3, Technikai személyzet 4 fő.
Önkormányzati kiadás: közoktatási megállapodásban rögzített 10 millió forint/év
közüzemi költség 2 millió forint/év
szállítási költség 2,58 millió forint/év
Az iskola tanulói részt vesznek a falu ünnepein, rendezvényein, egyedülálló matematika versenyfeladatot dolgoztak ki, a verseny
résztvevői 570 fő 39 iskolából, 2010 tavaszán.
Vocational Academy Kupa 10 iskola részvételével 2009. december 6-án. A Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít az iskolai oktatásra, továbbra is fontosnak tartja, a településen
az 1-8 osztályos iskola működését, a kötelező
önkormányzati feladat helyben történő ellátását.
Az egészségügyi alapellátás biztosított településünkön. A védőnői feladatokat Rammné
Domján Katalin látja el.

Munkájuk segíti az idős, beteg, rászorult embereket.
Szociális támogatások: kiemelt szerepet
kapott a családokat is érintő gazdasági válság
miatt. Rendkívüli átmeneti segély: 543.500 Ft
(2008-ban 220.000 Ft) a képviselő-testület kérelmet nem utasított el
Beiskolázási támogatás: 522.000 Ft.
gyermekvédelmi kedvezmény: 1.452.000 Ft
(8 család, 21 gyerek)
Temetési támogatás: 90.000 Ft.
Óvodás gyermekek étkezési térítési díjának
támogatása: 1.429.000 Ft.
Iskolás gyermekek étkezési térítési díjának,
tankönyv vásárlási támogatása: 3.021.482 Ft.
Ápolási díj: 351.000 Ft/év.
Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj:
505.000 Ft/ „A” és „B” típus. A 2010-es évre
meghirdetett Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj felhívás „A” típusára 18 hallgató, „B” típusára 1 hallgató adta be pályázatát.
A Képviselő-testület a pályázatok elbírálásánál figyelembe vette a szociális rászorultságot,
az egy főre eső jövedelmhatárt, melyet a 2008.
október 1-én megalakult Ifjúsági Fórum is
javasolt. A Képviselő-testület pályázatot nem
utasított el, a támogatás összegét 3.500 - 4.000
Ft/hó/hallgatóban határozta meg. Célja a tudás megszerzésének segítése, a fiatalok támogatása.
Nyelvtanfolyam támogatása 480.000 Ft 30
hallgató (2 x 40 óra)

Kultúra, közművelődés, média:
Teleház információs központként működik.
A Képviselő-testület 2008. szeptemberi
ülésén tárgyalta a helyi média helyzetét, célul
tűzte ki a lakosság széles körű tájékoztatását,
melyet a „Kunszigeti Híradó” tv műsor is szolgál.Ünnepek – ünnepélyek – hangversenyek
jelentősen hozzájárultak falunk életéhez.
AKönyvtári szolgáltatást célunk bővíteni,
internet hozzáféréssel, másolással, a nyitvatartási idő meghosszabbításával.
Az épület felújításáról „IKSZT” címen szóltam.

Sport és szabadidő
Létesítményeink állagát megóvjuk, működésüket folyamatosan biztosítjuk, a lakosság
szórakozása, sportolása és egészsége érdekében.
Pályázatot adtunk be EMVA IV. tengelyre,
sport infrastruktúra fejlesztésre, a Győri úti
Sportöltöző ablakcsere, központi fűtés, melegvíz korszerűsítésére.

Ifjúság helyzete
Érdekképviseletükre Ifjúsági Fórum alakult, munkáját tevékenyen végzi, a Képviselőtestület felé javaslattételi joga van.
Településünk fejlődése a kötelező feladat
ellátás, és szolgáltatások magas színvonalon
történő teljesítése érdekében benyújtott pályázataink, azok eredményei:

„Esély a válságban”

Szociális ellátások
Első lakáshoz jutási támogatás – a képviselő-testület 4,2 M Ft-ot különített el költségvetéséből. A pályázatbeadási határidőig 4 kérelem érkezett, maximális támogatás összege
700.000 Ft kérelmezőnként. A Babakötvény
célja a fiatalok helyben tartásának segítése
mindkét rendelettel.
A gyermekjóléti szolgálat jelenleg is a
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Ikrényi
mikrocsoportjában történik, a törvényi előírásoknak megfelelően, kiemelt szerepe van a
9 fő jelzőrendszer tagjainak, akik „társadalmi
megbízatásként” hivatásukhoz kapcsolódóan
végzik a feladatot. Tervezzük családi napközi
kialakítását 7 fő elhelyezése 20 hónapostól 3
éves korig az SZMM pályázata keretében 700
e Ft összegre pályázunk. Tervezett nyitás: 2010
eleje. Cél a fiatal családok segítése, az édesanya
munkavállalására lehetőségteremtés..
Házi szociális segítségnyújtás: Bíró
Andrásné szociális gondozó vezetésével 3 fő
szociális gondozó lát el 18-20 gondozottat.
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Polgármesteri Hivatal munkája
A hivatal a korábbiaknak megfelelően, változatlan személyi állománnyal folytatta munkáját.
A legfontosabb feladatok 2009-ben: A civil
szervezetek pályázati támogatásának lebonyolítása (második alkalommal). A képviselő-testület munkájának előkészítése keretében
a fiatalok támogatásával kapcsolatos rendeletek és a támogatási rendszer kidolgozása. Az
önkormányzati intézmények alapító okiratainak átdolgozása. 1990-ig visszamenőleg közel
20.000 ügyirat besorolása, selejtezése az év
végéig.A Postapartner Programban való részvétel előkészítése. Falumegújítási Konferencia
előkészítése.Európai parlamenti választások
lebonyolítása. Új községi honlap kialakítása
(folyamatban).

TRFC – Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium. Felső-Duna menti bűnmegelőzési és közbiztonsági program. Kamera
rendszer felújítása, bővítése megtörtént. Kért
és kapott támogatás: 4.128 e Ft
Önkormányzatok gyermek és ifjúságvédelmi feladatainak ellátása. Ifjúsági referens
alkalmazása. Kért támogatás: 3.500 e Ft, megítélt támogatás: 1.500 e Ft.
Bűnmegelőzési modell projekt mikró –
Igazságügyi Minisztérium – meghívásos pályázat. Kért támogatás: 2.800 e Ft. Döntés:
2009. december. „Erős közösséggel Kunsziget
biztonságáért”.
Informatikai
oktatás
és
közösségi
internethozzáférési pont támogatása e-Magyarország pályázat, megnyert támogatás
1.000 e Ft.
Falumegújítási díj 2009. Erős közösséggel Kunszigetért. Nyugat-dunántúli Régió I.
helyezettje, országos döntés 2010 tavaszán.
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés által kiírt Megyei Alapokra beadott pályázatok
száma: 11, nyertes pályázatok száma: 9.
Az önkormányzat stabil gazdasági helyzete,
a takarékos gazdálkodás, az adózási fegyelem
biztosítják az önrészt a sikeres pályázatokhoz.
Az elmúlt évben tervdokumentációra, mint
a pályázatok kötelező mellékleteire az önkormányzat összesen 5.000 e Ft-ot fordított.

