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KUNSZIGETI
HÍRMONDÓ

Kunsziget 2010.

Kunsziget levéltári emlékeiből
kiállítás nyílt tavasszal.

Az év utolsó oldalán tekintsünk vissza a
mögöttünk álló esztendőre!
Számos hagyományos rendezvényünk mellett néhány olyan esemény is történt idén,
amely jellemző az idei évre: olyan események,
amelyek miatt talán még évek múlva is emlékezni fogunk: igen, ez 2010-ben történt Kunszigeten.
A 2010-es esztendő számos kunszigeti történései közül idézzünk fel hát néhányat - a teljesség igénye nélkül.

A rejtvényes matematika verseny résztvevői megtöltötték a sportcsarnokot.

XXII. évfolyam 7. szám

Megváltozott a hulladékgazdálkodás rendje
tavasszal.

Áprilisban megnyílt a Manóvár
Családi Napközi.

A trianoni döntés 90. évfordulóján emlékoszlopot avattunk.

Nyárádgálfalva és Kunsziget kapcsolatfelvételének
20. évfordulóját ünnepeltük augusztusban.

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
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.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA

Uniós támogatásból kívülről megújult a
templom és a plébániaudvar.

2010. december 16.

„Ne féljetek! Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus!”
- WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS Így köszönti az angyal a pásztorokat, akik az
égi hangra elindulnak Betlehembe, hogy köszöntsék a pólyába takart Gyermeket.
Mennyire szükségünk van nekünk is időnként a mennyei hangra, arra, amelyik kiemel
kissé minket a megszokottból, a mindennapok
szürke egyhangúságából, kiemeli a lelkünket
e földi sárból. Ilyenkor, Karácsony ünnepén
nem véletlen, hogy szívünk érzőbb, szemünk
könnyesebb lesz. Hiszen vigasztalásul küldi az
Úr angyalát az agyonhajszolt emberek szívének. Ilyenkor, Karácsonykor, a családi együttlét meghittségében, és legfőképp a templomban mintha a mennyország szállna le közénk.
S mindig karácsony van, karácsony tud lenni
akkor, amikor:
- „Megpuhul egy kemény szív.
- Mosolyra fakad egy kővé dermedt arc.
- Az ökölbe szorult kéz simogatásra nyílik.
- A végtagok nélkül született gyermek virágot fest.
- A korom sötét éjszakában énekelni kezd
egy madár.
- Igen, a mennyország egy darabkája hullik
ilyenkor a földre!”
Valljuk be őszintén legalább magunknak,
hogy nagy szükségünk van a mennyországra, azaz a boldogságra, az örömre, amelyet
legalább Karácsony belophatna az életünkbe.
Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan alakul az életünk, még akkor sem, ha időnként
magával ragad minket is a mára már egészen

eluralkodó közgondolkodás, a minden-mindegy. De jó lenne, ha varázsütésre megszületne
bennünk a csoda, az abban való reményteli
bizakodás, hogy ha nem is tökéletes, de olyan
szép lehetne az életünk, ha bíznánk abban,
hogy érdemes tenni érte, megragadva az igazán szépet, az igazat, a jót, ha bízni tudnánk
Valakiben. Biztosan sokszor rájöttünk már:
egyáltalán nem mindegy hogyan élünk. Hiszen annyi minden fenyegeti, bizonytalanná,
válságossá teszi az életünket. Nem mindegy,
hogy miképpen élem le ezt a rövid emberöltőt, amely egyre kurtábbra sikerül az agyonhajszoltság, a minket ért sok-sok stressz miatt.
Nem mindegy, hiszen fenyegeti sok más baj
is: elértéktelenedik az emberi élet, kiszolgálta-

tottá válik, céltalanná és értelmetlenné lehet.
Nem mindegy, hiszen háborúk, terrorizmus,
kizsákmányolás, katasztrófák, súlyos betegségek, azaz csupa békétlenség, zaklatottság is
fenyegeti – ne higgyük, hogy bárhol történik
ilyen földünkön, lehet, hogy messze tőlünk,
mi függetleníteni tudjuk magunkat!
Karácsony ünnepe azt hirdeti nekünk: Istennek nem volt mindegy az ember sorsa. És
ma sem mindegy, ezért is jön hozzánk Karácsony ünnepén. Sötét helyzetünk ellenére,
vagy tán éppen azért. S az éjszaka csendjében
és sötétségében Mária világra hoz egy Fiút, a
„Magasságbeli Fiát”, akinek a neve azt jelenti:
„Velünk az Isten”.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

MEGHÍVÓ
Tisztelt
sztelt SzülĞk, Kedves Kunszigetiek
Kunszigetiek!
2010. december 19-én vasárnap 15:30-kor tartjuk
közös karácsonyi ünnepélyünket a
Kunszigeti Római Katolikus Templomban.
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának adventi hangversenye
V.A. Kunszigeti Iskola tanulóinak karácsonyi mĬsora
Ezúton kívánunk mindenkinek szeretetteljes, áldott, békés ünnepeket és boldog új évet!
V. A. Kunszigeti Iskola

2. OLDAL - AKTUÁLIS

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2010. 7. SZÁM

A Kunszigeti
Hírmondó
minden kedves
olvasójának
áldott, békés
karácsonyt
és sikerekben
gazdag új
évet kíván a
szerkesztőség!
Kun Anna óvodás rajza

„Ne féljetek! Ma megszületett a
Megváltótok, az Úr Krisztus!”
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Nem egyszer réges-régen, hanem velünk
van, köztünk él most is és mindörökké az Isten. Rajtunk áll, hogy észrevegyük, hogy megérezzük: köztünk, velünk van. Nem ellenségünk, mint ahogyan téves lehet róla némelyek
fogalma és ezért próbálják száműzni életükből, mentesíteni magukat még a gondolatától
is, vagy elbújni előle. Inkább vagyunk mi a
magunk ellensége. Isten velünk. Nem érzed?
Szólítsd, hívd, nyújtsd feléje szívedet, meg fog
találni és szép lesz az életedet!
Igazán tehát akkor értjük meg karácsonyt,
ha be is fogadjuk Jézus Krisztust az életünkbe.
Prohászka Ottokár püspök írja: „Meg lehet
gyújtani a karácsonyfa illatos gyertyáit, el lehet andalogni a glóriás angyalokon, s a gyer-

mek 2000 év múlva is lehet olyan édes, hogy
megédesítse egy estére a keserű s kegyetlen
világot. De befogadni őt – az más, az több, az
annyi, mint belőle élni.”
Engedjük hát Karácsony ünnepén, hogy
megérintsen bennünket az Isten és így végre
valóban boldogok legyünk!
Ebben segítsen minket templomi ünnepi
programunk:
December 24. 16 óra: Betlehemes játék
December 24. 22.30: Éjféli mise
December 25. 9.30: Karácsonyi mise
December 26. 9.30: A Szent Család ünnepe
December 31. 17.30: Év végi hálaadás
Január 1. 9.30: Szűz Mária Isten Anyja ünnepe.
ÁLDOTT KARÁCSONYT!
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A kisgyerek karácsony este szalad be az
anyukájához a konyhába:
- Anyu, anyu, képzeld, ég a fa!
- Nem ég, kisfiam, hanem világít!
Két perc múlva megint szalad be a kisfiú:
- Anyu, anyu! Már a függöny is világít!

- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER Ünnepeink sorában talán ez az egyetlen
olyan ünnep, melynek eljövetelére mindannyian
örömteli várakozással tekintünk.
Házaink ablakaiban, kertjeiben felgyúltak
az adventi fények, jelezve a karácsony, az
emberiség egyik legszebb, legcsodálatosabb
ünnepének közeledtét. Hirdetve a családok
összetartozását, a rég nem látottak érkezését,
a meghitt beszélgetések varázsát. Az
ünnep szépsége az egymásra figyelésben, a
szeretetben, a békességben rejlik, mely nem
hiányozhat sehonnét sem. Ez a legnagyobb
ajándék, a karácsony ajándéka, mely bennünk
emberekben rejlik.
Az ünnepi készülődés során ne feledkezzünk
meg azokról, akik egyedül ünneplik a
karácsonyt. Puszta jelenlétünk, érdeklődésünk,
apró figyelmességünk, bearanyozhatja az
egyedül élők hétköznapjait.

Decemberi mosoly

Karácsony!

HUMOR - 15. OLDAL

A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam, parketta...
Két bolond elmegy az erdőbe, hogy
karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdig
érő hóban gázolva órák hosszat keresik a
megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap
lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban
felvonyít valami állat.
Az egyik odafordul a másikhoz:
- Na, ebből nekem elegem van! A
legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van díszítve,
akár nincs!

A pillanat, amikor Bercike egyetlen barokkos ívű
mozdulattal akadt rá a csokira és a fogantyúra,
illetve húzta ki a fiókot és a gyufát.

Két feleség beszélget:
- Hallom, letartóztatták a férjedet.
- Hát igen, az idén túl korán kezdte meg a
karácsonyi bevásárlást.
- Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony
van!
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott
volna...

A mindennapok forgataga, küzdelme során
gyakran háttérbe szorul, hogy szeretteink
milyen fontosak számunkra. A karácsonyra
készülődés csendje rádöbbent bennünket arra,
milyen fontosak ők számunkra, mennyi mindent
el akarunk mondani nekik, de elhalasztottuk
a lehetőséget. Ezért van jelentősége a
karácsonynak, hogy pótoljuk az év közben
elvesztegetett időt, figyelmet, erősítve a család
összetartozását, szeretteink megbecsülését.
Kívánom Önöknek, magam és Kunsziget
Község Önkormányzata nevében, hogy
ünnepeiket ragyogja be a békesség, a szeretet,
legyen sikeres és eredményben gazdag az új
esztendő.
November utolsó szombatján ünnepi gyertyagyújtás a falu Kossuth téri adventi koszorúján. Az ebből az
alkalomból rendezett ünnepségen közreműködött a helyi iskola énekkara, a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub
énekkara, és verset mondtak az iskola alsó tagozatos tanulói. Az ekkor zajló lelki nap kapcsán Kunsziget
vendége volt Varga Zoltán piarista atya, aki ünnepváró gondolatait osztotta meg az ünnepély résztvevőivel.
Az ünnepséget az iskolások adventi vására követte.
Kunsziget Község Önkormányzata köszöni Pék Bélának és kedves családjának a szép fenyőfát, amely községünk karácsonyfája lett az ünnepekben Fotó: Mészáros Áron.

Áldott karácsonyt kívánok
községünkből elszármazottaknak,
testvértelepülésünknek
Nyárádgálfalvának és térségének,
szomszédos települések
önkormányzatainak, és lakosainak.

Anya és lánya vásárolnak a plazában. Az
anya meglát egy szőrmebundát az egyik
kirakatban, és azt mondja a lányának:
- Idén nem kell ajándékot vennetek nekem
karácsonyra, majd veszek én magamnak.
A lány ránéz a szőrmebundára:
- De, anya! A szegény állat nagyon sokat
szenvedett azért, hogy te ilyen kabátot
hordhass. Nem tartod ezt kegyetlenségnek?
- Ne izgulj, apád nem fogja megkapni a
számlát még néhány hétig.

Frappáns válasz a pezsgőmámoros ünneplést követő hazabotorkálás kulcskérdésére

A bolond apuka sétál a kisfiával az erdőben.
Megszólal a gyerek:
- Jaj, apa, de messze van még karácsony!
Mire az apa:
- Bolond vagy, fiam! Hát nem is arra
megyünk!
Mondd, Télapó, miért takartad le a
puttonyodat?
- Tudod ám, ki a Télapó! - mondta a púpos
és továbbment...
Mi az élet 4 szakasza?
1. Amikor elhiszed, hogy van Mikulás.
2. Amikor már nem hiszed el, hogy van
Mikulás.
3. Amikor te vagy a Mikulás.
4. Amikor úgy nézel ki, mint a Mikulás.
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A betlehemi jászol
A Kunsziget SE tartalékcsapata a Lébény II. elleni siker után (balról): dr. Kovács K., Nagy A., Strobl G.,
Roll D., Luka D., Horváth Cs., Mészáros Á., Szalai M., Szalai Á., Szalai S.

Kunsziget - Lébény II. 5-4 (Gsz.: Luka D.,
Horváth Cs., Szalai Á., Roll D., Szalai M.).
Kunsziget - Levél 1-1 (Gsz: Sági D.)
U16-os csapatunk pont nélkül az utolsó
helyen áll. Az utolsó hat meccsen három gólt
lőttünk: egyet Szeredi András, kettőt pedig
Nagy Alex. A lelkesedés megvan a csapatban:
már csak tanulni és nőni kell a sikerhez.

Szilveszteri focikupa - újra
Ismét amatőr focikupát rendez a Sport
Büfé december 29-30-án a műfüves pályán.
Várják korlátozott számban a legalább 5+1
fős csapatok jelentkezését (jelentkezési lap
és a részvételi feltételekről a Sport Büfében).
A nevezési díj 5+1 fős csapat esetén 10 ezer
forint, amely tartalmazza az ebéd árát is.

KARÁCSONY - 3. OLDAL

Programkalauz

Véget ért az őszi labdarúgó szezon
- BÁBICS NORBERT Első számú csapatunk a szezon közepén
többször bizonytalankodott, így második helyen várja a tavaszt. A tartalékok ötödikek, a
serdülők sereghajtók.
A megyei III. osztály mosonmagyaróvári
csoportjába esett ki a Kunsziget SE
labdarúgócsapata, a cél nem is lehet más,
mint a bajnokság megnyerése, hogy jövőre
újra másodosztályú csapatunk legyen.
A szezont ennek megfelelően magabiztos
győzelmekkel kezdte a csapat, aztán két
egymást követő hétvégén meglepetésre csak
döntetlent értünk el, ezt követően pedig 1-0ra kikaptunk Várbalogon. Az utolsó három
meccset aztán megint megnyugtató fölénnyel
nyertük.
Csapatunk négy ponttal áll a Várbalog
mögött a második helyen. Tavasszal hibátlan
teljesítményre van szükség. Eredmények:
Kunsziget - Lébény II. 7-0 (Gsz.: Volner G.,
Szeredi A., Molnár A., Borbély Á., öngól,
Horváth Z., Szigeti Zs.). Kunsziget - Levél 3-0
(Gsz.: Szeredi A., Szigeti Zs., Volner G.)
A tartalék csapatunk gyakran küzdött
létszámgondokkal, és még így is képes
volt küzdelmes meccseken nyerni. Ötödik
helyen várja a csapat a tavaszt. Eredmények:

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
és sikerekben gazdag boldog
új évet kívánunk minden
kedves vendégünknek!
A Sportbüfé üzemeltetĞje
Hajczinger Ferenc
06 70/ 362 75 54

Téli nyitvatartásunk: Péntek - Szombat: 18-21 óráig
Rendezvények lebonyolítását 60 fĘig vállaljuk.
Továbbra is várjuk kedves vendégeinket
szolid árainkkal.

- BÁBICS NORBERT -SZEPKARACSONY.HU A karácsonyi ünnep legbeszédesebb
szimbóluma a jászol, melynek története
hosszú évekre nyúlik vissza.
A ferences rend megalapítója, Assisi Szent
Ferenc 1222 karácsonyán Betlehembe járt. A
püspökre olyan nagy hatással volt a karácsonyi
liturgia, hogy hazatérvén a pápához fordult
engedélyért, hogy a következő esztendőben
ő is hasonlóképpen ünnepelhesse meg a
karácsonyt. Szent Ferenc egy barlangot
béleltetett ki szalmával, ahová jászlat állított,
élő állatokkal és ott tartotta prédikációját a
híveknek. Az első igazi jászlat azonban Arnolfo

di Cambio készítette 1283-ban Rómában a
Santa Maria Maggiore bazilikában.
Az ötlet aztán gyorsan terjedt az európai
városokban. Sok jászol a főszereplőket
kiegészítve
hétköznapi
jeleneteket,
mesterségeket is bemutatott. A hagyományos
betlehemben a Szent Családon kívül a
pásztorok, a háromkirályok és az angyalok is
jelen vannak.
Eleinte felnőtt férfiak elevenítették meg a
történetet, ma már inkább gyerekek szoktak
betlehemezni.
A betlehemi jászol mását szinte minden
településen elkészítik és köztereken állítják
fel. Képünkön a kunszigeti betlehem látható.

december 17., péntek
17:00 Karácsonyi ünnepély az óvoda kiscsoportjában
18:00 Karácsonyi ünnepély az óvoda nagyközépső csoportban
december 19., vasárnap
15:30 A VA Kunszigeti Iskolája és a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub közös karácsonyi
ünnepélye a templomban
december 24., péntek
16:00 A kunszigeti hittanos gyerekek betlehemes játéka a templomban
22:30 Éjféli mise
december 25., szombat
9:30 Karácsonyi szentmise
december 26., vasárnap
9:30 A Szent Család ünnepe - szentmise
december 29-30., szerda-csütörtök
Szilveszteri focitorna a sportpályán

december 31., péntek
17:30 Év évégi hálaadás - szentmise
Január 1., szombat
9.30: Szűz Mária Isten Anyja ünnepe szentmise
január 12., szerda
17:00 Emlékezés az urivi áttörés kunszigeti
áldozataira a temetői kopjafánál

A karácsonyfa

Az üveggömb
- BÁBICS NORBERT - SZEPKARACSONY.HU Egy legenda szerint a türingiai lévő
Lauschában, ahol már 1597 óta folyik
üveggyártás, egy helyi üvegművesnek nem volt
pénze arra, hogy megvásárolja a karácsonyfa
díszítéséhez akkoriban használt almát, diót,
de mivel azt szerette volna, hogy gyermekei
egy szépen feldíszített fa körül ünnepeljék a
karácsonyt, a díszeket üvegből készítette el.
Az új díszek nagy sikert arattak a városban, az
üveggömbök új divatot teremtettek.
A városon kívülre azonban nem jutott el
a díszek híre, mígnem 1870 decemberében
a versailles-i kastélyban kórházat alakítottak
ki sebesült katonák számára. A karácsonyi
ünnepekre itt is állítottak karácsonyfát, melyet
a Lauschából származó üveggömbökkel
díszítettek fel. Az ünneplés pillanatairól
fényképes cikk jelent meg, amely nyomán
minden olvasó azonnal olyan díszekkel
akarta fenyőfáját díszíteni. Attól kezdve
akkora lett az igény a díszek iránt, hogy szinte
minden második a lauschai család karácsonyi
üveggömb készítésbe kezdett.

- BÁBICS NORBERT - SZEPKARACSONY.HU A legszebb ünnepi szimbólum a
karácsonyfa. Bármily hihetetlen, alig 400 éve
jelent meg a keresztény világban a ma ismert
formájában a karácsonyfa. Ez azonban nem
zárja ki, hogy a karácsonyfa gyökerei nem
nyúlnak vissza még régebbre. A régi rómaiak
például babérkoszorút díszítettek fel, ami az
élet megújulásának jelképe volt.
A karácsonyfa mai változata Németországból
származik. Feltehetően Luther Márton, a

protestáns vallásreformer állított először
karácsonyfát gyermekeinek. A XVII. századra
a német evangélikusok körében a karácsonyfa
már jórészt tradícióvá vált.
Magyarországon a XIX. század második
felében vált igazán hagyománnyá fenyőfát
díszíteni. Hazánkban az első óvoda
megalapítója, Brunszvik Teréz állított először
karácsonyfát 1824-ben. Igazán csak 1867
után terjedt el, először csak a nemesi és a
nagypolgári lakásokban, majd kis idő múlva
a társadalom széles körében.
A karácsonyfadísz kezdetben alma, dió,
mézeskalács, gyertya volt. Már sokat változott,
hogy mi is díszíti a fákat. A korábbi díszeket
felváltották a különféle szalagok, műanyagból
vagy textíliából készített díszek vagy akár
a hungarikumnak számító szaloncukor. A
gyertya helyett inkább égősort használnak,
ami általában színes, a nemrégiben vált divattá
a villogó ledsor.
A díszek nagy választékából mindenki
megtalálhatja, a számára leginkább tetsző
darabokat, így mindenki karácsonyfája olyan
lehet, amilyennek mindig is megálmodta.

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;
18.51; 20.51.
- 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 5.20; 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
Rendelési idő:
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

Önkormányzati
hírek
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Önkormányzati ösztöndíj fiataloknak
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SPORT - 13. OLDAL

Teke: Első csapatunk a harmadik helyen
- FARKAS ATTILA -

- LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER -

Fűtéskorszerűsítés az iskolában
Energiatakarékos
gazdálkodás
első
ütemeként 2009. évben megtörtént az iskolaóvoda épületén az ablakok cseréje. Második
ütemben 2010 novemberében korszerűsítésre
került az iskola-óvoda fűtése.
Az átalakítás biztosítja az intézmények
fűtésének, egymástól független szabályozását,
továbbá az épületek szintenkénti fűtés
beállítását.
A felújítás során beépítésre kerültek a
szintenkénti fűtést szabályozó keringető
szivattyúk, a radiátorokon termosztatikus
szelepek kerültek elhelyezésre.

Mosoni-Duna rehabilitációja:
aláírták a szerződést
Aláírásra került a NYDOP – 3.2.0.1 „Legyen
aktív vendégünk, találkozzunk a Győri
Kistérségben” című nyertes pályázat támogatási
szerződése.
A támogatás összege községünk részére
38 millió forint, a beruházás költsége közel
45 millió, az önrész összege 7 millió forint.
Tanösvény, strand, csónakkikötő valósul meg a
Mosoni-Duna partján, várhatóan 2011-ben.

Korszerűsítik a sportöltözőt
Felújításra kerül a sportöltöző az UMVP
Leader pályázati támogatásból, melynek
összege 2,6 millió forint. Sor kerül az ablakok
cseréjére, a fűtés korszerűsítésére.

Kunsziget Község Önkormányzata ismét
(1990 óta folyamatosan) meghirdette a
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj
pályázatot a felsőfokú intézményekben tanuló
hallgatók részére.
Az ösztöndíj célja az esélyteremtés, a
szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok
felsőoktatási intézmények nappali tagozatán
történő továbbtanulásának elősegítése, a
lakóhelytől távoli felsőoktatási intézményekben
való tanulás támogatása, a hallgatói mobilitás
elősegítése. Fontosnak tartjuk a kistelepülések
folyamatos gazdasági, kulturális fejlődésének
biztosítását a humánerőforrás állandó és
minőségi utánpótlásával.
A pályázatok beadásának határidejéig 15
pályázat érkezett az önkormányzathoz.
Kunsziget Község Képviselő-testülete 2010.
november 23-i ülésén tárgyalta a 2011. évi
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjra
beadott 15 pályázatot.
Minden pályázó támogatásban részesül: a
13 „A” típusú pályázó 10 hónapon keresztül, a
2 „B” típusú pályázó 3 x 10 hónapon keresztül
kap támogatást. A 15 fő összesen 57 ezer forint
támogatást kap havonta. Az átlagos támogatás
mértéke 3800 forint.
Előző években nyújtott támogatás négy „B”
típusú pályázó részére havonta 15 ezer forint.
Kunsziget Község Önkormányzata évente
720 ezer forinttal támogatja a 19 fő felsőoktatási
hallgatót.

Megyei I. osztály
Izgalmas, oda-vissza mérkőzés volt, az
utolsó dobásig nem lehetett tudni, ki nyeri
a mérkőzést, mégha a fa nem is ezt mutatja.
(Szép volt Gergely!)
Kunsziget – Lajta Hanság SE 5:3 (23862336) Ld.: Gutléber Z. 403, Strobl. G. 413
Egy kisebb szünet után helyrerázódott
a csapat és remekül teljesített! (Gratulálok
mindenkinek!)
Győrújfalu – Kunsziget 2:6 (2273-2358)
Ld.: Farkas A. 412, Fincicki Z. 401, Strobl G.
397
Farkas Attila dobás közben. Fotó: Bábics Norbert

Hatalmas pofont kaptunk az ellenféltől, nem
számítva rá. Sajnálatos módon mindenkinek
rossz napja volt. (Gratulálok az ellenfél
kimagasló teljesítményéhez!)
Kunsziget – Pér SE 1994 1:7 (2311-2472)
Ld.: Németh I. 396
Remekül teljesített a csapat, de sajnos az
ellenfélnek is jó napja volt. (A végeredménytől
függetlenül gratulálok a csapatnak a sportszerű
és eredményes mérkőzéshez!)
Jobb Dáma - Kunsziget 5:3 (2455-2411) Ld.:
Gacs G. 439, Fincicki Z. 417, Farkas A. 414,
Szalai B. 400
Az utolsó idei mérkőzésünkön az éllovas
Tekecentert fogadtuk itthon, annak a
reményében, hogy meg tudjuk állítani őket.
Ha csak egy kicsit is mellénk állt volna a
szerencse, akkor sikerül, de sajnos nem így

történt. (Megintcsak ki-ki mérkőzés volt az
utolsó dobásig. Gratulálok mindenkinek!)
Kunsziget - Tekecenter 3:5 (2363-2384) Ld.:
Farkas A. 429, Németh I. 404, Gacs G. 402
Következő hazai mérkőzés január 29-én,
szombaton 16 órakor lesz, ahol a Kunsziget a
Fortuna TC Győrladamér csapatát fogadja.

A megyei I. osztály állása
1. Tekecenter 11 11 0 0 64:24 22
2. Jobb Dáma 10 8 0 2 51:29 16
3. Kunsziget 11 7 0 4 52:36 14

A megyei II. osztály állása:
1.Gy. Komszol/B 9 7 0 2 33:21 14
2. Lajta – Hanság/B 9 5 1 3 30:24 11
...
10. Kunsziget/B 9 2 0 7 21:33 4

Megyei II. osztály
A játékos hiány még mindig fenn áll,
de már mutatkozik némi javulás a csapat
eredményében.
Kunsziget/B – Bősárkány/B 5:1 (15841478) Ld.: Gacs G. 414, Farkas T. 407
Kunsziget/B – Pér SE 1994/B 1:5 (14911576) Ld.: Fincicki Z. 393
Á.Talizmán/B – Kunsziget/B 2:4 (13051307) Ld.: Farkas T. 380
Kunsziget/B – Győrújfalu/B 2:4 (15231524) Ld.: Taufer P. 417, Börzsei A. 394
Mindenkinek szeretnék jómagam és
a csapat nevében kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új
esztendőt kívánni!

Köszönetnyilvánítás

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként nyári
időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17 órakor, vasárnap 9.30-kor.

Köszönetünket fejezzük ki Kunsziget Község Önkormányzatának, a volt osztálytársaknak, minden rokonnak, barátnak, ismerősnek és mindazoknak akik szeretett férjem, drága édesapám és testvérünk
Szalai Zoltán
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak és a megemlékezés virágait sírján elhelyezték.
Gyászoló család

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
Petőfi tér 12.
Iskola, földszint 2-es terem
Nyitva hétköznap 10:00-12:00 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

„Kunszigetért” Emlékérmet adományozott Kunsziget Község Képviselő-testülete Varga Józsefnek, aki
1990-től 2010-ig volt tagja a testületnek, 1990 és 2002 között pedig a falu alpolgármestere. Varga József számos kunszigeti civil szervezet elnökségi tagja volt ez idő alatt. Az emlékérmet az október 23-i ünnepélyen
adták át Varga Józsefnek. Fotó: Tilai Bence.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk
id. Venesz Rudolf
temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és mély gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk dr. Varga-Balázs Gábor háziorvosnak lelkiismeretes
munkájáért, Polgármester asszonynak az együttérzésért, Winkler Zsolt Atyának a szép
búcsúzó szavakért és a Nyugdíja klub énekkarának a szép énekekért.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Tóth Géza
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték, és mély gyászunkban velünk éreztek.
Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki azoknak,
akik szeretett édesapánk temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára
az emlékezés virágait elhelyezték.
Tisztelettel:
Dubi Sándorné
és családja
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Receptek az ünnepekre
Karácsonyi narancsleves
Hozzávalók: 4 narancs, 1 liter 100%-os
narancslé, 4 dl natúr joghurt, 1 citrom héja,
4-5 szem szegfűszeg, 1 rúd fahéj, ízlés szerint
édesítőszer, 4 tojásfehérje.
A fahéjból, a szegfűszegből és egy citrom
lehámozott héjából körülbelül 1dl vízzel
fűszerkivonatot készítünk, majd hagyjuk
kihűlni. 2 darab narancsot meghámozunk,
kettőnek pedig lereszeljük a héját,
majd a levüket kifacsarjuk. A kifacsart
narancsleveket, a 100%-os narancslevet, a

fűszerkivonatot, a joghurtot, és a 2 darab
narancs lereszelt héját egy lábosba tesszük,
és néha megkeverve felforraljuk. Ha felforrt,
utánízesítünk, majd lehűtjük. A lehámozott
narancshéjat apró kockákra vágjuk, és kevés
cukorral kandírozott narancshéjat készítünk
belőle. A tojásfehérjéket kevés porcukorral
kemény habbá verjük, és kanállal forrásban
lévő vízbe galuskákat szaggatunk belőle. A
lehűlt narancslevest a habgaluskákkal tálaljuk,
melyeknek a tetejére kevés kandírozott
narancshéj kerül.

Almás-diós bejgli
Hozzávalók (a tésztához): 50 dkg liszt, 5-5
dkg vaj és porcukor, 2 tojássárgája, 2 dl tej, 2
dkg élesztő, csipet só, 1 tasak vaníliás cukor,
reszelt citromhéj. A töltelékhez: 1,5 kg alma,
25 dkg darált dió, cukor, reszelt citromhéj,
fahéj
A langyos tejbe keverjük az élesztőt,
egy kanál cukrot, négy kanál lisztet, és
megkelesztjük. A többi lisztben elmorzsoljuk
a vajat, hozzáadjuk a sót, a maradék cukrot, a
vaníliáscukrot, a citromhéjat, a tojássárgáját,

Zöldséges-virslis tésztasaláta
Hozzávalók: 20-25 dkg apróbb fajta
száraztészta (kiskagyló, csiga stb.), 20 dkg
zöldborsó, 3 db sárgarépa (kb 20 dkg), 1 fej
karalábé (kb 20 dkg), 1 közepes vöröshagyma,
3 db csemegeuborka (kb 10 dkg), 2 pár virsli,
2 tojás, 1 kis tubus majonéz, 1 nagy pohár
tejföl, só, bors, cukor, pár csepp citromlé,
petrezselyemzöld.
A tésztát sós vízben az utasításoknak
megfelelően megfőzzük, lecsepegtetjük. A

majd az élesztős tejet. Jól összegyúrjuk,
letakarjuk, megkelesztjük, újra átgyúrjuk,
két kis cipót formálunk belőle, és ismét
kelesztjük. A töltelékhez az almát lereszeljük,
megcukrozzuk, és addig pároljuk, míg elfő a
leve. Kihűtjük, citromhéjjal, fahéjjal ízesítjük,
és belekeverjük a diót. A tésztákat kinyújtjuk,
a töltelékkel megtöltjük, feltekerjük, tepsibe
rakjuk, meleg helyen fél órát pihentetjük, majd
a tetejüket megkenjük felvert tojássárgájával,
és közepes hőmérsékletű sütőben megsütjük.

tojásokat is megfőzzük. A sárgarépát és a
karalábét felkockázzuk, és a borsóval együtt
sós vízben puhára pároljuk. Amíg ezek
főnek, a többi hozzávalót is feldaraboljuk. A
majonézt sóval, borssal, cukorral, citromlével
ízesítjük, és összekeverjük a tejföllel meg
egy jó tk apróra vágott petrezselyemzölddel.
Az így elkészített mártásba beleforgatjuk az
összes feldarabolt hozzávalót, és néhány órára
hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek.

Keresztrejtvény
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Januártól változás
a háziorvosi ellátásban
- KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Kunsziget Község Képviselő-testülete a
háziorvosi feladat ellátására dr. Varga-Balázs
Gábor háziorvossal kötött szerződést 2010.
december 31-ei hatállyal felbontotta.

2011. január 1-től a háziorvosi teendőket
dr. Szűcs Rózsa doktornő látja el Kunszigeten,
akit Önök korábbi helyettesítés során már
megismerhettek.
A háziorvosi állás pályázat útján kerül
betöltésre.

A háziorvosi rendelés ideje január 1-től

AKTUÁLIS - 5. OLDAL

A védőnői szolgálat
- RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN Kunsziget védőnői körzet adatai: jelenleg
11 várandós anyát gondozunk A csecsemők
száma szintén 11, veszélyeztetett most sem
betegség miatt, sem szociális indokkal nincs.
A faluban él 29 kisgyermek, akik még nem
járnak óvodába.
Az idei évben sikerrel részt vettem a
Védőnői Méhnyakszűrő Program képzésén.
Községünkben ezzel kapcsolatban 111 nővel
beszéltem. 37 asszony és fiatal nő élt az általam
nyújtott lehetőséggel és levettem a citológiai
kenetet. A programban résztvevőknek
köszönöm a bizalmat. Remélem, hogy jövőre
is folytatódik a kampány.
Minden hónap utolsó hétfőjén Baba-mama
klub van. A decemberi az ünnepek miatt
elmarad. Következő foglalkozás 2011. január
31. Minden érdeklődőt szeretettel várok a
védőnői tanácsadóba.

Tanácsadási rend: hétfő 8-10 óra, kedd 8-11
óra, szerda 8-9 óra, péntek 8-9 óra
Mindenkinek Boldog, Békés és Szeretetben
teljes Karácsonyt Kívánok.

csütörtökön 8–11 óráig,

csütörtökön szünnap,

Telefonszámom megváltozott:
20/441-13-53.

szerdán 13–15 óráig,

szerdán 8-11 óráig,

kedden 8-11 óráig,

kedden 13-15 óráig,

hétfőn 13-15 óráig,

hétfőn 8-11 óráig,

Minden páros héten

Minden páratlan héten

pénteken 8-11 óráig

péntek szünnap.

Tisztelt Betegeink! Kedves Kunszigetiek!

Anyakönyvi
hírek
Házasságkötés:
Hercsel Julianna és
Varga Béla
Kunsziget, 2010. 10. 24.

Köszönettel tartozom Önöknek, hogy több mint 10 éven keresztül egymásban
bízva, felülemelkedve számos jogi, személyzetváltással kapcsolatos és
hivatali problémán, mindig emberséges hangon és légkörben megoldhattuk
közös problémáinkat. RészünkrĘl, szolgáltatói oldalról soha nem volt
kétséges, hogy helyzetünk bár egyedi, de céljaink közösek.
Szolgáltatásunk továbbra is elérhetĘ, telefonszámom változatlan,
személyzetünk is az Önök rendelkezésére áll.
Célomnak tekintem továbbra is egészségük megĘrzését, egészségi
állapotuk ¿gyelemmel kísérését, és - ahogy eddig is tettük - a testi-,
lelki- és szellemi egészségük megóvását.
Jelenleg a rendelés változatlanul folyik tovább, bármilyen Önöket
érintĘ változásról írásban tájékoztatást adunk.

Halálozás:
Pesti Józsefné
2010. 10. 22.

Maradok tisztelettel :

06-30/366-48-43

Venesz Rudolf
2010. 11. 04.

dr. Varga-Balázs Gábor
háziorvos

Tóth Géza
2010. 10. 26.
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DÍJAK - 11. OLDAL

A Polgármesteri Hivatal idei működéséről
- VARGA JÓZSEF, JEGYZŐ Kunsziget Község Önkormányat Polgármesteri Hivatalának 2010-es beszámolója.

I. A 2010. évi működési feltételek
Kunsziget
Község
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala 2010. évi munkáját
5 fő köztisztviselővel látta el. A személyi
összetételben változás nem történt. A 2007.
évi személyi változások és az azt követő
munkakör-átszervezések növelték a hivatal
munkájának hatékonyságát. A pályázati
anyagok elkészítésében a hivatal egységesen
részt vesz, és minden munkatársunk jelentős
segítséget nyújt a helyi civil szervezetek
működéséhez is. A hivatal dolgozói közül két
fő rendelkezik közigazgatási alapvizsgával és
3 fő közigazgatási szakvizsgával. Mindenki
rendelkezik ECDL Európai Számítógéphasználói Jogosítvánnyal.

II. Önkormányzati, államigazgatási
hatósági feladatok
A 2010. november 30-ig 1320 ügyiratot
főszámra, 4000 db-ot alszámra iktattunk.
A hatósági ügyek megoszlása a következők
szerint alakult. A szociális, gyermekvédelmi
ügyekben a leggyakoribb ügytípus a
személyes gondoskodást nyújtó ellátás
volt, mely főként a házi szociális ellátással
kapcsolatos eljárásokat jelenti (7 új igénylő).
A közgyógyellátás ügyintézése során 17
eljárás indult, a mozgáskorlátozottak
közlekedési kedvezményére 18 kérelem
érkezett hivatalunkhoz. A temetési segélyek
száma 11, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapítására 6 eljárás indult,
gyámhatósági eljárás nem volt. Aktív korúak
ellátásának megállapítására 8 eljárás indult.
35 alkalommal kértek hatósági bizonyítványt,
adó- és értékbizonyítványt, egyéb hatósági
igazolást. Az anyakönyvi eljárások során
4 db halotti, 2 házassági anyakönyvezés
készült, és 7 db anyakönyvi kivonat kiadására
került sor az ügyfél kérelmére. Az apai
elismerő nyilatkozatok száma 3. A népességnyilvántartás – lakcímváltozás miatt – 45
alkalommal került módosításra.
Az ipari és kereskedelmi igazgatási eljárások
száma 5 volt a 2010-es évben. 2010-ben 2
szabálysértési eljárást folytattunk le. Ebből 1
rongálás, 1 árvízvédelmi előírás megszegése
miatt indult. Pénzbírság kiszabására nem
került sor.

III. Adóhatósági feladatok
2010. október 31-ig magánszemélyek
kommunális adójából 1.477 e Ft bevétel
keletkezett, az egész évre tervezett 1.500 e
Ft-hoz képest. A teljesített gépjárműadóbevétel 6.832 e Ft, az egész évre tervezett 6
millió Ft volt. A vállalkozók kommunális

adójából 2.381 e Ft bevétel teljesült, a 2.700 e
Ft tervezetthez képest. A 2010. október 31-ig
befizetett helyi iparűzési adó 113.913 e Ft, a
költségvetési rendeletben tervezett 72.200 e Ft
volt. A vállalkozóknak júniusban visszautalt
iparűzési adó túlfizetés összege 20.362 e Ft.
2010. februárban elkészítésre kerültek
a gépjárműadó határozatok, júniusban
megtörtént a vállalkozók által 2009. évről
benyújtott
adóbevallások
feldolgozása.
Augusztusban kiküldtük az adófolyószámla
egyenlegéről szóló értesítést. Az értesítések
következtében 2010. október 31-ig 226 e Ft
késedelmi pótlék befizetése teljesült (tervezett
összeg 100 e Ft volt). A talajterhelési díjból 377
e Ft, a földbérbeadásból származó jövedelem
szja-jából 37 e Ft, eljárási illeték befizetéséből
10 e Ft bevétel keletkezett.
A 2010. évben adók módjára behajtott
köztartozások összege 203.205 Ft. Ebből más
szerv által kiszabott szabálysértés helyszíni
bírság és pótléka 57.826 Ft, közigazgatási
bírság és pótléka 112.108 Ft, vízitársulat
érdekeltségi hozzájárulás 8.259 Ft, behajtott
gyermektartásdíj hátralék 25.012 Ft.
A nagyobb összegű tartozással rendelkező
adózóknak fizetési felszólítást küldtünk. A
felszólítások hatására befizetett összeg 573.334
Ft.
2010-ben azon vállalkozást folytató
személyek és társaságok is felszólítást kaptak,
akik az iparűzési adóval és a vállalkozók
kommunális adójával kapcsolatban bevallási
kötelezettségüknek nem tettek eleget.

V. A képviselő-testület működésével
kapcsolatos feladatok
A testület üléseit általában a féléves
munkatervben meghatározott időpontban és
napirendi pontok szerint tartja, kiegészítve
a rendkívüli napirendi pontokkal, szükség
esetén rendkívüli ülésekkel. 2010 mozgalmas
év volt a képviselő-testület számára is, hiszen
39 alkalommal volt testületi ülés (2009-ben
23). A testületi ülések előtt a munkaterv
szerinti előterjesztések kiküldése, amennyiben
lehetséges volt, időben megtörtént.

VI. Ellenőrzések
2010. januárjában végleg lezárult a
792-KIHOP/2008 kódjelű pályázat ellenőrzése.
A felhatalmazó levelek visszavonásra kerültek
A Magyar Államkincstár 2 esetben
utóellenőrzést tartott Önkormányzatunknál,
pályázati támogatásból (CÉDE, TEÚT)
megvalósuló beruházásoknál. Az egyik
pályázat
az
Oktatási
intézmények
nyílászáróinak cseréje, a másik a Vörösmarty
utca burkolat felújítás. Mindkét ellenőrzési
jegyzőkönyvet hiánypótlás nélkül lezárta az
Államkincstár.

VII. Egyéb feladatok
Hivatalunk kiemelt feladata volt a 2010.
áprilisi országgyűlési képviselők, és 2010.
októberi helyi önkormányzati képviselők
választásának lebonyolítása. Minkét esemény
zökkenőmentesen, probléma nélkül lezajlott.

Kunsziget a „Virágos Magyarországért” megyei környezetszépítő versenyen a
megyei önkormányzat második díját nyerte el. Ezúton köszönjuk mindenkinek
az esztétikus környezet megteremtésében végzett munkáját.

A Kunsziget SE U16-os korosztályos labdarúgói remekül szerepeltek az Abda
SE által szervezett Mikulás Kupa teremlabdarúgó-tornán Öttevényen. Abda,
Öttevény és Lébény előtt a kunszigetiek szerezték meg az első helyezést. A
torna legjobb játékosa a kunszigeti Szeredi András lett.

Januári kezdettel ismét meghirdetjük immár hatodik
alkalommal versenyünket. A

VIII. A 2011. évi célok

IV. Pénzügyi és gazdálkodási
feladatok
Kunsziget
Község
Önkormányzata
belső ellenőrzési feladatait továbbra is a
Győri Többcélú Kistérségi Társulás útján, a
Megoldás2006 Ellenőrzési és Szolgáltatási Kft.
látja el.
Az ellenőrzési tapasztalatokról szóló
beszámolót a polgármesteri hivatal szervezeti
és működési szabályzatának III. fejezet 8.)
j) pontja alapján a tárgyévet követően, a
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg
tárgyalja részletesen a testület.
Az elmúlt év gyakorlatának megfelelően
továbbra is a polgármesteri hivatal házi
pénztárából történik a kedvezményre
jogosultak részére az iskolai étkezési
támogatás kifizetése minden hónap elején. A
2010. évi tanévkezdéshez kapcsolódóan 164
fő részére vehettek fel beiskolázási támogatást
a hivatalban. 2010 decemberében sor kerül
az időskorúak karácsonyi juttatásának
kifizetésére, 121 fő részesül támogatásban.
Rendkívüli átmeneti segély (21 fő): 1.386.500
Ft (2009-ben: 543. 500 Ft) összegben került
kifizetésre.

A polgármesteri hivatal továbbra is céljának
tekinti a lakosság közvetlenebb tájékoztatását
az önkormányzati ügyek, valamint a testületi
és bizottsági munka vonatkozásában, a
szolgáltató jelleg erősítését, az elektronikus
ügyintézés feltételeinek megteremtését. Ennek
keretében a jövőben is segítséget nyújtunk
a helyi lakosok nem közigazgatási ügyeinek
elintézésében is. A hivatal a helyi civilek
működését továbbra is mind munkaerővel és
eszközhasználattal támogatja.
Továbbra is célunk a községi honlap
kialakítása, amely a tájékoztatáson kívül
hatékony segítséget nyújthat a lakossági ügyek
elintézésében is.
Bízva abban, hogy munkánk színvonalának
emelkedése növeli az állampolgárok és a
képviselő-testület megelégedettségét, kérem
a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a
polgármesteri hivatal 2010. évi működéséről
szóló beszámolót.
A fenti előterjesztést Kunsziget Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
december 15-i ülésén (lapzártánk után)
tárgyalja.

Sziget-kupa Amatőr
Tekebajnokság
évek óta nagy sikerrel zajlik, másfél tucatnyi
csapat részvételével. Várjuk a régi és az új csapatok
jelentkezését a hatodik versenysorozatra a tekézőben
(vagy megújult telefonszámunkon,
a 70/362-75-54-es számon).

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden
kedves vendégünknek!
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Változatlan őszi akciós szén árak
ledvicei dió:
a Zsé-Té Bt. Tüzépen
Mosonszentmiklós Vasútállomás orosz fekete:
lenegyel fekete

3600 Ft/q
4500 Ft/q
5400 Ft/q

levdicei dara:
3300 Ft/q
Tüzép telepünk
2010. december 24-től január 2-ig
Telefon: 06-96/ 360-021
ZÁRVA

Minden kedves vásárlónknak békés karácsonyt
és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

2010. 7. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

ISKOLA-ÓVODA - 7. OLDAL

Óvodai hírek: szülői bál, Jolika néni búcsúztatása és Mikulás
- FARKAS FERENCNÉ -

Szülői bál
November hónapban az óvoda és az iskola
szülői munkaközössége Szülői bált szervezett
a kunszigeti Kisduna Vendéglőben. Az idei
évben nagyon szép számmal fogadták el
meghívásunkat és vettek részt egy jó hangulatú
mulatságban a szülők. Hagyományteremtő
szándékkal süteménysütő versenyt hirdettünk,
melyre finomabbnál finomabb süteményeket
neveztek a szorgos kezű anyukák. Nehéz
dolga volt a zsűrinek, mert minden sütemény
nemcsak szép, de finom is volt. A versenyt
Pálfyné Füsi Renáta nyerte karamell szeletével.
Gratulálunk a győztesnek és ezúton köszönjük
minden jelentkező fáradozását. A bálban a jó
hangulatról Rebenek Árpád és Csányi Patrik
gondoskodott. Köszönjük az egész éjszakát
betöltő színvonalas zeneszolgáltatást.
Oktatási intézményeink nevében köszönöm
mindazoknak, akik szervezőmunkájukkal,
belépődíjukkal, tombolatárgyakkal hozzájárultak a bál sikeréhez. A bevételéből
karácsonyi ajándékok kerülnek az iskola és az
óvoda karácsonyfája alá.

A Mikulás nagy könyvéből felolvasta, hogy melyik gyerek volt jó és kinek mire kell figyelnie,
hogy igazán jó gyerek legyen. Fotó: Tilai Zoltán

Búcsúzunk Jolika nénitől

FENYŐ FA ÁRUSÍTÁS,
LU CFENYŐ K OLCSÓ N!!!
Ö t tevé ny, M ik lósi u. 5/A
tel: 06 20/ 971-2064

Óvodánkban töltött sok-sok éves munka
után nyugdíjba vonult Gál Csabáné,
Jolika dajka nénink. Több alkalommal
dolgozott
intézményünkben,
mindig
szeretettel, megértéssel gondoskodott óvodai
csoportjáról és munkájával biztosította, hogy
tiszta, esztétikus környezetben fogadhassuk
óvodásainkat. November 23-án töltött utolsó
munkanapján bensőséges, megható ünnepség
keretében köszöntek el az óvodások Jolika
nénitől. Kívánjuk, hogy egészségben töltsön
sok-sok boldog nyugdíjas évet családja
körében.

Mikulás az óvodában
December 6-án óvodánkban járt a jóságos
Mikulás. A gyermekek nagy izgalommal
készültek a fogadására, dallal és verssel
köszöntötték a vendéget. A Mikulás nagy
könyvéből felolvasta, hogy melyik gyerek volt
jó és kinek mire kell figyelnie, hogy igazán
jó gyerek legyen. Egy-egy vers vagy ének
után puttonyából finomságokkal lepte meg
az ovisokat. Ezúton köszönjük Szalai József
ajándékát.

November 23-án töltött utolsó munkanapján bensőséges, megható ünnepség keretében köszöntek el
óvodásaink Gál Csabáné Jolika nénitől. Fotó: Farkas Ferencné

A Tündérvár Óvoda óvodásai és dolgozói
mindenkinek áldott ünnepeket és boldog új
évet kívánnak.

Óvodai eseménynaptár
December 16-án csütörtök délelőtt a

karácsonyi angyalkák elhozzák ajándékaikat
az óvodába. December 17-én pénteken 17
órakor lesz a kis-középső csoport, 18 órakor
pedig a nagy-középső csoport karácsonyi
ünnepélye.

Köszönetemet szeretném kifejezni a nagy és a középső csoport óvodásainak, szüleiknek,
valamint a kiscsoportnak. Köszönöm a Vezető Óvónőnek, kolléganőknek, hogy a nyugdíjba
menetelem alkalmából megszervezték a meglepetés búcsúztatómat. Külön köszönet
Polgármester Asszonynak, Jegyző Úrnak és az Önkormányzat dolgozóinak.
Szeretettel Gál Csabáné (Jolika néni)

Matematikai rejtvényfejtő verseny
- STOLCZ ATTILA Ahogy arról korábban beszámoltunk,
iskolánk idén ismét megrendezi matematikai
rejtvényfejtő versenyét. A verseny szervezése
és lebonyolítása folyamatosan zajlik, melyre
szükség is van a jelentkezők népes, 760 fő feletti

tábora miatt. December 10-én csütörtökön
került sor a harmadik fordulóra, melynek
javítását a lelkes tanári kar már megkezdte. A
versenyen minden kategóriában indultak az
iskola tanulói is, akik közül a többség nagyon
szép eredménnyel, immáron lélekben a január
26-án tartandó döntőre készülhetnek. A nagy

megmérettetésre a nevezők közül a három
forduló összesített eredménye alapján legjobb
közel kétszáz fő kerül behívásra. A döntőbe
jutott tanulók névsorát várhatóan december
20-tól megtekintheti minden érdeklődő a
verseny honlapján, melynek címe: www.
matekrejtveny.5mp.eu

8. OLDAL - AKTUÁLIS

A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub
2010 második félévi tevékenysége
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Manóvár: beszámoló
az első évről
- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA A Manóvár Családi Napközi 2010. április 19én kezdte meg működését a kunszigeti egészségház épületében a célnak megfelelően kialakított helyiségekben.
Az intézmény fenntartója a Győri Többcélú
Kistérségi Társulás, az intézményben ketten
dolgozunk: Vargáné Frank Tünde családi
napközi vezető helyettes és jómagam, Tóthné
Szalai Veronika családi napközi vezetőként.
Állandó helyettesítőként Fincziczki Lajosné
van segítségünkre.
Működési engedélyünk szerint 1-től 4 éves
korig fogadhatunk gyermekeket, jelenleg a
legfiatalabb kisgyermekünk 17 hónapos, a
legidősebb pedig 38 hónapos.

Kovács Mihály, a Győrújbaráti Baráti Nyugdíjas Klub tagja volt a kunszigeti klub vendége nemrég, akinek
remek előadó képességéről mesemondó- és anekdotaversenyen már megbizonyosodhattunk. Ezúttal a
magyar irodalom jeles költőinek alkotásaiból mutatott be néhány gyöngyszemet. Fotó: Tilai Zoltán

- SZALAI BÉLÁNÉ Szeptember 20-án hagyományosan, ötödik
alkalommal rendezte meg a klub a Nyugdíjasok
Mesemondó- és Anekdotaversenyét. A
színvonalas regionális verseny résztvevői idén
kilenc települést képviseltek megyénkből.
Október 16-án Székesfehérvár-Várpalota
útvonalon tettünk kirándulást. Megtekintettük
a Moskovszky Éva alapította Babamúzeumot,
a híres székesfehérvári műemlékeket.
Várpalotán a Trianon Múzeum adott
megrendítő élményt, melynek folytatásaként
Kecskés Rózsa költő Trianon című versét saját
tolmácsolásában hallhattuk.
Október
20-án
Horváth
Ferenc
művelődésszervező jó hangulatú klubdélutánt
varázsolt Anyanyelvi játékok címmel.
November 6-án Győrben részt vettünk a
Győri Könyvszalon egyik rendezvényén,
ahol a Győri antológia alkotói mutatkoztak
be. Horváth Ildikó keramikus alkotásai,
így a Kunszigetnek adományozott Via
Matris sorozat remekei is szerepeltek vetítés
formájában.
Téli hagyományok - ételkóstolóval címmel
tartottunk összejövetelt novemberben. Kovács
Mihály, a Győrújbaráti Baráti Nyugdíjas Klub
tagja sok elismerést, díjat mondhat magáénak
nyugdíjas szavalóként. Meghitt, lírai hangulatú
délutánon vettünk részt előadónk jóvoltából.
A magyar irodalom jeles költőinek kevésbé
ismert és közismert alkotásaiból mutatott be
néhány gyöngyszemet: Csokonai: Szerelemdal
a csikóbőrös kulacshoz, Csoóri: Anyám fekete
rózsa, József Attila: Koldusok, Szélyes: Székely
Karácsony, Váczi: Szelíden, mint a szél.
Kiadványaink: klublátogatások alkalmából:

Ménfőcsanak, Lébény számára közös
alkalmainkról képi összeállítás készült;
a mesemondóverseny
oklevelei és 5.
évfordulója alkalmából írásos összegzés képi anyag, valamint 2010-2011 évi nyugdíjas
programokat tartalmazó naptárak, melynek
szerkesztéséért köszönet illeti Bábics
Norbertet.
Az énekkar tevékenysége nyáron is
folytatódott. Augusztus 19-én és 20án szerepeltünk az erdélyi kapcsolat
20. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségeken, és a kopjafa szentelésen.
Szeptember 20-án Sopronban, a XIX.
Idősek Nemzetközi találkozóján; 26-án a
kunszigeti templomszentelésen és a közösségi
tér átadásán vettünk részt. Október 9-én
Győrben a KÓTA 15-dik térségi minősítő
versenyén; október 23-án Öttevényen a
Katonadalok, sorsok fesztiválján, október 29én a Hősök Napján szerepeltünk. Az adventi
díszkivilágítás bekapcsolása alkalmából
énekeltünk november 27-én. Részt veszünk
a falu közös karácsonyi műsorán. Felkészítő
tanárunk: Karsai Klára.
A népdalköri minősítőre fellépő ruhánkat
Machó Judit viseletkészítő tervezte és
készítette.
A nyugdíjas klub- és énekkarának
tevékenysége, színvonala anyagi és szellemi
támogatás nélkül nem valósulhatott volna
meg. Tagjainak összefogása, ötletei, tettereje a
működés alapja. A kunszigeti önkormányzat
által felkínált pályázati lehetőség biztosította
azt az anyagi támogatást, amivel lehetőség
nyílt - a klub és az énekkar számára - a
működésre és a színvonalas programokra.
Ezúton fogadják közös köszönetünket érte.

Szükség volt már egy olyan intézményre Kunszigeten, ami az 1-4
éves korosztályt öleli fel.
Az első nap 8 kisgyermeket írattak be
intézményünkbe, a mai napon már 14 beíratott
gyermekünk van. Nagy az érdeklődés a szülők
részéről, és itt szeretném megragadni az
alkalmat, hogy megköszönjem a irántunk való
bizalmukat. Vonzó a Manóvárban, hogy nincs
akkora kötöttség, mint más intézményben,
mivel kicsi gyerekekről van szó, mindig az
egyéni szükségleteket vesszük figyelembe.
Alkalmazkodunk a szülői igényekhez,
hiszen elfoglaltságukhoz igazítjuk a gyermek
felügyeletét – lehetőség van a napi pár óra itt
létre is, ha valaki nem szeretné az egész napos
ellátást kérni.
A szolgáltatást továbbá igénybe vehetik a
GYES-en és GYED-en lévő anyukák is, nem
csak azok, akik munkába álltak.

A Manóvár nem „gyermekmegőrző”, mert a gyermekek ittlétét különböző foglalkozásokkal próbáljuk
színesíteni, természetesen életkoruknak megfelelően.
Sokat verselünk, dalolunk, mesélünk,
valamint kedvelt időtöltéseink közé tartoznak
a „kézműves” foglalkozások, ezek közül is a
kedvenc az ujjfestékkel való alkotás. Családias
légkörben ismerkedünk az ünnepekkel,
évszakokkal és sok zenét hallgatunk.
Törekszünk a biztonságos és szeretetteljes
légkör kialakítására, az állandóságra.
Végezetül szeretném megköszönni a szülők
segítő hozzáállását, valamint a Kunszigeti
Önkormányzat segítő készségét és anyagi
támogatását!
Boldog karácsonyi ünnepeket és békés
új esztendőt kívánok a Manóvár dolgozói
nevében.
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Idősek napja Kunszigeten
- BÍRÓ ANDRÁSNÉ A legidősebbeknek a legfiatalabbak csaltak
mosolyt az arcukra a falunk időseinek november 6-án idősek napján, a helyi Kisduna Vendéglőben.
Ma már hagyománnyá vált, hogy kifejezzük
hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket
és szeretetünket azok iránt, akik hosszú,
munkában eltöltött évek után köztünk töltik
megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Megható ünnepi köszöntőjét Lendvai
Ivánné polgármesterasszony mondta el, aki
így vélekedett: tegyünk azért, hogy az idősek
az év minden napján azt érezzék, hogy szükség
van rájuk.
Élettel teli bölcsességüket, szeretetüket,
gondoskodásukat mindannyian érezzük,
hiszen önök neveltek és tanítottak bennünket,
fiatalabbakat.
Az idősek nem egyetlen napot érdemelnek.
Minden nap kell hogy érezzék szerető
gondoskodásunkat. Minden ember tudja,
hogy szeretet nélkül élni nem lehet. Ez az élet
ereje, amiből meríthetünk, és amit tovább is
adhatunk.
Oly kicsi a szív, hogy fér bele mégis ennyi
szeretet? Nem lehet tudni, de nem is ez a
lényeg: Hanem, hogy adjunk meg mindent
szeretteinknek, hisz ha mi adunk, kapunk is
és így lesz teljes a világ együtt, szeretetben.
Egy bölcs mondás szerint: A világ összes
anyagai között a szeretetnek van a legerősebb
kötőképessége, és a legnagyobb teherbíró
ereje.

Az óvodások műsora.
Fotó: Tilai Zoltán

Sokan mondják az idősek közül, hogy szépkorúakat. Ez után természetesen tovább
„megették már a kenyerük javát”. Én ezt úgy folytatódott a beszélgetés. Az este hátralevő
gondolom, megtették amit várt tőlük a család, részében Horváth István szolgáltatta a
talpalávalót és a vidám társaság késő estig
s most már a pihenés éveit töltik.
Polgármesterasszony köszöntő szavai után énekelt, táncolt.
Az idősek nevében szeretném megköszönni
változatos műsor következett. A helyi óvoda
és általános iskola gyermekei kedves, vidám a Polgármester Asszonynak, s mindazoknak,
műsorukkal derítették jókedvre a program akik ezt a felejthetetlen szép ünnepnapot
lerésztvevőit.
„Embernek lenni pontosan annyit jelent, megszervezték,
bonyolították örömet
A
rendezvényen
Mint felelősnek lenni.
falunk
fellépő Bogdán Eszter
Érezni, hogy a kő, melyet lehelyezel, szerezve
időseinek.
és Somogyi Ferenc
A világot építi tovább.”
Mi
mindnyájan,
előadóművészek
szórakoztatták a vendégeket, akik együtt akik ma jelen voltunk ezen az ünnepségen,
kívánjuk Önöknek, hogy a több évtizede
énekeltek a művészekkel.
A műsort követően finom vacsorával közösen kiválasztott úton haladjanak tovább
vendégelte meg az önkormányzat a jó egészségben.

Az egészséges és tiszta kunszigeti levegőért
- DR. VIRÁG KÁROLY A falu szülötteként és lakosaként szívemen
viselem a községünk sorsát minden téren.
Szinte minden jól működik itt.
Így lehetne a hulladék gazdálkodás is, mert
lehetőségeink a legjobbak. (Szürke kuka,
komposztálós kuka, szelektív hulladékgyűjtő
szigetek, hulladék udvar – két utóbbi teljesen
ingyen). Ha ezeket úgy használjuk ahogy
illik, nagyon sok ember gondja, problémája
megoldódhatna.
A szürke kukába vadászni kell két hetente
a szemetet, mert nem telik meg, hiszen a
háztartási hulladék vagy a szelektív gyűjtőbe
megy, vagy a komposztálóba. Ez kényelmesebb,
egészségesebb megoldás, mint a szemetet
kihordani az árokpartra vagy fasorokba,
főleg ha hordóban, kazánban égeti el valaki.
Ezek egyébként tilosak is! Lehangolóvá válik
környezetünk látványa, és olyan mérgek
kerülnek a levegőbe, amik rendkívül bűzösek
és mérgezőek. És nem csak a környéken lakók
életminőségét és egészségét rombolják, hanem

saját magukét és családjukét is. A félig nyers,
nedves vagy rothadt növényi részek eltüzelése
pedig lehet, hogy nem rendkívül mérgező, de
rendkívül bosszantó azoknak, akiknek ezt el
kell viselni. És ezek a lehető legszebb tavaszi
és őszi napszakban történnek, amikor élmény
lenne a szabadban lenni.
Sok emberrel beszéltem (más faluban is),
a bűzölögtető gócpontokat sokak ismerik,
szenvedik tevékenységét, de nem szólnak.
Szidjuk a gyárat a bűz miatt, reméljük,
2011-ben
ígéretüknek
megfelelően
megszűnik a gyár által kibocsátott általában
nagyon büdös szag. De amit mi tehetünk az
egészséges tiszta kunszigeti levegőért azt már
ma elkezdhetjük. Csak a szemét a megfelelő
helyre kerüljön – mert van lehetőségünk hova
tenni – és faluhelyen nagyon jól megoldható
a komposztálás is, és így meg lehet spórolni a
kuka elszállítás díját is.
Hogy jót is írjak, van rá példa, hogy
tisztességes és megértő szomszédok meg
tudják ezeket a gondokat együtt oldani
mindenki örömére.

Tisztelettel meghívjuk, hogy együtt
emlékezzünk a temetői kopjafánál

2011. január 12-én
szerdán 17 órakor
az uruvi áttörésnél elesett
kunszigeti katonákra!

