Fotók: Farkas Ferencné, Nagy Alex.

Farsangi kavalkád
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Készült a BHM ’98 Stúdió nyomdájában
450 példányban.

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

E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
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Kunsziget Község Önkormányzata

a Kossuth téri emlékparkban tartandó
ünnepi megemlékezésre,
amelyet az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékére tartunk az
iskola tanulóinak és a nyugdíjas klub
énekkarának szereplésével.

2011. március 15-én,
kedden 16 órára

Tisztelettel meghívjuk Önöket

A magyar nemzeti színek
a 15. század második feléig
a piros és a fehér voltak. A
zöld színnel a függőpecsétek selyemsodratában találkozunk először a piros és a
fehér mellett, aztán Mária
Terézia idején már annyira
elterjedt, hogy ebből a három színből állították össze
a törzszászlókat. 1794-ben
Martinovics Ignác fejtette
ki vallomásában először,
hogy a nemzet színeiül
hármas színösszeállítást, a
zöld-vörös-fehéret kívánták
bevezetni. Erre még 54 évet
várni kellett.
A mai értelemben vett
trikolórt a francia forradalom hatására a radikális magyar értelmiség alkotta meg. Idézet
az 1848-as áprilisi törvények XXI. törvénycikkéből: „A’ nemzeti szín és ország czímere

ősi jogaiba visszaállíttatik. 2. Ennélfogva a’
háromszínű rózsa polgári jel képen ujra felvétetvén, egyszersmind megállapíttatik, hogy
minden nyilvános ünnepek alkalmával és minden magyar hajókon a’ nemzeti lobogó és ország czímere használtassék.” Érdekesség, hogy
a nemzeti színeket ekkor
kellett megismertetni a
nép nagy részével, mivel
korábban nem is hallottak
nemzeti zászlóról és azok
színeiről.
19. századi romantikus
értelmezés szerint a piros sáv az „erőt”, a fehér a
„hűséget” és a zöld a „reményt” szimbolizálta. A
trikolór (három szín szerinti tagolás) ugyanakkor
a francia forradalomban
született francia nemzeti
zászló nyomán a forradalomra is utalt.
A szabadságharc leverése után tiltott jelképnek
számított. 1867 után hivatalos zászló lett, és
1989 óta újra a piros-fehér zöld, címer nélküli
zászló Magyarország hivatalos zászlaja.
Forrás: wikipedia
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A felkészülés már hetek óta zajlik,
mindhárom csapat több edzőmérkőzést is
játszott - több-kevesebb sikerrel. Megyei
III. osztályú csapatunk számára minden
mérkőzésen a győzelem a cél, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapat megnyerje a
bajnokságot és jövőre újra a másodosztályban
játszhasson. Csapatunk hátránya 4 pont a
listavezető Várbaloggal szemben, velük majd
májusban játszunk rangadót.

- BÁBICS NORBERT Március 19-én a serdülők, 20-án az első számú csapatunk és a tartalékok számára is megkezdődik a tavaszi szezon.

Indul a fociszezon

Immár
tizennyolcadik
alkalommal
rendezi a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület
hagyományos borversenyét március 20án. Mivel még néhány hónapot várni kell a
kultúrházba zajló munkák befejezéséig, ezért
idén a Sportbüfé ad otthont a borversenynek,
amely - szintén hagyomány - pogácsasütő
versennyel is kiegészül.
Április 2-án rendezi az önkormányzat, az
iskola, a Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány
és a Kunsziget SE a Tilai Lajos emléktornát a
sportcsarnokban.
Már három éves hagyománya lesz idén a
vers- és prózamondó versenynek is, amelyen
az elmúlt két évben iskolások és nyugdíjasok
is részt vettek. Idén a versenyt épp a költészet
napján, április 11-én rendezik. A helyszín
ezúttal az iskola lesz.
A programokról részletesen a 4. és 5. oldalon
olvashatnak.

Vers, bor, teremfoci

1848 óta lobog a trikolór
- BÁBICS NORBERT A piros-fehér-zöld zászlót 1848-nak köszönhetjük. Jelképe lett a magyarságunknak, a
nemzet összetartásának és jelképe lett az 184849-es forradalomnak és szabadságharcnak is.

2011. március 9.

XXIII. évfolyam 2. szám

KUNSZIGETI
HÍRMONDÓ

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA

támogatások stb.) alakulását az alsó
táblázaton látható. Közművelődési
intézmény és sportlétesítmények
feladatellátásánál a magas összeg a
pályázatainkon nyert támogatást is
tartalmazza.
Ugyanezen ülésen döntött a
testület arról, hogy a kunszigeti
társadalmi szervezetek 2010. évi
tevékenységéről és az önkormányzati
támogatások felhasználásáról szóló
beszámolóját elfogadta, valamint
határozat született a helyi civil
szervezetek 2011. évi támogatási
pályázatának kiírásáról is. A
pályázható keretek nagysága a 2010.
évivel megegyező nagyságú.

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek, alapítványok 2011.
évi támogatása céljából pályázatot
ír ki kunszigeti székhellyel vagy tagszervezettel rendelkező nonprofit
szervezetek, alapítványok számára.
A pályázat első fordulójában március 16-ig várjuk a pályázatokat, a
második forduló beadási határideje
augusztus 15.
Az első fordulóban a közbiztonsági és katasztrófavédelmi alapban
810 ezer forint, a faluszépítési alapban 200 ezer forint, a művelődési
alapban 1 millió 50 ezer forint, a
sportalapban 4,3 millió forint pályázható.
A második fordulóban az első
fordulóban fel nem használt összegig lehet pályázni.

- LENDVAI IVÁNNÉ -

A pályázathoz csatolni kell a pályázó nyilvántartásba vételéről szóló,
3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, bírósági végzést. A pályázaton az
alapító okiratban meghatározott cél
támogatható, s ennek összhangban
kell lennie az önkormányzat által
meghatározott célokkal.
A pályázat kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP civil szervezetek támogatására 2011” adatlapon
nyújtható be, amely a teljes kiírással
együtt letölthető a www.kunsziget.
hu oldalról (letöltés – önkormányzati anyagok), valamint a polgármesteri hivatalban személyesen beszerezhető.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
címezve a Kunszigeti Polgármesteri
hivatalba kell eljuttatni (9184 Kunsziget, József Attila u. 2.)

Önkormányzati civil pályázat

A képviselők 2011. február 18-án döntöttek a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás működéséről és támogatásáról.
Községünkben az idős, beteg emberek ellátására, fokozott odafigyelésükre
az 1996 óta működő házi segítségnyújtáson túl a jelzőrendszeres
segítségnyújtás is lehetőséget ad. 2006 óta kezdetben 92 db készülékkel,
napjainkban 67 db készülékkel.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2009. december 31-ig a Magyar
Köztársaság költségvetési törvényében foglalt normatívával támogatta,
2010. január 1-től a támogatás megszűnt, a szolgáltató részben működtette
saját költségén a rendszert.
Győr Megyei Jogú Város 2010-ben pályázatot adott be a jelzőrendszer
működtetésére, melyhez a GYTKT tagtelepülései is csatlakozhattak, így
községünk is. Kunsziget 60 db készüléket kért és kapott. Működtetésére
szerződést kötöttünk Győr Város Önkormányzatával 2012.12.31-ig. A
készülék működtetés költségei: 4.725 Ft/db/hó, ebből pályázaton elnyert
támogatás összege: 3.500 Ft/db/hó. A képviselő-testület döntése értelmében
a 1.225 Ft/db/hó mértékű önrészt az önkormányzat 2011-ben átvállalja,
tehát az ellátottak részére a szolgáltatás továbbra is ingyenes marad.

A jelzőrendszeri hozzájárulásról is döntöttek

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február
3-án elfogadta az önkormányzat idei
költségvetéséről szóló rendeletét,
melyben mind a kiadások, mind
a bevételek összege 254,666 millió
forint. Az egyes feladatonkénti
kiadásokat és a kiadásokhoz tartozó
alkalmazotti létszámot a cikk melletti
felső táblázat mutatja. A középső
táblázat a bevételek feladatonkénti
alakulását tartalmazza. A bevételek
közül az önkormányzati feladatra
nem tervezhető elszámolás (helyi
adó, átengedett központi adó, állami

- VARGA JÓZSEF -

255 millióból gazdálkodunk
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a tavaszi folytatást, négy pont a hátrányunk a
Várbaloggal szemben.
Felpéc ellen 2-1-re nyert a csapatunk
edzőmérkőzésen, Győrben a DAC-tól 2-1re kikaptunk, Győrzámolytól is vereséget
szenvedtünk (4-2), majd legutóbb hazai
pályán 1-1-et játszottunk Győrsövényház
ellen. A tartalékok tartalékos csapata Abdán
játszott edzőmeccset, 4-2-re kaptunk ki.
A focimeccsek időpontjait is megtalálják az
5. oldalon a Programajánlóban.

A 7. hétnél tartanak a küzdelmek a VI. Sziget kupa tekebajnokságban. A képen látható Házi Sárkányok
csapata jól kezdet a bajnokságot, a tavalyi évhez hasonlóan ismét le tudták győzni a rutinos tagokból álló
Öreggolyókat. A hetedik héten sem talált legyőzőre a Tóth Trans csapata, így veretlenül vezetik a bajnokságot. Nyomukban a győzelmek mellett egy döntetlennel álló XXX, majd az egy verséggel álló Fakó következik. A korábbi évektől eltérően jó rajtot vett a Múúúúú is (és a Kis Duna is), talán köszönhető ez annak
is hogy visszatért rutinos játékosuk Tánczos Zoltán. A Lokomotív HDi talán kezdi megtalálni korábbi önmagát, a rossz kezdés után utolsó három meccsükön két győzelem és egy döntetlen a mérlegük. Az újonc,
fiatalokból álló TKTK csapatának még szokni kell a meccsek ritmusát, hogy meglegyen első győzelmük.
Fotó:Tilai Zoltán

A serdülő csapat első meccsén a
Hegyeshalom csapatát fogadja. Csapatunk a
bajnokságban az utolsó helyen áll pont nélkül.
A télen az U16-os csapathoz is érkezett néhány
játékos, emellett a játékosok már hetek óta
folyamatosan készülnek a rajtra.
A megyei III. osztályú csapatunk
Darnózselin kezd (az első tavaszi fordulót
júniusra halasztották, ekkor fogadjuk majd
Halászit). A Kunsziget a második helyről várja

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Foci: Közeleg a bajnoki rajt

Szalai Ádám (balra) a tartalékok Abda elleni edzőmeccsén.
Fotó: Bábics Norbert
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Következő hazai megyei I. osztály
mérkőzés március 12-én 16 órakor lesz a
kunszigeti tekézőben, Máriakálnok csapatát
látjuk vendégül. Március 25-én 18 órakor a
Kunsziget/B az Á.Talizmán/B csapatát fogadja
a megyei II. osztályban. Részletes program az
5. oldalon a Programajánlóban.
Minden Kedves Szurkolót sok szeretettel
várunk!

Kunsziget/B – Gy. Komszol/B 1:5 / 14011566
Taufer Péter 377, Farkas Tamás 331, Börzsei
Arnold 162* (csere), Gacs Gábor 388, Szalai
Imre 143*.
Kunsziget/B – Bábolna/B 4:2 / 1504-1598
Rebenek Balázs 392, Nagy Ferenc 367,
Farkas Tamás 164* (csere), Taufer Péter 390,
Börzsei Arnold 191*.
Lajta-Hanság SE „B” – Kunsziget „B” 6:0 /
1707-1402
Nagy Ferenc 349, Szalai Imre 329, Börzsei
Arnold 352, Rebenek Balázs 373.
A Kunsziget/B a bajnokság 9. helyén áll.

Megyei II. osztály

A bajnokság állása
1. Tekecenter 16 15 0 1 91 : 37 30
2. Jobb Dáma 16 12 0 4 79 : 49 24
3. Károlyháza 16 10 0 6 72 : 56 20
4. Kunsziget 16 9 0 7 73 : 55 18

Károlyháza – Kunsziget 5:3 / 2452-2386
Strobl Gergely 409, Fincicki Zoltán 376,
Németh István 419, Szalai Balázs 405, Farkas
Attila 381, Gacs Gábor 396.
Szép fát dobott a csapat, de az ellenfél
kihasználta a hazai pálya előnyét.
Kunsziget – Á. Talizmán 3:5 / 2345-2400
Farkas Attila 404, Fincicki Zoltán 401,
Németh István 381, Szalai Balázs 380, Strobl
Gergely 410, Gacs Gábor 369.
Sajnálatos módon két rosszabb formában
lévő játékost nem bírt el a csapat, főleg nem
egy ilyen ellenfél ellen.
Mosonszolnok – Kunsziget 6:2 / 2441-2262
Farkas Attila 407, Fincicki Zoltán 358,
Gutléber Zoltán 341, Németh István 383,
Szalai Balázs 390, Gacs Gábor 383.
A szerencse megint az ellenfél oldalára
állt, nem a csapatunkon múlt a vereség.
(Gratulálok az ellenfél női játékosának!)
A tekecsapat belekerült egy mély gödörbe
és nem tud belőle kimászni. Remélem sikerül
leküzdeni idővel ezt az akadályt is! (Gratulálok
az ellenfél jó játékához!)

Megyei I. osztály

- FARKAS ATTILA -

Teke: Gödörben a csapat
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Vocational A. Kunszigeti Tagiskolája
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142

Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143

Teleház
Petőfi tér 12.
Iskola, földszint 2-es terem
Nyitva hétköznap 10:00-12:00 és 16:00-21:00

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

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

Gyógyszertár
Petőfi tér 14.
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: páratlan hét: hétfő 13-14, kedd
9-11, szerda 13-14, csütörtök 9-11, péntek 1415 óráig; páros hét: hétfő 9-11, kedd 13-14,
szerda 9-11, péntek 10-11 óráig.

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

Orvosi rendelő
Petőfi tér 14.
Telefon: (96) 495-029
Rendelési idő: páratlan hét: hétfő 13-15, kedd
8-11, szerda 13-15, csütörtök 8-11 óráig; páros
hét: hétfő 8-11, kedd 13-15, szerda 8-11, péntek 8-11 óráig. Szünnapokon a körzeti ápolónő
13-tól 16 óráig tartózkodik a rendelőben.

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

Kunszigeti Kisokos

6. OLDAL - ISKOLAI HÍREK

rom csapatunk továbbjutott a területi döntőbe:
Olvasó baglyok (Bencsics Evelin, Horváth
Zalán, Kun Zsuzsanna, Téringer Bálint)
Locsi-fecsik (Csapó Tekla, Finta Dóra,
Losonczi Pálma Leila, Vikidár Máté)
Okos bocsok (Jagadics Adrián, Mezei Milán, Nagy Bálint Tibor, Pintér Krisztián)
Izgatottan várjuk a következő fordulót,
ahol már 16 meséből kell bizonyítanunk felkészültségünket.

•
Az iskolában a 2007/2008. tanévtől
felmenő rendszerben bevezetésre került a
kéttannyelvű (angol-magyar) oktatás, így
jelenleg az 1-4. osztályokban folyik a nyelvi
képzés. Az 5-8. évfolyamon hagyományos
általános iskolai osztályok működnek, ahol
a tanulók angol és német nyelvet is tanulnak.
•
Iskolánk egész napos rendben működik (8.00-16.00), melynek keretében tanulóink iskolaotthonos formában, illetve
délutáni tanulószobai foglalkozásokon ké-

szülnek fel a következő tanítási napra.
•
Kiemelt szerepet kap iskolánkban
a testnevelés. A mindennapos testmozgás
mellett úszásoktatáson, néptáncon vesznek
részt tanulóink.
•
Szakköri foglalkozásainkat igény
szerint alakítjuk ki (pl. magyar felvételi
előkészítő, furulya-szakkör, matematika
felvételi előkészítő, sportszakkörök).
•
A nem kunszigeti tanulókat iskolabusz hozza és viszi otthona és iskolánk
között.

Iskolánk fő tevékenységei:

A V. A. Kunszigeti Iskolája Nyílt napokat tart
március 23-án és 24-én, melyre szeretettel várunk minden
érdeklődőt, aki szeretné iskolánkat és a benne folyó oktatónevelő munkát még jobban megismerni.

- HIMA ANDREA Az előző évek sikereinek köszönhetően
ismét felkérték iskolánkat a Hétmérföldes
mesevetélkedő körzeti döntőjének megrendezésére. Mosonmagyaróvárról, Kapuvárról,
Mosonszolnokról, Öttevényről, Rajkáról érkeztek hozzánk vendégek a megmérettetésre.
Játékos, fejtörő, szórakoztató feladatok biztosították az izgalmas vetélkedést. 11 csapat közül 5 juthatott tovább. A kunszigeti gyerekek
ismét becsülettel helytálltak, hiszen mindhá-

Hétmérföldes döntő - ismét Kunszigeten
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Természetesen addig is kérjük a Magyar
Közút NZrt. gazdaságtalan, rövid ideig tartó
kátyúzását, és az úton közlekedők türelmét.

(a Petőfi tér 14.) vehetik igénybe az
ellátásokat (gyógyítás - vizsgálat, beutaló,
gyógyszerfelírás; keresőképtelenség esetén
táppénzes állományba vétel).
1999-ben az önálló háziorvosi körzet
kialakítása a lakosság egészségügyi ellátása
érdekében történt. Közös célunk, hogy a helyi
orvosi rendelőben gyógyítsák Önöket. Kérjük,
hogy továbbra is tiszteljék meg bizalmukkal dr.
Szűcs Rozália helyettes háziorvost. Kunsziget
Község Képviselő-testülete az állás végleges
betöltésére a pályázatot közzé tette.

A Szigetközi Természetvédelmi Egyesület és Nagymegyer város önkormányzatának
közös projektje első harmadához érkezett.
Az elmúlt négy hónap egyik legjelentősebb
eseménye volt a program által kiválasztott
települések hulladék lerakóhelyeinek felmérése. A mi oldalunkon a felmérő munka az
Alsó-szigetközi települések (Abda, Dunaszeg
(Gyulamajor), Dunaszentpál, Győr-Bácsa,
Győrladamér, Győr-Révfalu, Győrújfalu,
Győr¬zámoly, Kisbajcs (Szőgye), Kunsziget,
Nagybajcs, Öttevény Vámosszabadi, Vének)
közigazgatási területén az elszórt szemét, elhagyott hulladéklerakások helyének, a hulladék mennyiségének és összetételének feltérképezését jelentette. A tizennégy településen

- DR. TÓÁSÓNÉ GÁSPÁR EMMA , PRG. KOORDINÁTOR-

Kunsziget Község Önkormányzata kéri
a község lakosságát, hogy ne szaporítsák az
illegális szemétlerakók számát, mert újabb
hulladék-mentesítésre nem lesz lehetőség.
Becsüljük meg a már megtisztított környezetünket, óvjuk jövőnket!

FELHÍVÁS

illetve településrészen a megközelítőleg húszezer ha-os területen közel negyven ezren élnek. Összesen 69 hulladék lerakóhely és közel
13 000 m3 hulladék került felmérésre. Kunszigeten hat hulladék lerakóhely került azonosításra. Összesen 2926 m3 hulladék elszállítása
várható. Elindult a közbeszerzési eljárás és
remélhetőleg április elején elkezdődhet a hulladék lerakóhelyek felszámolása, a hulladék
elszállítása, ártalmatlanítása.

Az Alsó-Szigetközi települések és
Nagymegyer közös hulladékmentesítése

2011. január 1-től dr. Szűcs Rozália
helyettes orvos biztosítja községünkben a
háziorvosi ellátást. A rendelések időpontjait
a hirdetőtáblákon, és a kunsziget.hu-n is
megtekinthetik.
Az orvosi ellátás folyamatos. Azon
személyeknek, akiknek 2010. december 31én a kártyája a helyi orvosi rendelőben volt
leadva, vagy azóta adták le Kunszigetre,
továbbra is helyben, a háziorvosi rendelőben

- LENDVAI IVÁNNÉ -

Orvosi ellátás Kunszigeten

Napi munkánkban kiemelkedő szerepet
kap a 14101 számú állami közút rendkívül
rossz állapota, a megoldások keresése. Az út
felújítása a Regionális Operatív Programban
első helyen szerepel az azonnal indítható beruházások között 2011-ben.
Mint Önök is tapasztalták a Magyar Közút
NZrt. által végzett gyakori kátyúzás ma már
csak rövid ideig vezet eredményre. Az út szétesett, töredezett, alap nélküli.
A felújításhoz a terveket, és az összes dokumentációt a Magyar Közútkezelő NZrt.,
elkészített, tehát ez sem akadálya a felújítás
azonnali megkezdésének.
Naponta egyeztetek, kérek segítséget a Nyugat-dunántúli Regionális Főmérnökségtől a
Magyar Közút NZrt. illetékes szakemberétől.
Megoldásként levélben fordultam a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárához,
hogy a felújítás azonnali megkezdésében legyen segítségünkre.
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A bekötőút felújításáról
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„Kunsziget már nem egy zárt település,
zsákfalu, amely húsz éve volt. Az ipari üzemek
betelepülésével megnövekedett a forgalom
a 14101-es úton, teherautók, kamionok
járnak a faluba, ráadásul a Bolgányi-hídon
keresztül összeköttetést biztosítunk a Hanság
és a Szigetköz között. Kunszigetre több százan
járnak dolgozni. Már nem jó az, ami húsz éve
épp, hogy jó volt.”
2006 júniusában írtam a fenti mondatokat,
miután a tél elmúlta után hónapokig kellett
várnunk arra, hogy végre a kátyúzásban
Kunsziget is sorra kerüljön.
Négy és fél év telt el azóta. 2009 őszén a
Regionális Fejlesztési Tanács Győr-MosonSopron megyében a harmadik helyen
rangsorolta az Öttevény-Kunsziget út másfél
kilométeres szakaszának felújítását. Akkor
Az azonnal
még úgy volt, hogy a
indítható profelújítás még 2009-ben
jekt azonnali
indításáig köz- megkezdődhet.
Nem így történt.
lekedjünk óvaAzóta
annyi
tosan, vigyázva
történt,
hogy
már
az
a magunk és a
első
helyre
kerültünk
többi közlekedő
a programban és az
épségére.
útfelújítás
státusza
„azonnal indítható”-vá vált. A felújításra szánt
pénzről tavaly tavasszal úgy tájékoztatták az
önkormányzatunkat, hogy megvan, már csak
az aláírás hiányzik...
Nos, az az aláírás azóta is hiányzik. Teljesen
jogosan merül fel bennünk a kérdés, hogy
miért. És azt hiszem, nem csak engem zavar,
hogy nem kapunk választ az illetékesektől.
Maradnak hát az úthibák, amelyek egyre
terebélyesednek. Ha a tűzoltás jellegű kátyúzás
nem történik meg rövid időn belül, az út
hamarosan még rosszabb állapotban lesz, mint
volt négy és fél éve, amikor sebességkorlátozással
„gyógyították” a katasztrofális helyzetet. De ha
meg is történik, ez nem hosszú távú megoldás.
Pedig maga a kátyúzás sem olcsó dolog.
Több olyan tanulmányt is olvastam, amely
állítja, hogy távlatokban nézve az állandó
(akár évente több alkalommal történő)
kátyúzás nagyságrendekkel többe kerül, mint
a kátyús szakasz időtálló felújítása. Meg lehet
nézni például a 14101-es úthibákkal korábban
leginkább sújtott szakaszát, az öttevényi
focipálya előtti részt, hogy a felújításnak
hála sokkal jobb állapotban van, mint a csak
kátyúzással javított szakaszok. Remélhetőleg
arra a szakaszra még évekig nem kell kátyúzás
miatt súlyos pénzeket költenie az államnak.
Amit tehetünk, az az, hogy várunk az
azonnal indítható projekt azonnali indítására.
Addig pedig közlekedjünk óvatosan, vigyázva a
magunk és a többi közlekedő épségére.

- BÁBICS NORBERT -

Út, hiba
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Fogamzásgátlás fiataloknál, nemi úton
terjedő betegségek, AIDS - 2011. 03.11. 17 óra,
előadó Rammné Domján Katalin védőnő.
Káros szenvedélyek gyermekeink körében

Klubunk programjai
(helyszín a könyvtár):

Örömmel értesítjük a falu lakosságát,
hogy gyermekeink egészséges fejlődését
elősegítendő Szülők Klubját indítunk.
Célunk, hogy minél szélesebb körnek
adjunk át megfelelő ismereteket a fiatalok és
gyerekek egészségének megőrzése érdekében.
Mindannyiunk célja és feladata ezért mindent
megtenni.

- RAMMNÉ DOMJÁN KATALIN -

Várjuk téma javaslataikat, észrevételeiket
hogy fiataljainknak segíteni tudjunk.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk.
Kedves fiatal korosztály! Bár a megnevezés
Szülők Klubja, a témák fontosságára való
tekintettel várunk benneteket is.
Jöjjünk össze minél többen!

- 2011. 03. 25. 17 óra, Rammné Domján
Katalin.
Egészséges táplálkozás- Nutrikid program
bemutatása - 2011. 04. 15. 17. óra, Rammné
Domján Katalin.
Szeretve neveld, nevelve szeresd - 2011. 05.
20. 17. óra, Lehotzky József családgondozó.
A nyári szünet után szeptemberben
folytatódnak a Szülők Klubja programjai.

Elérhetőség: Rammné Domján Katalin
védőnő, tel. : 06-20-441-1353.

Minden hónap utolsó hétfőjén Baba- Mama
Klub 10 órától. Szülők klubja a meghirdetett
időpontokban.

Terhestanácsadás:
szerda és péntek 8-9 óráig.

Csecsemő tanácsadás: kedd 8-11 óráig

Védőnői tanácsadás: hétfő 8-10 óráig

A Kossuth téri egészségházban található
tanácsadói
helyiségben
a
következő
tanácsadásokkal várjuk Önöket.

Tanácsadások rendje

A borok átvétele 13 és 14 óra között lesz.
Nevezni két, egyforma palack (7 dl) borral
lehet, melyet parafa dugóval zárjanak le. A
rendezők kérik, hogy a palackokon semmiféle
jelzés, címke ne legyen!
A borokat 14 órától bírálja el a bizottság,
15 órától várják a különféle pogácsákat,
majd fél négykor kezdődik az ünnepélyes
eredményhirdetés, és a díjak, oklevelek
átadása.
Az immár tizennyolcadik alkalommal
megrendezendő kunszigeti borversenyre
szeretettel várnak mindenkit a szervezők.

A borversenyt 2011. március 20-án,
vasárnap délután rendezik a sportbüfében.

A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület és
Kunsziget Község Önkormányzata idén is
megrendezi hagyományos borversenyét. A
hagyományokhoz híven a versenyhez ezúttal
is kapcsolódik pogácsasütő verseny.

Borverseny 2011

Idén az egyházközségi hozzájárulás
gyűjtésének időpontja: 2011. március 13. Aki
a fent jelzett időpontban nem tudja befizetni,
mert nem lesz otthon, vagy előre rendezni
szeretné, megteheti ezt Jursicsné Andi VirágAjándék üzletében is.
A
Nagyböjtben
templomunkban
háromnapos lelkigyakorlat lesz április
7-8-9-én. Mindegyik napon lesz mód
elvégezni a szentgyónást délután öt órától.
A lelkigyakorlatok 18 órakor kezdődnek és
Zdiarszky László karmelita szerzetes fogja
tartani az elmélkedéseket.

- SZALAI MÁRK -

Egyházközségi hírek
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kisgyermek lesz első osztályos szeptembertől.
A természet ébredésének kezdetén az
egyik legszebb tavaszi ünnepünkre, az 1848as forradalom és szabadságharc emléke
előtt tisztelgünk az óvodás gyermekekkel.
2011. március 11-én, pénteken ünnepi
megemlékezésre készülünk, ahol a kisközépső csoportosok lesznek a vendégeink.
Gál Csabáné Jolika néni nyugdíjba vonulása
után, a meghirdetett dajkai álláspályázat
értékelése után Mezeiné Sipos Szilvia lett
dajka nénije a nagy-középső csoportnak.
Február elején pályázatot írtam ki a
megüresedett konyhai kisegítő állásra,
melynek lezárása után Rebenek Árpádné
Marika néni készíti a tízórai és az uzsonnát a
gyermekeknek tálalja a kiszállított ebédet az
óvoda konyhájában.
Mindkét régi-új kolléganőnek kívánok, jó
munkát és remélem sok-sok örömteli napot
töltenek az óvodás gyermekek gondozása,
ellátása közben intézményünkben.

Szülők Klubja Kunszigeten

Február elején vidám, színes szalagokkal
díszítettük fel óvodánkat, készülődtünk a
hagyományos farsangi jelmezbálra. Február
18-án minden óvodás gyermek jelmezbe
bújva jó hangulatban vett részt a mulatságon.
A jelmezesek bemutatkozásával, tánccal,
vidám vetélkedőkkel telt a délelőtt. A szülők
sok-sok édességgel, üdítővel támogatták
rendezvényünket. Köszönjük, hogy ezzel
még emlékezetesebbé tették ezt a napot. A 8.
oldalon további fotókat láthatnak.
A nagy-középső csoportban nyílt napokat
tartottunk az érdeklődő szülőknek, majd
látogatást tehettünk az első osztályban.
Másnap pedig a szüleikkel együtt látogathattak
a leendő első osztályosok az iskolába. A
tanköteles korú gyermekek szüleit szülői
értekezletre hívtuk ,meghívott vendégünk volt
a kunszigeti iskola igazgatója és a leendő elsős
tanító néni, Hajni néni. Az idei tanévben 19

- FARKAS FERENCNÉ -

Farsangoltak az óvodások
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A versenyt 2011-ben a magyar költészet
nevezetes napján, április 11-én, hétfőn délután
rendezik, a kultúrház felújítása miatt ezúttal
az iskolában.
A költészet napi versenyre ezúttal is várják
a rendezők az általános iskolásokon túl az
idősebb korosztályt is.

Gratulálunk!

Fülöp Lara 2011.02.17.
an.: Bennárik Nicolette Márta

Születés:

Anyakönyvi hírek

Fekete zászló és mély gyász fogadta 1996.
március 29-én a Nyuszi-kupára Kunszigetre
érkező általános iskolák tanulóit és az őket elkísérő pedagógusokat: aznap hajnalban meghalt Tilai Lajos, Kunsziget polgármestere.
Tilai Lajos hivatását, embertársait, faluját és
családját szerető ember volt. Hivatásos tűzoltó
volt, majd Kunsziget első szabadon választott
polgármestere lett, és a Győr-Moson-Sopron
megyei közgyűlésnek is tagja volt.
A Nyuszi-Kupát Tilai Lajos kezdeményezésére először 1994-ben rendezték meg a vadonatúj kunszigeti sportcsarnokban. 1997 óta
Tilai Lajos Emléktornaként rendezi meg a versenyt, amely idén április 2-án lesz a kunszigeti
sportcsarnokban. Az iskola Abda, Öttevény,
Győrzámoly, Győrladamér, Győrszemere és
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Őszinte részvétünk!

Csányi Gyula 2011.02.08.

id. Gál Nándorné 2011.01.30.

Halálozás:

Mosonszentmiklós lány- és fiúcsapatait szeretné vendégül látni a tornán.

15 éve halt meg Tilai Lajos

Már harmadik alkalommal rendez vers- és
prózamondó versenyt a VA kunszigeti iskolája
és Kunsziget Község Önkormányzata. Az
elmúlt két évben az iskolásokon túl nyugdíjas
korú versenyzők is részt vettek a versenyen:
rájuk az idei versenyen is számítanak a
rendezők.

Szalai Ildikó 2010-ben, Vikidár Márk 2009-ben mutatott be emlékezetes produkciót.

A költészet napját versekkel köszöntjük
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április 4. hétfő
15:00 Nyugdíjas klub foglalkozás: Frissítő
gyógytorna a sportcsarnokban
április 9. szombat
10:00 Rajka - Kunsziget u16
április 10. vasárnap
15:00 Kunsziget - Mecsér tart.
17:00 Kunsziget - Mecsér m. III. o.
április 11. hétfő
13:00 A nyugdíjas klub és az általános iskola
közös szavalóversenye az iskolában
április 16. szombat
10:00 Kunsziget - Mosonszentmiklós u16
16:00 Kunsziget - Győrújfalu teke
17:00 Mosonszentmiklós II - Kunsziget m. III
április 17. vasárnap
09:30 Virágvasárnapi passió
április 18. hétfő
Nyugdíjas klub foglalkozás: „Keresztfa titka
tündököl”

március 15., kedd
16:00 Március 15-i ünnepély a Millenniumi
Keresztnél
március 21., hétfő
15:00 Kacagd ki a bánatod - irodalmi délután
Hámor Vilmossal, Könyvtár
március 19., szombat
Népi gyermekjáték és néptánc találkozó
Dunaszentpálon
10:00 Tekecenter - Kunsziget teke
10:00 Kunsziget - Hegyeshalom u16
március 20., vasárnap
13:00 Borverseny a sportbüfében
13:00 Ásványráró - Kunsziget tart.
15:00 Ásványráró - Kunsziget m. III. o.
március 23-24, szerda-csütörtök
Iskolai nyílt napok
március 26., szombat
10:00 Győrladamér - Kunsziget u16
16:00 Kunsziget - Jobb Dáma teke
március 27., vasárnap
14:00 Kunsziget - Kimle tart.
16:00 Kunsziget - Kimle m. III. o.
április 2., szombat
Tilai Lajos Emléktorna a sportcsarnokban
10:00 Kunsziget - Halászi u16
17:00 Pér - Kunsziget teke
április 3., vasárnap
14:00 Darnózseli - Kunsziget tart.
16:00 Darnózseli - Kunsziget m. III. o.

Programajánló
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