XXIII. évfolyam 8. szám

2011. december 14.

Betlehem fénye elér hozzánk
- SZALAI SÁNDORNÉ Az év leghosszabb éjszakája után néhány
nappal reményt adó fény gyúl, a szeretet fénye,
amely mindenkihez elér.
December 21. az év legrövidebb
nappalának, és az év leghosszabb
éjszakájának a napja.
Komoly
jelentősége
is van ilyenkor a
fénynek,
amelyet
szimbolikusan Jézus
születése és az általa
hozott
megváltás
jelent minden hívő
ember
számára.
A
reményt magában hordozó
fény Betlehemből indult, az ereje akkora,
hogy még ma is beragyogja életünk minden
napját, legfényesebben mégis ilyenkor,
december végén világít. Mint azon a szent

éjszakán, amikor a csillagok különös
ragyogással fénylettek a sötét éjszakában,
hogy az angyaloknak utat mutassanak. A
holdvilág is teljes fénnyel világított Máriának
a betlehemi istállóban, a szél elállt, a háborgó
tenger lecsillapodott, amikor az angyalok
örömhírt vittek a pásztoroknak.
Megszületett a Megváltó.
A remény mellett
van
még
egy
fontos üzenete a
karácsonynak: hiszen ez a szeretet
legmagasabb rendű
ünnepe.
Ilyenkor,
karácsony tájékán jobban
igényeljük az otthon melegét,
a családi együttlétet, mint bármikor máskor
az évben, hiszen a szeretet hol máshol
teljesedhetne ki igazán, ha nem a családban.
FOLYTATÁS A 2
2. OL
OLDALON >>

Kunszigeti
az Év polgárőre
- TILAI ZOLTÁN Elmúlt 14 évi sikeres munkája elismeréseként Németh Csaba az Év polgárőre, míg
Kunsziget Község Polgárőrsége az Év Polgárőr
Egyesülete címet kapta az Országos Polgárőr
Szövetségtől.
A díjátadó ünnepség október 22-én volt
Budapesten az Országos Rendőrkapitányság
épületében.
Az
eseményen
Németh
Csaba, Kunsziget Község Polgárőrségének
parancsnoka az „Év polgárőre” díjban (oklevél
és bronz emlékérem) részesült az egyesület
élén töltött munkája elismeréseként. Az
egyesület jutalma az oklevél és bronzplakett
mellett 100 000 forint volt.
FOLYTATÁS A 8. OLDALON >>

Közmeghallgatás
- LENDVAI IVÁNNÉ November 24-én a kultúrházban közmeghallgatás keretében számolt be az idén végzett
munkájáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

De az ünnepvárás ezzel még nem ér véget.
Az iskola és az óvoda is saját karácsonyi
műsorral készül az ünnepre, a nyugdíjas
klub énekkara és az iskola kórusa a templomi
karácsonyi koncerten lép fel. Az újévet pedig
- idén először - közösen köszönthetjük a
Kossuth téren az éjféli koccintás után.

Kunsziget Község Képviselő-testülete
az önkormányzatok működéséről szóló
törvényeknek
eleget
téve
beszámolt
munkájáról,
melyet
2011-ben
a
településüzemeltetés, fenntartás, község
fejlődése, a szolgáltatások biztosítása
érdekében végzett.
A közmeghallgatáson a beszámoló
elhangzása után a lakosság is tett fel kérdéseket
a képviselő-testületnek a falu életével
kapcsolatban.

RÉSZLETEK A 2., 7. ÉS 8. OLDALON >>

FOLYTATÁS A 4-5. OLDALON >>

Kunsziget a karácsonyt várja
- BÁBICS NORBERT Méltóbb alkalom nem is lehetett volna
a helyi piac kialakítását célzó Kossuth téri
faházak felavatására, mint a november 26-i
adventi gyertyagyújtás és vásár. Idén is
közösen gyújtottuk meg az első gyertyát a falu
adventi koszorúján.
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Karácsonyi köszöntő
- LENDVAI IVÁNNÉ Falunk házainak 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!

A legnagyobb csoda
- SZALAI MÁRK -

Betlehem fénye elér hozzánk
<< FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A december hónap a készülődés jegyében
telik, befejezzük azokat a tevékenységeket,
amiket erre az évre terveztünk, hogy jövőre
újult erővel láthassunk munkához. Jön az új
év kezdete is, amikor számot vetünk az előző
évvel, a terveinkkel, amik megvalósultak,
és azokkal is, amelyek beteljesülésére még
várnunk kell.
Mindig jókor ér bennünket a betlehemi fény,
hiszen biztatást és reményt ad számunkra, az
új évhez, az új célokhoz.

Hagyjuk, hogy ez a fény elérjen
bennünket!
Lépj hát be a fénybe: lásd, a világ csoda!
Várjátok Jézustól az angyalt, hogy hozzon az
égiektől szeretetet, harmóniát, meghitt, boldog
életet. Nyissátok ki szívetek kapuját, hogy
az isteni szeretet önzetlenül áramolhasson
rajtatok keresztül minden ember felé, így
önmagunk felé is.
Kívánunk a Kunszigeti Hírmondó
olvasóinak áldott szép karácsonyt és békés,
boldog új évet!

Karácsonykor a pásztorokkal együtt útnak
indulunk, hogy megkeressük a betlehemi
istállót, a világ legcsodálatosabb épületét,
és benne megtaláljuk az újszülöttet, a
betlehemi kisdedet, a kis Jézust. Az elmúlt
évszázadokban a világ különböző részein sok
csodálatos épületet építettek és napjainkban
is készülnek építészeti remekművek.
Hatalmas templomok Isten dicsőségére, még
hatalmasabb felhőkarcolók az emberi tudás
dicsőségére és óriási bevásárlóközpontok a
vásárlás kétes dicsőségére.
De hiába építenek több száz méter magas
házakat vagy szállodákat a tenger alá, nincs a
világon még egy olyan csodálatos ház, mint
a betlehemi házikó, amelyben megszületett a
Megváltó.

Karácsonyi és szilveszteri rendezvények Kunszigeten
December 15. csütörtök
14:30 Száncsengő - a győrzámolyi színjátszókör előadása
az IKSZT (kultúrház) nagytermében
December 17. szombat
Téli focikupa a sportpályán (részletek a 13. oldalon)
December 18. vasárnap
16:00 Karácsonyi hangverseny a templomban az
óvodások, az iskolások, a fiatalok és a nyugdíjasok közreműködésével
December 20. kedd
17:00 Az iskola karácsonyi ünnepi műsora
az IKSZT (kultúrház) nagytermében
December 22. csütörtök
17:00 Az óvoda gyerekeinek karácsonyi ünnepi műsora - 17 órától a kiscsoportos,
17:45-től a nagy-középsősök műsora
kezdődik
Január 1. vasárnap
0:30 Újévköszöntő a Kossuth téri
faházaknál
A karácsonyi és újévi szentmisék rendje az újság mellé kapott
szórólapon található meg.

Lehet fényes palotákat építeni, de az egyszerű
betlehemi istálló mindegyiknél ragyogóbb,
mert benne a világ világossága született meg.
Lehet drága pénzen gazdag házakat építeni, de
a szegényes betlehemi házikó mindegyiknél
többet ér. A kis betlehemi ház nem olyan,
mint azok a turistalátványosságok, amelyek
előtt lenyűgözve állnak meg a kirándulók
ezrei.
De mégis, ebbe a házba tér be az egész
keresztény világ, s térdel le a Gyermek előtt.
A betlehemi ház, Jézus születésének helye a
világ legcsodálatosabb háza.
Az én szívem is ilyen csodálatos hellyé
válhat, ha megszületik benne Jézus!
Részlet Horváth István Sándor : A betlehemi
pásztor című új könyvéből
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Selma Lagerlöf: A szent éjszaka
Karácsony napja volt, valamennyien
a templomba mentek, csak nagyanyó
és én maradtunk odahaza. Azt hiszem,
az egész házban egyedül voltunk. Mi
azért nem mehettünk a többiekkel, mert
egyikünk nagyon fiatal volt, a másikunk
pedig már nagyon öreg. És mi mind a
ketten olyan szomorúak voltunk, hogy
nem mehettünk el a hajnali misére és
nem gyönyörködhettünk a sok-sok égő
gyertyában.
Amint így egyedül üldögéltünk,
elkezdett nagyanya mesélni.
- Volt egyszer egy ember - mondta,
- aki kiment a sötét éjszakába, hogy
tüzet kölcsönözzön. Házról-házra járt
és mindenhová bekopogtatott. - Jó
emberek segítsetek rajtam! - mondta. - A
feleségemnek gyermeke született és tüzet
akarok gyújtani, hogy felmelegítsem őt
meg a kisdedet.
De késő éjszaka volt és mindenki
mélyen aludt. Senki sem válaszolt.
Az ember tehát csak ment, mendegélt.
Végre észrevette, hogy nagy messze
valami tűz világol. Abba az irányba
vándorolt tovább és meglátta, hogy a tűz
kint a szabadban lobog. Fehér juhnyáj
pihent és aludt a tűz körül és egy öreg
pásztor üldögélt ottan és őrizte a nyájat.
Mikor az ember, aki tüzet keresett,
odaért a juhokhoz, meglátta, hogy három hatalmas
komondor fekszik a pásztor lábánál. Mind a
három fölébredt, mikor arrafelé tartott, kinyitották
széles szájukat ,mintha ugatni akarnának, de egy
hang sem hallatszott. Az ember látta, hogy a
szőrük felborzolódott a hátukon, látta, hogy éles
foguk fehéren villogott a tűzfényben és hogy
nekirohannak. Érezte, hogy az egyik a tuba fele
harap, a másik meg a keze felé; a harmadik pedig
a torka felé. De mintha a foguk, amikkel harapni
szerettek volna, nem engedelmeskedett volna és
így az embert semmi baj nem érte.
Most az ember tovább akart menni, hogy
megkapja amire szüksége van. De a juhok olyan
sűrűn feküdtek egymás hegyén-hátán, hogy nem
tudott előre jutni. Ekkor egyszerűen fellépett az
állatok hátára és úgy ment a tűz felé. És egy állat
sem ébredt fel, de még csak meg sem mozdult.
Idáig jutott a nagyanya a mesélésben, anélkül,
hogy megzavartam volna, most azonban igazán
félbe kellett szakítanom. - Miért nem mozdultak
meg a juhok, nagyanyám? - kérdeztem. - Azt majd
meghallod nemsokára, - mondta nagyanya és
tovább folytatta a történetet.
- Mikor a férfi már közel ért a tűzhöz, a pásztor
feltekintett. Öreg, haragos ember volt, barátságtalan
és kemény mindenkivel szemben. Mikor meglátta,
hogy az idegen feléje közeledik, felkapta hosszú
hegyes botját, mely mindig a kezében volt, mikor
a nyájat őrizte és az idegen felé hajította.
A bot sivítva röpült a vándor felé, de mielőtt
eltalálta volna, elkanyarodott tőle és búgva sivított
el mellette, ki a mezőre.
Mikor nagyanya idáig jutott, ismét
félbeszakítottam. - Nagyanyám, miért nem akarta
a bot eltalálni azt az embert? - Nagyanya azonban
nem is törődött a kérdésemmel, hanem tovább

folytatta az elbeszélését.
- Most odalépett az ember a pásztorhoz és így
szólt hozzá: Jó ember, segíts rajtam és adj kölcsön
egy kis parazsat! A feleségemnek gyermeke
született és tüzet kell raknom, hogy felmelegítsem
őt meg a kisdedet.
A pásztor a legszívesebben nemet mondott
volna, de azután a kutyákra gondolt, melyek nem
harapták meg az idegent, meg a juhokra, melyek
nem ugrottak föl és végül a botjára, mely nem
akarta eltalálni, bizony megfélemedett és nem
merte megtagadni tőle, amit kért.
- Végy csak, amennyi kell! - mondta az
idegennek.
A tűz már éppen kialvóban volt. Nem volt ott
már sem darabfa, sem gally, csak nagy halom
zsarátnok, az idegennek pedig nem volt sem
tűzlapátja, sem serpenyője, amiben a parazsat
elvihette volna.
A pásztor jól látta ezt és azért újból biztatta: Végy csak amennyi tetszik! - és már előre örült
annak, hogy az idegen úgy sem fog tudni tüzet
vinni magával.
Az ember azonban lehajolt és puszta kezével
néhány parazsat kapart elő a hamuból és azt a
köpenyébe takargatta. És a parázs sem a kezét nem
égette meg, mikor hozzányúlt, sem a köpenyét,
amiben úgy vitte, mintha csak dió vagy alma lett
volna.
Erre már harmadszor szakítottam félbe a
mesét.
- Nagyanyó, miért nem akarta a parázs
megégetni annak az embernek a kezét?
- Mindjárt meghallod, - mondta nagyanya és
tovább folytatta a történetet.
- A pásztor, aki gonosz és haragos ember volt,
mindezt látta, akkor nagyon elcsodálkozott: -

Micsoda éjszaka lehet ez, hogy a
kutyák nem harapnak, a juhok nem
félnek, a botom nem talál és tűz nem
éget? Visszahívta az idegent és ezt
kérdezte tőle: - Minő éjszaka ez? És
hogy van az, hogy mindenek olyan
kegyesek hozzád?
Erre az idegen így felelt: - Én nem
mondhatom meg Néked, ha magad
nem látod! - És azzal tovább sietett,
hogy minél előbb tüzet rakhasson és
felmelegítse a feleségét és a kisdedet.
A pásztor azonban úgy gondolta,
hogy nem téveszti el a szem elől
ezt az embert, míg meg nem tudja,
hogy mit is jelentsenek mindezek.
Fölszedelőzködött tehát és utána
ment, míg el nem jutott oda, ahol az
lakott.
Ekkor látta a pásztor, hogy az
idegennek még csak kunyhója
sincsen, hanem csak egy sziklabarlangban feküdt a felesége és a
gyermeke és ott semmi más nem volt
a hideg sivár kőfalaknál.
A pásztor úgy gondolta, hogy a
szegény ártatlan csecsemő halálra
fázik a barlangban és bár keményszívű ember volt, mégis ellágyult
és segíteni akart a gyermeken.
Leoldozta hát válláról a hátizsákját és
elővett belőle egy puha, fehér báránybőrt, odaadta
az idegennek és azt mondta, hogy takarja be vele
az alvó kisdedet.
De alig hogy megmutatta, hogy ő is tud jószívű
lenni, a szemei egyszerre fölnyíltak és olyant látott,
amit eddig nem láthatott és olyant hallott, amit
eddig nem hallhatott.
Látta, hogy ezüstszárnyú kis angyalkák állanak
sűrűn körülötte és mindegyikének hárfa van a
kezében és mindegyik hangosan énekelte, hogy
ma született nékünk a Megváltó, aki a világot
feloldja bűneiből.
Most aztán megértette, hogy miért volt ma
éjszaka minden olyan vidám és hogy miért nem
akart rosszat tenni senki sem. De nemcsak a
pásztor körül voltak angyalok, hanem angyalokat
látott, ahová csak tekintett. Ott ültek bent a
barlangban, ott ültek kint a hegyen és ott lebegtek
fent az égben. Csapatostól jöttek és mentek, de
mindannyiszor megálltak és megnézték egy
pillanatra a kisdedet.
Oly nagy öröm, vigasság, ének és zene volt a
sötét éjszakában, aminőt ő eddig soha sem látott.
Úgy megörült, hogy felnyíltak szemei, térdre
borult és úgy adott hálát az Istennek.
Midőn idáig jutott el nagyanya, felsóhajtott
és így szólt: - És amit ez a pásztor látott, azt mi
is megláthatjuk, mert az angyalok minden
karácsony éjjel fent lebegnek az égben, csak észre
kell vennünk őket.
Majd kezét a fejemre téve, így szólt nagyanyám:
- Emlékezz erre vissza, mert ez igaz, mint ahogy én
látlak téged és te látsz engem. És nem a gyertyáktól,
nem a lámpáktól függ, nem a holdvilágtól, avagy a
napfénytől függ, hanem az a legfontosabb, hogy
olyan szemünk legyen, amely meglátja az Úr
dicsőségét
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Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A helyi önkormányzatokról szóló törvény
meghatározza azokat a feladatokat, melyet
kötelezően kell ellátnia az önkormányzatnak,
ezen felül többlet feladatellátás szabadon
vállalható.
A kötelező és szabadon vállalt feladatokat
gazdasági és humán tényezők határozzák
meg. Falunkban nemcsak a szabadon vállalt,
de a kötelező feladatok forrását is a község
lakosságának, önkormányzati vezetésnek,
a képviselő-testületnek kell biztosítani,
átgondolt, takarékos gazdálkodással.

pályázatok adják, valamint a fegyelmezett
adóbefizetés, melyet köszönök.

Képviselő-testületi ülések
A működéshez, fejlesztéshez a humán
erőforrás
biztosított.
Részt
veszünk
továbbképzéseken, fórumokon, melyek a
község érdekét szolgálják, hogy élni tudjunk
a pályázás lehetőségeivel.
A problémák megoldására, az állandó
változás kezelésére a képviselő-testület 2011.
nov. 15-ig 47 ülést tartott (2010-ben 33.),
252 határozatot hozott (2010-ben 140), 14
rendeletet alkotott (2010-ben 5).

2011. évi költségvetés alakulása

Munkahelyek száma

A személyi juttatások és a munkáltatót
terhelő járulékok összege szembeállítva a havi
nettó finanszírozás keretében járó normatíva
és SZJA összegével, azt eredményezte, hogy
2010. augusztus 31-ig. 6,99 millió forintot
kellet befizetnünk a MÁK számlájára, míg
2011. október 31-ig ez az összeg 19, 4 millióra
nőtt. Tehát önkormányzatunk alacsony
támogatásban részesült.
A feladat ellátásra, fejlesztésre egyetlen
módon van a településnek lehetősége:
különböző jogcímeken befolyt adóbevételek
és pályázaton nyert támogatások.
A reális értékeléshez fontos elemeznünk a
különböző adóbevételeket.
Legjelentősebb összeget az iparűzési adó
képviseli, a 145,3 millió forintból 139,4 millió

Az ember alapvető értéke és igénye a munka
– a munkahely. Ezért községünk életét, az
önkormányzat munkáját meghatározza az
ipari üzemek és a mg. szövetkezet léte, ahol a
gazdasági válság után a munkahelyek száma
stabilizálódott. Míg 1996-ban 200 fő részére,
addig 2010-ben 960 fő részére biztosított
munkalehetőséget, 2011. évben meghaladta
az 1000 főt.

Kötelező feladatok ellátása
A 14101 számú, Öttevény – Kunsziget
bekötőút néhány száz méterét felújították
a hulladékudvar megközelíthetősége miatt.
Sajnos a sikeres pályázat ellenére sem került
még aszfaltszőnyeg az út további részére. A
dokumentáció elkészült, közbeszerzési eljárás
kihirdetésére alkalmas, melyre engedélyt a

értékű és mértékű fejlesztések, felújítások,
beruházások valósultak meg komplex
településfejlesztés során, közösen a római
katolikus egyházzal, a civil szervezetekkel és
a falu lakosságával.
A pályázatok megírásában, projektek
megvalósításában minden alkalommal részt
vett önkormányzatunk.
Címszavakban a legjelentősebbek:
Római Katolikus Templom külső felújítása43 M Ft
Pályázó: Római Katolikus Egyház
Szakrális Közösségi Kulturális Tér
21 M Ft
P.: Kunszigetért Közalapítvány
Plébánia külső felújítása
16 M Ft
P.: Kunszigetért Közalapítvány
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
52 M Ft
P.: Kunsziget Község Önkormányzata
Mosoni-Duna turisztikai fejlesztése
38 M Ft
P.: Győri Többcélú KT.
Helyi piac – helyi termék árusítás
8 M Ft
P.: Kunsziget Község Polgárőrsége
Sportöltöző infrastrukturális fejlesztése 2,6 M Ft
P.: Kunsziget Sportegyesület
Összesen: mellyel a falu vagyona nőtt
180,6 M Ft

IKSZT beruházás címen 36,9 millió forintot
fizetett ki az önkormányzat, a támogatás
lekérése folyamatban van.
A kunszigeti római katolikus plébánia
külső felújításának I. részszámláját 8,5 millió
forint összegben a Kunszigetért Közalapítvány
részére megelőlegezte az Kunsziget Község
Önkormányzata.

Intézmények működtetése

forintot a SICK Kft., a Federal Mogul Hungary
Kft., és a Zöld Mező Mg. Szövetkezet fizet.
A szolgáltatásokat végző vállalkozók által
befizetett vállalkozók kommunális adójából
származó bevétel 2010-ben 2,5 millió forint,
2011-ben 114 ezer forint volt, ez az adónem
2011. évtől megszűnt.
Községünk költségvetésének kiadási és
bevételi oldala 2011-ben 257,7 millió forint,
melyből fejlesztésre 113,1 millió forintot (a
teljes költségvetés 44 százalékát) használtunk
fel. A kiadási és bevételi oldal stabilitását az
évek óta folyó takarékos gazdálkodás és sikeres

Magyar Köztársaság Kormánya ad. Számos
alkalommal kértük a Magyar Közút Kht-t,
mint az út kezelőjét, hogy az állami tulajdonú
utat a jelentős forgalom miatt újítsa fel.
Több-kevesebb alkalommal, jobb-rosszabb
minőségben megtörtént.
Járdát aszfaltoztunk a Fő utcán és a József
A. utcában a balesetveszély elkerülése miatt.
A kivitelezés költsége 2,5 millió forint volt.
Az árkokat kaviccsal töltöttük fel, dréncső
biztosítja a víz elvezetését.

Beruházások
Az elmúlt két évben községünkben jelentős

A családi napközi 2011-ben 13 fős
létszámmal működik.
A Tündérvár Óvodába 54 óvodás jár.
Az óvoda költségvetése 21,6 millió forint,
ehhez az állam 10,7 millió forint normatív
támogatással járul hozzá.
Kunsziget Község Képviselő-testülete a
döntött a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit
kft. létrehozásáról, mely az önkormányzat
kötelező oktatási feladatellátására szolgál, 100
százalékban önkormányzati tulajdonú.
Az önkormányzat az alapfokú oktatás
feladatának ellátására a Vocational Academy
Alapítvánnyal kötött szerződést 2011.
augusztus 1-jével megszüntette.
A Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
megalapította a Kunszigeti Két Tannyelvű
Általános Iskolát, ahol angol-magyar
nyelvű tanítás, angol és német idegennyelvoktatás folyik. Az iskola nyolc osztályos, fél
8-tól 16 óráig tart nyitva, iskolaotthonos
(napköziotthonos) ellátással működik. A
tanulók létszáma 114, ebből kunszigeti
lakhellyel 77 tanuló rendelkezik, a többiek a
környékbeli településről járnak Kunszigetre,
szállításukat a fenntartó biztosítja.
Kunsziget Község Önkormányzata az iskolát
megillető normatíván túl költségvetéséből
biztosítja az iskola működését.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON >>
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Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
>> FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

Egészségügyi alapellátás
A védőnői szolgálat biztosított, új
szűrővizsgálatok kerültek bevezetésre.
Önkormányzatunk a háziorvosi ellátás
biztosítására pályázatot írt ki, amely csak a
második fordulóban járt sikerrel - az átmeneti
időszakban dr. Szűcs Rozáliával kötött
közalkalmazotti szerződést, aki naponta a
lakosság rendelkezésére állt. 2011. szeptember
1-től dr. Máté Csongor háziorvos látja el a
családorvosi teendőket. Szeptembertől a
vérvétel helyben biztosított, folyamatosan
tartanak szűrővizsgálatokat is.
A Vitalitás Patika a helyettesítő orvosi
rendelés átmeneti időszakában próbált
igazodni a változó időpontú orvosi
rendeléshez, melyet ezúton is köszönünk.

Szociális ellátások
Az első lakáshoz jutási támogatásról szóló
rendeletet a képviselő-testület átdolgozta,
hogy minél több fiatal részesülhessen a
támogatásban, költségvetésében erre a célra
4,2 millió forintot különített el, ebből igényelt
és fizetett 4 fiatal részére 2,8 millió forintnyi
támogatást.
A babakötvény célja a gyermekvállalás
segítése, 2011-ben újabb 10 fő, így összesen
20 fő vesz részt a programban.
A Gyermekjóléti Szolgálat az Ikrényi
Mikrotérségi Társulás keretén belül működik.
A házi segítségnyújtás 22 gondozottat lát el,
3 gondozónő biztosítja az idősek ellátását.

Szociális támogatások
Kiemelt szerepet kapott a gazdasági válság,
a deviza alapú hitelek miatt nehéz helyzetbe
került családok segítése. A képviselő-testület a
fentiekhez kapcsolódó kérelmet nem utasított
el, rendkívüli esetben 1 napon belül nyújtott
segítséget. Rendkívüli átmeneti segélyt 2011ben 12 fő részére 578 ezer forint összegben
fizetett ki, 2010-ben 18 fő igényelt ilyen típusú
segélyt, az önkormányzat 2010-ben 666 500,
2009-ben 583 500.
Beiskolázási támogatás címén 2011-ben
584 ezer, gyermekvédelmi kedvezmény
címén 197 ezer, temetési segély címén 80 ezer
forintot fizetett ki az önkormányzat, óvodás
és iskolás gyermekek étkezési térítési díját
50 százalékkal támogatta 1,6 millió forint
értékben, a tankönyvvásárlási támogatása
594 ezer, ápolási díj 344 ezer forint volt
idén. Emellett az önkormányzat támogatta
a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését,
fizetett ki lakásfenntartási támogatást,
szociális alapon közgyógyellátást, aktív
korúak ellátása címén 7 fő, fejenként havi 28
500 forint támogatásban részesült.

Ösztöndíj, nyelvtanulás
A Bursa Hungarica önkormányzati
ösztöndíjról a Kunszigeti Hírmondó 6.
oldalán olvashatnak. Nyelvtanfolyamokat az

önkormányzat közel 1 millió forint értékben
támogatott.

Polgármesteri hivatal
A hivatal a korábbiaknak megfelelően,
változatlan személyi állománnyal folytatta
munkáját. 2011. november 1-től feladatát
Dunaszeg-Dunaszentpál-Kunsziget Községek
Körjegyzőségben látják el. Törekszünk a
lakosság magas színvonalú kiszolgálására.

Kultúra, közművelődés, média
Teleház információs központként az IKSZT
(Kultúrház) épületében működik. A könyvtári
szolgáltatást bővítettük internet hozzáféréssel,
másolási lehetőséggel, a nyitvatartási idő
meghosszabbításával.
A kábeltévé üzemeltetését 2010-ben a
Micro Wawe Kft. vette át, rövidesen várható
a faluk műsorait is sugárzó csatorna indítása
(részletek az 6. oldalon).

Sport és szabadidő
Létesítményeink
állagát
megóvjuk,
működésüket folyamatosan biztosítjuk, a
lakosság szórakozása, sportolása és egészsége
érdekében. A sportöltözőben - pályázati
forrásból
nyílászárókat
cseréltünk,
korszerűsítettük a központi fűtést, és
melegvíz-ellátást. Köszönjük Hajczinger
Ferenc vállalkozó és családja, mint a Sportbüfé
üzemeltetőjének munkáját.

Pályázatok elbírálás előtt
Pannónia Kincse Leader Egyesület EMVA
ÚMVP keretén belül bírálatra vár a LEADER
célterületen belül a kunszigeti extrémpark létesítése a Fenék-kert területén, a
támogatási igény 8 millió forint (+ÁFA), az I.
Kunszigeti Húsleves- és Petrezsirom Fesztivál
megrendezése (2 millió forint + ÁFA),
valamint a teke- és teniszpálya felújítása
8 millió forint (+ÁFA) értékben. A KEOP
keretén belül belterületi csapadékvíz-elvezetés
korszerűsítésére adtunk be pályázatot.
Az önkormányzat stabil gazdasági helyzete,
a takarékos gazdálkodás, és az adózási fegyelem
biztosítják az önrészt a sikeres pályázatokhoz.
2011-ben tervdokumentációra, mint kötelező
mellékletekre az önkormányzat több millió
forintot fordított.

Díjak
2011-ben községünk a Falumegújítási
Díj Nyugat-dunántúli Régió I. helyezettje
lett az „Őseink léptein a jövő nyomában”
című projekttel, a pályázat regionális szintű
minősítése után. A Nemzeti Biodiverzitás Díja
országos I. díja - immár második alkalommal
- került Kunszigetre.

Civil szervezetek
Munkájuk nagymértékben segíti a
település életét, hozzájárul a kötelező
feladatok ellátásához, a szolgáltatások magas
színvonalon való teljesítéséhez, közösség
formáló ereje rendkívül fontos. Kunsziget
Község Képviselő-testülete 2011. évi
költségvetésében az egyesületek működésére
7 millió 150 ezer forintot különített el, mely
összeg felhasználására az egyesületeknek
pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok a
kiírásnak megfeleltek, az egyesületek a fenti
keretből valósították meg céljaikat.
2011-ben kiemelt rendezvényünk volt az
erdélyi testvérkapcsolat ápolása, amelynek
keretében fiatalok fogadtunk Kunszigeten,
kunszigeti fiatalok pedig Erdélybe
látogathattak. Köszönöm mindannyiuk
segítségét.
Köszönöm az egyesületek munkáját,
melyet községünk lakossága érdekében
végeztek. Köszönöm a Federal Mogul
Hungary Kft., a Sick Kft, a Zöld Mező
Szövetkezet és a helyi vállalkozók
segítségét.

Terveink, célkitűzéseink 2012-ben
A törvényi változások befolyásolhatják
községünk életét. Pályázati lehetőség
szerint új óvodát szeretnénk építeni. A
fiatalok letelepedésének további segítése,
gyermekvállalás anyagi támogatása továbbra is
kiemelt célunk, ahogy az ösztöndíjrendszeren,
nyelvtanuláson keresztül a tudás megszerzése
és az épített örökség védelme is: a Római
őrtorony, mint a Limes része a világörökség
részévé. Az infrastruktúra fejlesztése kapcsán
fontos 14101 számú út felújításának további
sürgetése, a faluközpont kialakítása (Petőfi tér –
Kossuth tér), valamint a csapadékvíz elvezetése
árokrendszer kiépítésével. Településfejlesztés
címén a Kunsziget Termálfalu projekt
megvalósítása, szélerőműpark kialakítása,
építési telkek kialakítása, a szennyvíztisztító
telep korszerűsítése és járdák felújítása szerepel
céljaink között. A gazdasági válság miatt
kialakult kedvezőtlen helyzet, az elvonások
önkormányzatunkat is érintik, a bevételek
csökkenése a fejlesztések elmaradását
okozhatja.
Elsődleges célunk és feladatunk a kötelező
feladatok ellátása, a szolgáltatások megfelelő
biztosítása.
Köszönjük és a jövőben is kérjük
segítségüket.

Kérés a lakossághoz
A benyúló faágak, a járdák melletti növényzet elterjedése, szétterülése, közvetlenül az
út mellé ültetett növények miatt Kunsziget több útkereszteződése nehezen belátható, így
a közlekedés biztonságára veszélyes. A polgármesteri hivatal kéri, hogy a biztonságos
közlekedés érdekében a járdák, az utak mellett és a kereszteződésekben a növényzet
levágásáról, metszéséről, megfelelő ápolásáról gondoskodni szíveskedjenek!
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Újra kunszigeti tévéműsorok?
- BÁBICS NORBERT A tervek szerint néhány hónapon belül újra
láthatók lesznek kunszigeti videók és kunszigeti híreket tartalmazó képújság kockái a helyi
kábelhálózaton.
A ’90-es évek első felében épült ki
Kunszigeten az első kábeltelevíziós hálózat,
amelynek részeként egy helyi csatorna is.
2010-ben a Micro-Wave Kft. megvásárolta
a kunszigeti hálózatot, amelynek három
hozadéka volt: egyrészt javult és bővült a
kábeltelevíziós szolgáltatás minősége, másrészt
elindult a hálózaton az internetszolgáltatás,
viszont központosították a rendszert, ami
együtt járt a helyi csatorna megszűnésével. A
szolgáltató képviselői 2010 őszén ígéretet tettek

arra, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét,
hogy a rendszerben lévő települések számára
közös, új alapokon nyugvó helyi csatornát
hozzanak létre. Öt érintett település, Abda,
Darnózseli, Dunaszeg, Győrzámoly és
Kunsziget részvételével zajlott le az első
egyeztetés a közös csatornáról. A Micro-Wave
Kft. az Abdán tartott novemberi egyeztetésen
jelezte: szeretnék bejegyeztetni a csatornát
minél hamarabb, és ott a lehető leggyorsabban
elindítani a közös műsort, amely minden
településen azonos lesz. A műsor a tervek
szerint napi 24 órában menne, minden órát
egyenlő arányban felosztva a programban
részt vevő települések között. Így óránként
mindig fix időpontban láthatók majd a
kunszigeti hírek, a jövőben pedig a videók.

Bursa: minden pályázó támogatást kap
- LENDVAI IVÁNNÉ Kunsziget Község Önkormányzata ismét
meghirdette a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a felsőfokú intézményekben tanuló hallgatók részére. Idén 15 pályázat érkezett.
A program 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.
A kistelepülések folyamatos gazdasági,
kulturális fejlődését biztosítja a pályázat a humánerőforrás állandó és minőségi utánpótlásával.

A pályázatok beadásának határidejéig 15
pályázat érkezett az idei Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírására.
Kunsziget Község Képviselő-testülete 2011.
november 24-i ülésén tárgyalta a 2011. évi
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjra
beadott pályázatokat. Minden pályázó támogatásban részesül: az „A” típusú pályázók 10
hónapon keresztül 3500–5000 forintot kapnak. A támogatások havi összege 58 500 forint, amely a 15 nyertes pályázónak átlagban
havi 3900 forintot jelent.
Előző években megítélt támogatás a 4 „B”
típusú pályázó részére havi 15 000 forint fejenként.
Kunsziget Község Önkormányzata évente 735 000 forinttal támogatja a pályázatban
résztvevő 19 felsőoktatási hallgatót.

Változás
az orvosi ügyeletben
A Győr környéki felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyelet december 1-től a következők
szerint módosul.
Hétfőtől csütörtökig 16 órától másnap reggel 7.30-ig, pénteken 13.30-tól másnap reggel
7.30-ig, szombaton és vasárnap és ünnepnapokon 7.30-tól másnap reggel 7.30-ig változatlan helyszínen, vagyis Győrben, a Dembinszky u. 29. alatt tartanak orvosi ügyeletet.
Telefonszám: 96/542-043.

Téli nyitva tartás a
hulladékudvarban
Az öttevényi hulladékudvar 2011. november 14-től téli nyitva tartás szerint üzemel.
Kedd 10-től 16 óráig, szombaton 12.30-tól
16 óráig fogadják a korábbi szabályok szerint
az egyes hulladékokat. Az udvarba történő
beszállítás előtt a jogosultságot igazolni kell,
melyre a hulladékgyűjtési számla szolgál.

Urivi megemlékezés
1943 januárjában a 2. Magyar Hadsereg
soraiban kunszigetiek is harcoltak a Donkanyarban. Közülük tizenhárman elestek
a harcokban, és nem térhettek vissza
szeretteikhez.
Rájuk emlékezünk fáklyák és gyertyák
fényénél a kunszigeti temetőben felállított
kopjafánál 2012. január 13-án 16:30 órától a
helyi fiatalok és a nyugdíjas klub énekkarának
műsorával, valamint koszorúzással és közös
imával.

Boldog Születésnapot!
Horváth Petra 18. születésnapjára
„Az életben legjobb fiatalnak lenni,
mindennek örülni, mindenkit szeretni.
Játsszál, mulass, szórakozz, de azért tanulj,
ha jönnek a gondok, könnyebben boldogulj.
Ha sírnod kell, akkor is nevess,
Ne gyűlölj senki, csak szeress.
Az légy, ami szeretnél lenni,
ne feledd, mi midig fogunk szeretni.

Az I. és a II. világháborúban elesett kunszigetiek - katonák és civilek - nevei olvashatók a templom bejáratának két oldalán. Rájuk emlékezett Kunsziget katonai tiszteletadás mellett 2011. október 31-én az iskolások,
fiatalok és a nyugdíjasok műsorával, koszorúzással és gyertyagyújtással. Fotó: Tilai Zoltán

Boldog születésnapot kíván: Apu, anyu,
testvéreid: Krisztián és Noémi,
Zalán, Maja, Dorián, keresztfiad
Milán, sógorod és sógornőd.
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Sikeres adventi vásár

Az iskolások által készített portékák nagyon gyorsan elfogytak. Fotó: Szalai Viola

- VADÁSZ-PÁLI HAJNALKA November 26-án ismételten megtartottuk az
immáron hagyományosnak mondható adventi
vásárunkat.
A Kossuth téren ismét kigyúltak az
ünnepvárás fényei, az iskolások és a szülői
munkaközösség pedig ismét megrendezte
az adventi vásárt. Az ünnepet megelőző
hetekben iskolánkban szorgos gyermekek
készültek a gyertyagyújtásra. Tanulóink

tanáraik segítségével apró ajándéktárgyakat
készítettek, remélve, hogy munkáikkal
örömet szerezhetnek szeretteiknek. A 2-3-4.
osztályos diákok versekkel és egy dallal tették
meghittebbé advent első vasárnapjának
előestéjét. Köszönjük a polgármester asszony
és a plébános úr ünnepi köszöntő szavait,
valamint a Szülői Munkaközösség segítségét.
Bízunk benne, hogy mindenki jól
érezte magát és szebbé tehettük adventi
várakozásukat, készülődésüket.

Ünnepi készülődés az óvodában
- FARKAS FERENCNÉ Novemberben az óvodások is köszöntötték
az időseket. Az iskolával közösen Erzsébet napi
bált rendezett az óvoda és iskola szülői munkaközössége. Itt járt a Mikulás is.
Nagyon megható hagyomány falunkban,
hogy az idősek napi rendezvényen a legkisebbek is köszöntik a nagyszülőket. 2011.
november 8-án vasárnap a Kultúrházban iskolába menő nagycsoportosaink verses, körjátékos összeállítással kedveskedtek Kunsziget
szép korú lakóinak. Köszönöm Erika és Andi
óvó néni felkészítő munkáját.
Erzsébet napon a kunszigeti Kisduna vendéglőben az óvoda és az iskola szülői munkaközössége Erzsébet napi bált rendezett. Jó
hangulatról Csorba János és zenekara gondoskodott. A meghirdetett süteménysütő
versenyre szép számú finomabbnál finomabb
sütemények érkeztek. Tombolán kisorsolt
nyereményeket a szülők és több vállalkozó
ajánlotta fel. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik munkájukkal,
belépődíjukkal és részvételükkel hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez. A bál bevételét – melyet a két intézmény között egyenlő arányban
osztottunk el - Mikulás és karácsonyi ajándék
vásárlására fordítottuk.
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Iskolások versenyei
- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola tanulói az idei tanévben többször mérették
meg tudásukat. Az ősz folyamán, több versenyen is részt vettünk.
Októberben a második, harmadik, negyedik
és nyolcadik osztályosok képviselték iskolánkat
Győrzámolyon a vers- és mesemondó versenyen.
Ezt követően magyar anyanyelvi témakörben
próbálkoztak diákjaink Győrladaméron majd
Kisbajcson. Utóbbi helyszínen Seres Nikolett 3.
helyezést ért el (felkészítő tanára: Varga Péterné).
Több levelezős versenyre is folyamatosan
készülünk és küldjük el a megoldásokat
(történelem, matematika, angol). Az iskolánk
által
szervezett
Kunszigeti
Matematikai
Rejtvényfejtő versenyre idén közel 900 tanuló
jelentkezett, melynek 2. fordulója is lezajlott. A
versenyen legsikeresebben szereplő tanulók a
januári döntőben mérhetik majd össze tudásukat.
Informatika tantárgyból Téringer Márton 8.
osztályos tanulónk továbbjutott a Bercsényi
Szakközépiskolában megrendezett döntőre
(felkészítő tanár: Dobrádi Éva). A sportversenyek
sem maradhatnak ki iskolánk életéből. Kézilabda,
atlétika, teke sportágakban neveztünk, amelyek
közül az utóbbi már le is zajlott. A győrszentiváni
„Kék golyó” tekéző által szervezett tekeversenyen
nyolc tanulónk indult. Nagy izgalommal
vágtunk neki a versenynek, de szerencsére a
várva várt eredmény is megszületett. Hécz
Tamara 8. osztályos tanuló ezüst, Saru Richárd
szintén nyolcadikos tanulónk bronzéremmel
térhetett haza (felkészítő tanár: Takácsné Farkas
Erzsébet).

Iskolai Halloween buli
- KOPÓCS VIKTÓRIA - NAGY ENIKŐ Iskolánk idén is megrendezte halloweeni buliját október 27-én. Tanulóink tizenhárom fős
csapatokban versenyeztek egymással.

December hónapban a gyermekek izgatottan várták a jóságos Mikulás érkezését
óvodánkba. Dallal, verssel köszöntötték a
messziről jött vendéget. Minden jó gyereket
ajándékkal lepett meg a Mikulás. A Mikulás
csomag megtöltéséhez déli gyümölccsel járult
hozzá Szalai József kunszigeti kereskedő, akinek ezúton is köszönjük a támogatást.
Az advent időszakában ünnepi díszbe öltöztetjük óvodánkat és szívünkben is felkészülünk a szeretet, béke ünnepére. A szülőket,
nagyszülőket szeretettel várjuk 2011. december 22-én csütörtökön karácsonyköszöntő
ünnepi műsorral óvodánkban.
Békés karácsonyt és boldog új évet kíván a
Tündérvár Óvoda minden dolgozója és óvodása.

A megnyitó után 10 perces előadást hallgathattak meg angolul a tanulók a lektortól,
Danieltől, aki elmesélte többek közt Halloween
történetét, valamint azt, hogy hazájában, Skóciában hogyan ünneplik ezt az ünnepet. Ezt
követően a gyerekek csapatokban, különböző
megállóhelyeken gyűjtötték a pontokat. A feladatok közt volt szellemi és ügyességi feladat
is (például angol szókeresés, totó, történetírás
megadott szavakból, képkirakó, halloweeni tök
készítése lufiból, sorversenyek). A buli egyik
fénypontja a jelmezverseny volt, ahol találkozhattunk boszorkányokkal és csontvázakkal is.
A legjobb, legfélelmetesebb és legötletesebb jelmezek viselőit csokival jutalmaztuk meg. A buli
végén minden diák kapott hotdogot limonádéval és cukorkákat.A csapatverseny első három
helyezettje a Vérfarkasok, Sikolyok és Csontik
lettek, akiknek csapattagjai egy-egy tábla csokit
kaptak jutalmul. Jövőre is sok szeretettel várjuk
halloweeni bulinkra iskolánk minden aprajátnagyját!
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Kitüntetések a polgárőrségnek
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az egyesület idén is sokat tett a
bűnmegelőzés,
közrend,
közbiztonság
elősegítésében. Folyamatos járőrszolgálatot
láttak el hétvégenként, valamint biztosították
a helyi futballmérkőzéseket, az önkormányzati
és iskolai rendezvényeket. Az „Egy iskola - egy
polgárőr” elnevezésű polgárőr napot a helyi
általános iskolával közösen immár ötödik
alkalommal rendezték meg. Társadalmi
munkában az egyesület tagjai lefestették a
játszótér kerítését, valamint részt vettek eltűnt
személy keresésében is. Az egyesületből
10 fő is tagja az ősszel megalakult Moson
Mentőcsapatnak.
A szervezet igyekszik több lábon állni, így az
önkormányzati támogatáson felül az országos
szövetségtől és az NCA pályázaton is sikerült
pénzügyi forrást teremteni. Az önkormányzat
segítségével adták be a helyi piac kialakítására
irányuló pályázatot a LEADER program
keretében. Különböző támogatásokból 45
darab egységes formaruhát és néhány téli
kabátot is vásároltak a tagoknak.
Jövő évben a járőrszolgálat ellátásához
egy szolgálati gépkocsit szeretne az egyesület
vásárolni, valamint a tagoknak helyi polgárőrigazolványokat kiállítani. Az eddig is vállalt
feladatok ellátását továbbra is szeretné végezni
az egyesület, beleértve az „Egy iskola - egy
polgárőr” napot is.

Vásárral avattuk a
helyi piacot
- BÁBICS NORBERT Átadták a Kossuth téren a helyi piac kialakítását célzó faházakat. A projekt LEADERtámogatásból valósult meg.

Az egyesület december 10-én szombaton
tartotta az éves közgyűlését. A tisztújítás során
Németh Csabát elnökké, Farkas Ferencet
alelnökké választották újra. Az elnökség
harmadik tagja Varga Balázs lemondása után
Stoller Gábor lett. Az FB tagjai: Tilai Péter,
Novits Zsolt és Varga Gyula.
„Köszönjük a képviselő-testület és
polgármester asszony támogatását, és ez úton
szeretnénk mindenkinek kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánni” - tette
hozzá Németh Csaba elnök.

Moson Mentőcsapat kunszigeti tagokkal
2011. október 28-án alakult meg a GYMS Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által
életre hívott Moson Mentőcsapat. A civil alapokon szerveződő sepciális mentőcsapat azzal
a céllal alakult meg, hogy a régióban különböző katasztrófahelyezekben - elsősorban az árés belvízvédelmi valamint egyéb időjárás okozta szükséghelyzetekben segítse a hivatásos
erők munkáját és támogassa a lakosság védelmét. Kunsziget Önkéntes Tűzoltóegyesülete
is csatlakozott, így falunból jelenleg 23 fő tagja a szervezetnek, de jelentkezni folyamatosan
lehet. Aki elmúlt már 18 éves, az Rebenek Árpádnál teheti ezt meg.

A tűzoltószertár mellett, a korábbi buszmegálló helyén épült kocsiszínben kapott állandó helyet Kunsziget
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének tűzoltóautója. Az építkezés önkormányzati támogatásból valósult
meg. Az október végi ünnepélyes átadáson jelen volt Sallai Péter, Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi igazgatója és Kuti Rajmund, Győr Megyei Jogú Város Tűzoltóságának képviselője is. Fotó: Tilai Zoltán

Méltóbb esemény nem is lehetett volna
a helyi piac helyszínéül szolgáló faházak
felavatására, mint a hagyományos adventi
gyertyagyújtás és vásár. November 26án, advent első vasárnapjának előestéjén
ismét közösen gyújtottuk meg a Kossuth tér
vendéglő előtti részén felállított betlehem
közelében a falu adventi koszorújának első
gyertyáját. Az ezt követő adventi vásárra már
a faházakba rendezkedtek be az iskolások
és az iskola szülői munkaközösségének
tagjai. A faházak a helyi piac kialakítására
irányuló pályázat keretében kerülhettek a
térre, Kunsziget Község Polgárőrségének
pályázatának részeként, a Pannónia Kincse
LEADER Egyesület tagjaként Európai Uniós
forrásból. A faházak világítása nem volt a
pályázat része, ezt a Vill-Kor Kft. építette ki,
amelyet ezúton is köszönünk.

Köszönetnyilvánítás
“Elhagytad a házat, amit úgy szerettél
mindent amiért küzdöttél,
szorgalmas két kezed nem dolgozik többé,
megpihent a szíved mindörökké.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet a
kedves rokonoknak, barátoknak, osztálytársaknak, ismerősöknek, akik drága
szerettünk,
Varga István
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték. Külön köszönjük
Winkler Zsolt atyának a szép búcsúztatatót és a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub
énekkarának énekét.
Gyászoló család

„Egész életen át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva
csendesen elmentél. Örök álom zárta le
drága szemed...”
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerető Férjem, Édesapánk, Apósunk, Nagypapánk, Dédnagypapám,
Testvérünk és rokonunk
id. Virág Béla
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk Polgármester Asszonynak, Winkler Zsolt
plébános úrnak a szép búcsúztatásért,
és a Nyugdíjas klub énekkarának a szép
énekekért.
Gyászoló család
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Könyvpremier
Kunszigeten
- SZALAI BÉLÁNÉ Szivárványhídon című kötetét november
7-én falunkban mutatta be először a szerző,
Kecskés Rózsa.

Ünnepi műsor idősek napján

A költőt, nyugdíjas tanárnőt, könyvtárost,
ismerősként üdvözlik a helybeliek közül
mindazok, akik a tanítványai voltak, a nyugdíjas klub rendezvényein, az iskolai vers- és
prózamondó versenyen, vagy a trianoni emlékünnepségen részt vettek.
A mű önvallomás, összegzés, az életútról
készült lebilincselő olvasmány: versek, képek
és elbeszélések formájában. Hét fejezete átöleli mindazt, amit családjával átélt a szülőföld,
a történelem, a pálya, a magyarság, a hit vonatkozásában.

- BÍRÓ ANDRÁSNÉ Ősz van. Hűvösek a reggelek és az esték. Lelkünket ünneplőbe öltöztetve vártuk az idősek
napi rendezvényt. Benépesült a felújított Kultúrház nagyterme az ünnepségre igyekvő emberekkel.

gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a
kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs
számunkra.
Kérjük a jó Istent, adjon még sok-sok lágy,
simogató tavaszt! Köszönjük a példamutatást!
Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek.
Az ünnepi beszédet követően kezdődött a
Lendvai Ivánné polgármesterasszony ebből
az alkalomból köszöntötte mindazokat az em- óvodás, iskolás gyermekek szép, szívet melenbereket, akik hosszú élet munkáját, tapaszta- gető műsora. A csillogó gyerekszemek derűt,
örömteli, lelkes, boldog pillanatokat sugározlatait tudják maguk mögött.
Segítségükkel ápoljuk a hagyományain- tak az idősödő szívek felé. Ezután iskolások,
kat, száll generációról generációra a sok tu- majd a fiatalok néptáncosai léptek fel, akiknek
dás. Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak szüreti mulatságot, dalos, őszt idéző műsora
ezen a napon, hanem az „ Élj úgy, hogy ne vegyenek észre nagy derültséget okoév minden napján, hisz
zott.
ott ahol vagy,
szeretetükkel, bölcsesVégül PolgármesterDe nagyon hiányozzál onnan,
ségükkel ők is mindig a
asszony
vendégül hívott
ahonnan elmész.”
rendelkezésünkre állnak.
mindenkit a helyi venIdős koruk tapasztalatával helyükre tudják déglőbe, ahol folytatni lehetett a beszélgetést.
tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább
A legnagyobb meglepetésünkre Kimlei
adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell Harmonika 9 tagú együttes művészei varákerülni a következő generációnak. Felada- zsoltak vidám hangulatot, az ismert nótákat
tunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz az időseink együtt énekelték az előadókkal.
méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihe- Az örömüket látván még a rohanó idő is megnés éveibe. Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, állt egy lélegzetvételnyire.
hogy a hosszú évek kemény munkája után
Köszönet illeti az Önkormányzatot, óvoda,
örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem iskola gyermekeit, diákjait, dolgozóit, pedahagyjuk magukra őket, hogy fontos részei éle- gógusait, akik munkájukkal szebbé tették az
tünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és idősek számára ezt a novemberi délutánt.

Anyakönyvi hírek
Elhalálozás:
Varga István
2011. 10. 22.
Tóth Károlyné
2011. 12.1.

2012. január 28-án szombaton Bababörze lesz
a kunszigeti sportcsarnokban 14 órától! Várunk
sok szeretettel minden érdeklődőt, várandós
kismamákat, kisgyerekes anyukákat. Hozzatok
el minden olyan ruhát, amit már kinőtt a baba,
játékot, amit megunt és nem játszik vele: amit
szívesen eladnátok, vagy elcserélnétek a korának,
méretének megfelelő dologra. Kismamaruhákat,
babakocsikat és minden egyebet is várunk.
Szeretnék
egy
babamegőrző
sarkot
kialakítani: (Petra bölcs ötlete!) ehhez kérnék
olyan személyeket, akik szívesen vigyáznának a
gyerekekre, amíg szüleik vásárolnak.

A történelem és a magyarság kiemelkedő
személyiségei, nagyjaink szintén fontos szerepet kapnak benne. Győrről, a hajdani iparvárosról - örök mementó a Gyársirató. A Győri
harangok 2004-2008-ban kötelező tananyag
volt a középiskolai szavalóversenyen. Évfordulónkon (1920. június 4.) 2010-ben közölte
a Kossuth Rádió.
A művet áthatja az életszeretet, a derű, az
emberi jóság, a szépre való fogékonyság, a természet apró csodáira való való odafigyelés.
Az örömteli találkozást, könyvbemutatót
Koncz Zsuzsa és Bródy János dalai tették hangulatilag még teljesebbé.
November 26-án a kunszigeti adventi fények kigyulladása alkalmából rendezett műsor a költő Adventi kérdések című versének
szavalatával kezdődött.
Ha bármi gondolatotok, ötletetek lenne
a börzével kapcsolatban, jelezzétek legyetek
szívesek nekem. Email címem: b.nicolette@
citromail.hu, ill. a Facebookon is várom a
hozzászólásokat. Tel. számom: 20-525-1788 ha
valakinek ez praktikusabb.
Tervem szerint a Szigetközben és a környező
településeken valamint a Kisalföldben is
meghirdetjük a rendezvényt.
Szeretném, ha sokan lennénk, ha mindenki
elégedetten távozna a vásár végeztével.
Támogatásotokat előre is köszönöm.
Bennárik Nicolette
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Közösségfejlesztés, játékok, filmvetítés
- TILAI ZOLTÁN Az elmúlt időszakban a Kultúrház felújítását
követően az épületet újra birtokba vehették a
helyi fiatalok is.
Közösségfejlesztő programjaink az IKSZT
szeptemberi átadása után indultak csak el
újra, erre az iskola épületében jóval szűkösebbek voltak a lehetőségeink. Társasjátékokkal,
szituációs játékokkal az elmúlt időszakban a
12-23 éves korosztály egy részét sikerült közös tevékenységre rábírni. Az IKSZT kínálta
lehetőségeket 2012-ben még jobban ki szeretnénk használni, teljesítve ezzel a kötelező
ifjúsági programszervezést is. Részt vettünk a
helyi rendezvényeken, ünnepélyeken is. Nemcsak a teleház munkatársai, hanem a fiatalok
egyes csoportjai is - versekkel, tánccal járultak hozzá több rendezvény sikeréhez. Ehhez
kapcsolódóan a fiatalok részt vettek az önkormányzat kulturális bizottságának egyeztetésein, és egyes önkormányzati pályázatok előkészületeiben is.

A fiatalokkal közösen részt vettünk egy
térségi pályázati anyag kidolgozásában. A Fiatalok Lendületben program részeként Vidéki Tusakodó néven 2012-ben terveztünk egy
programsorozatot 6 megyei település: Börcs,
Dunaszeg, Győrzámoly, Tényő, Rábapatona
és Kunsziget részvételével. A pályázatot sikeresen elkészítettük, a bírálatra várhatóan még
idén sor kerül. Kunszigeten is lesz egy állomása a programnak Kunszigeti Tusakodó néven,
ahol a 6 csapat összesen 60 fővel vesz részt. A
program fő célja a helyi fiatalok közösségének
építése, részvételének erősítése a helyi társadalomban, sport- és szabadtéri tevékenységekkel, valamint ezzel kapcsolatban a közösségi
média, a web2 használatával. Ugyanakkor a
projekt a falvakra is hatást gyakorol, mintát ad
az összefogásra. A projekt az egész életen át
tartó tanulás jegyében, nem formális tanulás
során, ezek módszereivel valósul meg, a fiatalok kreativitására alapozva. Célja még ezeken
kívül az aktív polgári részvétel elősegítése.
November 23-án délelőtt 13 kunszigeti 14
és 18 év közötti fiatallal a HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodába voltunk egy
bEUgró, EU-dumasarok elnevezésű progra-

mon, ahol az európai kultúráról és szokásokról, valamint a fiatalok számára az Európai
Unión belüli lehetőségekről volt szó játékos
feladatok formájában.
November 25-én pénteken a Vad Magyarország - A vizek birodalma című természetfilm vetítését tartottuk a Kultúrház nagytermében. Délután fél 2-kor az iskola összes
tanulója, majd este 6 órakor a falu lakossága
is megtekinthette a filmet. A magyar-német
koprodukcióban készült alkotás lenyűgöző
képi világával és Kulka János narrációjával
mutatja be Magyarország csodálatos vadvilágát. A négy évszakon átívelő, több mint húsz
hazai helyszínen 2 évig forgatott film évtizedek óta az első, hazánk vadvilágát átfogóan
bemutató produkció. Akik eljöttek a vetítésekre, mind nagy élménnyel gazdagodtak.
December 3-án szombaton délután Kovács Vanda a budapesti Cseresznye Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda és a Mobilitás NYDRSZI munkatársa tartott képzést és
közösségépítő tréninget az érdeklődő helyi
fiataloknak. A közel öt órás közösségfejlesztő
program célja a fiatalok különböző életkorú
csoportjai számára egymás elfogadása, megértése, együttműködésük erősítése, közös
részvétel és programszervezés, az önkéntesség ösztönzése, együttműködési készségének
fejlesztése, valamint annak a folyamatnak az
erősítése, amivel a fiatalok minél magasabb
számban való részvétele biztosítható a fórum
javaslattételi, véleményezési jogkörének gyakorlásában.
Az összesen 23 fő részvételével lezajlott esemény nagyon jó hangulatban telt. Az első két
órában mozgásos és ismerkedős játékok voltak, majd négy csoportra osztva versengtünk
különböző feladatokban.
A második részben a közös gondolkodásé
tervezésé volt a főszerep. Az egyik feladatban,
egy üres lapra kellett falunk térképét lerajzol-

niuk az utcákkal és a fontos helyekkel, majd
mint idegenvezető bemutatni településünket
egy turistának. Érdekes volt látni, hogy ki mit
tart a legfontosabbnak.
A szervezésben és lebonyolításban is sok
fiatal segített, az előkészületektől a zárásig. A
program előtti napokban négy fiatallal közösen intéztük el a bevásárlást, teljes mértékben
rájuk bízva a választást úgy, hogy a megadott
keretösszegből gazdálkodhattak. Majd péntek este és szombaton 1 órával a kezdés előtt
közösen készítették el a szendvicseket, teát,
kávét, ropogtatni valókat, üdítőket. A délután
kezdődő és estébe nyúló közösségépítő foglalkozáson mindenki nagyon jól érezte magát, és
sok élménnyel, hasznos ismerettel gazdagodott, a nap végén legtöbben már a folytatásról
beszéltek. Addig is Vanda egy feladatot bízott
rájuk, amit a fiatalok igényként fogalmaztak
meg együtt és ezt együtt kell megvalósítaniuk.
A folytatás csak ez után következhet. Ennek
elősegítésre létrehoztunk egy Facebook csoportot, megkönnyítve az információ áramlást
és kommunikációt.
Köszönjük a Képviselő-testületnek és polgármester asszonynak a támogatást és természetesen a fiataloknak az aktív részvételt. Jövőre innen folytatjuk.
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Az Őrségbe kirándultak a hagyományőrzők
- ANGYAL MÓNIKA A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület autóbuszos kirándulást
szervezett hazánk mind történelmi mind néprajzi szempontból az egyik legérdekesebb tájára, az Őrségbe.
Autóbuszunk korán reggel indult, hisz minél többet akartunk látni a csodás tájból.
Első állomásunk Velemér volt, amely középkori kora gót stílusú templomáról híres,
amelyet a Szentháromság tiszteletére szenteltek és szinte középkori állapotában vészelte át
az évszázadokat. Freskóit Aquila János festette.
A fény templomának is nevezik, mivel
olyan fantasztikusan van megépítve, hogy
minden évszakban a bevilágító nap sugarai
más-más freskóra essenek.
Például a Szentháromság vasárnapján kelő
nap első sugara a szentély boltozatán lévő
Szentháromság jelképre esik. Megfigyelések
szerint a téli napforduló hajnalán a szentély
délkeleti kerek ablakán besütő napsugarak a
Madonna ölében ülő gyermek Jézust világítják
meg elsőként. A kisded felragyogó arca mintegy életre kel a néhány perces sugárözönben.
Láthatók még az evangélisták az Angyali üdvözlet jelenete, a lelkeket mérlegelő Szent Mihály, Szent László és Szent Miklós képmásai,
Szent Erzsébet és a Palástos Madonna is. Sajnos csak egy aprócska fénysugár beáramlását
tudtuk megtekinteni, amit kedves idegenvezetőnk egy színes takaró segítségével rávetített
a falra. Viszont mindenkinek nagyon ajánlom
a Bölcsesség házat épít magának című filmet,
amelyben gyönyörűen megtekinthetők a különböző időszakokban beáramló lenyűgöző
fények . Megtalálható a www.magtar.hu oldalon.
A komoly lelki élményt nyújtó templomlátogatás után utunk a Magyarszombatfai
Vadászati Múzeumba vezetett. A Múzeum
alapítója, aki egyébként hivatásos vadászként

Kis csoportképünk a veleméri templom előtt készült.

dolgozik a környék erdeiben, nagy szeretettel
fogadott minket. Lelkesen mutatta be a hosszú
évek szorgos gyűjtőmunkájának eredményét.
Minden látogatóban próbálta elültetni vagy
még inkább nevelgetni a természet szeretetének a vadászat tiszteletének palántáját.
A szépséges trófeák és a különleges vadászati emlékek birodalma és az ebéd után ismét
egy történelmi időutazásban lehetett részünk
Őriszentpéteren. Az Őrség fővárosaként is
emlegetett település Árpád kori templomában egyszerre fedezhettünk fel a kora középkori freskókat és a XVII. századi reformáció
átépítésének nyomait.
A kora délutánt Szalafőn a Pityerszer szabadtéri néprajzi múzeumban töltöttük. Óriási élmény volt bejárni elődeink fából készült
zsúpfedeles házait. Kissé átérezhettük azt a
–ma már szinte felfoghatatlan küzdelmetamit elődeink a létfenntartásukért folytattak.
Láthattunk zárt, szinte erődszerű udvarokat,

gabonatároló hombárokat, az esővizet összegyűjtő tavat, sőt még eredeti füstös konyhát
is.
A múlt emlékei után láthattuk, hogy hogyan
él egy mai gazdálkodó az Őrségben. Zaicz Tibor és felesége Kriszta biogazdaságában megnéztük a ridegtartású szarvasmarhákat, mangalicákat, kecskéket majd igazán különleges
finomságokat felsorakoztató sajtkóstolóban
lehetett részünk.
Hazafelé vezető utunkon immár esti fényeiben a Jáki Szent György templomot csodálhattuk meg, melynek leghíresebb része a
befelé mélyülő, többszörösen tagolt főbejárat,
melyet normann motívumok díszítenek, fölötte a timpanonban Jézus látható angyalokkal és apostolokkal.
A sűrű programmal teletűzdelt napot tudhattunk magunk mögött, de mindannyian
úgy éreztük, hogy a fáradtságért bőségesen
kárpótoltak a kapott élmények.

Az elmúlt időszakban két érdekes előadást is szervezett a Kunszigeti Polgári hagyományőrző és Kulturális Egyesület. Októberben Csepin Péter várpalotai lovas
hagyományőrző vándorlásaikról, majd novemberben Pap Gábor egy balkáni kerékpáros túráról tartott fényképes élménybeszámolót. Fotók: Bábics Norbert
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Tekéző Kunsziget

Minden kedves vendégünknek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Jövőre ismét megrendezzük
a Sziget-kupa amatőr
tekebajnokságot, amelyre
december 31-ig várjuk legalább
5 fős csapatok jelentkezését.
Jelentkezni személyesen
lehet a Tekézőben.
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Lehet tél vagy jöhet nyár,
a Sportpálya mindig vár!
A Sport Büfé télen is szeretettel várja kedves vendégeit.

Télen csütörtöktől-vasárnapig 16.30-21.00-ig tartunk nyitva.
Péntekszombat-vasárnap
friss sütemények nagy
választékban kaphatók.
Torta rendelést felveszünk!
(Leadási határidő szerda 14 óráig a
0670/616-22-25 telefon számon)

Kínálatunk
(a teljesség igénye nélkül):
Gelato Italiano családi fagylaltok 750 Ft/db
Gelato Italiano gesztenye massza 220 Ft/db
Minden pénteken
Kozel 0,5 literes üveges sör 190 Ft.

Decemberi rendezvényeink, melyre várjuk a részt venni szándékozók jelentkezését:
Jégvarázs kupa
műfüves
labdarúgó torna
December 17-18 szombatvasárnap (8-nál kevesebb csapat
jelentkezése esetén dec. 17. szombat,
csak egy napos lebonyolítású)
Nevezési díj csapatonként 10.000 Ft,
mely tartalmaz az első napon 6 fő részére
ebédet. Minden további étkezés 700 Ft/fő.

Nevezési határidő : december 12.

Nevezni a 06-70/513-10-29-es
telefonszámon vagy személyesen a Sport Büfében lehet.

Szilveszteri Buli
a Sport Büfében.
A részvételi díj 1800 Ft/fő.
Tartalma hidegtálas vacsora
svédasztalról valamint virsli
éjfélkor.
Retro disco kifulladásig.
Jelentkezési határidő
december 15.

Minden
kedves
vendégünknek
kellemes
karácsonyi
ünnepeket
és sikerekben
gazdag boldog új
esztendőt kívánunk!
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Kunszigeti Kisokos
Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.45; 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; 11.20; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45
Orvosi rendelő
Petőfi tér 14.
Telefon: (96) 495-029
Rendelési idő: hétfőn és szerdán: 8:0011:00, 14:00-16:00, kedden és csütörtökön:
8:30-11:00, pénteken: 10:00 - 13:00
Orvosi ügyelet
Hétköznapokon 16 órától másnap 7.30ig és munkaszüneti napokon reggel 7:30-tól
másnap reggel 7 :30-ig Győrben a Dembinszki
utca 29. sz. alatt. Telefon: (96) 542-043
Gyógyszertár
Petőfi tér 14.
Telefon: (96) 582-028
Nyitva tartása: hétfő 16-17, kedd 9-11,
szerda 16-17, csütörtök 9-11, péntek 14-15
óráig.
Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként
nyári időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17 órakor, vasárnap 11 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: hétfőn 10-13 és 16-21, kedd-csütörtök 9-12 és 16-20, pénteken 9-12 és 16-21,
szombaton 16-20 óráig.
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142
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Virág Anna karate sikerei
- TILAI ZOLTÁN Örömmel adunk hírt a Hírmondó hasábjaiban a 8 éves Virág Anna sportsikereiről.
Anna a Győri Dózsa versenyzőjeként az
elmúlt időszakban ért el két szép eredményt
kyokushin karate sportágban. A IX. ShinjuKai Nemzetközi Kyokushin Karate Versenyen,
Győrújbaráton lett második gyermek lány
könnyű súly kategóriában, majd Budapesten
a III. Össz-Knockdown Karate Utánpótlás
Baj-nokság Bushido Európa Kupán szerzett
ezüstérmet ugyanebben a kategóriában. Gratulálunk neki és sok sikert kívánunk a továbbiakban.

Teke: legyőztük a Kék Golyót
- FARKAS ATTILA Véget ért az őszi szezon a tekében: első számú csapatunk az NB III-ban a 10. helyen várja
a tavaszt. Ifjúsági játékosunknak egyre jobban
megy a játék, Kunsziget ebben a bajnokságban
a 8. helyen áll, megyei II. osztályú csapatunk
pedig a hatodik helyen áll az őszi fordulók
után.

NB III.
Golden TC – Kunsziget 5:3/2416-2367.
Eredmények: Gutléber Z. 381, Strobl. G. 358,
Németh I. 432, Fincicki Z. 408, Gacs G. 420,
Farkas A. 368.
Ifjúsági mérkőzés: Golden TC – Kunsziget
3:0/394-370; Venesz N. 370.
Kunsziget – Bősárkány 2:6/2304-2396.
E: Farkas A. 180, Németh I. 374, Fincicki Z.
379, Strobl G. 438, Szalai B. 350, Gacs G. 407,
Gutléber Z. 176.
Ifj: Kunsziget – Bősárkány 0:3/333-350;
Venesz N. 333
Tata Lénárd SE Csép – Kunsziget
5:3/2291-2290.
E: Németh I. 406, Szalai B. 359, Farkas A. 403,
Fincicki Z. 346, Gutléber Z. 363, Gacs G. 393.
Ifj: Tata Lénárd SE Csép – Kunsziget 3:0/353323; Venesz N. 323.
Kunsziget – Jánossomorja 2:6/2345-2407.
E: Fincicki Z. 365, Németh I. 412, Szalai B.
388, Stróbl G. 372, Farkas A. 382, Gacs G.
426.
Ifj: Kunsziget – Jánossomorja 3:0/349-328;
Venesz N. 349.
Kunsziget – Kék Golyó 5:3/2362-2356.
E: Szalai B. 360, Fincicki Z. 373, Farkas A. 448,
Strobl G. 424, Gacs G. 361.
Ifj: Kunsziget – Kék Golyó 3:0/375-328;
Venesz N. 375.
Dunántúli Postás – Kunsziget
6:2/2470-2256.
E: Németh I. 424, Fincicki Z. 373, Szalai B.
371, Stróbl G. 288, Gacs G. 406, Farkas A.
394.

Ifj: Dunántúli Postás – Kunsziget 3:0/380344; Venesz N. 344
Kunsziget – Halászi 2:6/2200-2333.
E: Fincicki Z.360, Farkas A. 384, Németh
I.410, Szalai B. 344, Strobl G. 377, Gacs G.
325.
Ifj: Kunsziget – Halászi 3:0/390-372; Venesz
N. 390.
NB II-as csapatunk 9 forduló után egy győzelemmel, két ponttal a 10. helyen áll. Ifjúsági
játékosunk6 ponttal a nyolcadik.

Megyei II. osztály
Kunsziget/B – Talizmán TC/B
2:4/1404-1418.
E: Börzsei A. 346, Nagy F. 368, Farkas T. 345,
Rebenek B. 345.
Kunsziget/B – Répcementi SE
0:6/1437-1566.
E: Farkas A. 367, Nagy F. 363, Farkas T. 357,
Börzsei A. 350.
Győrújfalu/B – Kunsziget/B 5:1/1467-1413.
E: Nagy F. 349, Farkas T. 361, Börzsei A. 353,
Rebenek B. 350.
Kunsziget/B – Gy. Komszol/B
1:5/1453 1603.
E: Farkas F. 371, Nagy F. 397, Farkas T. 335,
Börzsei A. 350.
Kunsziget/B – Lajta – Hanság/B
2:4/1419-1527.
E: Nagy F. 413, Szalai I. 305, Farkas T. 325,
Börzsei A. 376.
Talizmán/B – Kunsziget/B 1:5/1413-1438.
E: Nagy F. 360, Farkas F. 373, Farkas T. 338,
Börzsei A. 367.
Megyei II. osztályú csapatunk 10 forduló
után két győzelemmel a hatodik helyen áll.

Egyéni siker
Sopronban került megrendezésre a megyei férfi egyéni bajnokság, ahol a Kunsziget Teke Egyesület versenyzője, Strobl
Gergely 13. helyezést ért el 527 fával. Gratulálunk!
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Foci: tavasszal ennyit nem hibázhatunk
- BÁBICS NORBERT Az MTE 1904 II. ellen ugyan kikaptunk, de
velük azonos ponttal állunk a tabella második
helyén.

Megyei III. osztály
A 10. fordulóban Dunaszentpál csapatát
fogadtuk, és 10-1-re nyertünk. Azt azért
tegyük hozzá, a szentpáliak hiányosan álltak
ki, és egyébként is sereghajtók a csoportban,
de ez semmit sem von le a tényből, hogy
Fazekas Péter és Fekete Máté 4-4 gólt lőtt,
eredményes volt Volner Gábor és - hosszú idő
után - Krausz Csaba is. Mecséren már nem
volt ilyen egyszerű a dolgunk, hiszen a lelkesen
játszó Mecsér több meglepetéssel is szolgált
már idén. Ellenünk szerencsére nem voltak
sikeresek, a Fazekas-Fekete csatárpáros három
gólt szerzett (előbbi kettőt, utóbbi egyet), így
3-1-re győztünk. A 12. fordulóban rendezték a
Kunsziget-MTE 1904 II. mérkőzést, a csoport
rangadóját, amelyre a megyei szövetség is

kiemelt figyelmet szentelt, így Vas megyéből
küldött játékvezetőket. A játékvezetésre nem
lehetett panasz, támadójátékunk azonban az
óváriak ellen nem volt elég eredményes, Fekete
góljával szemben négyet is lőtt az ellenfél, így
4-1-re kikaptunk hazai pályán. Mondjuk ki:
gyengébben játszottunk, mint bármikor a
szezonban. Az utolsó őszi fordulóban Levél
csapatát fogadtuk, Fazekas góljával és Volner
duplájával 3-2-re győztünk.
A tavaszt 9 győzelemmel és 30 ponttal
várjuk a tabella második helyén, az MTE
1904 II-nek ugyanennyi pontja van, azonban
sokkal jobb a gólkülönbsége. Harmadik a
Károlyháza, tavasszal ellenük kezdünk hazai
pályán.

Tartalék bajnokság
Az utolsó négy fordulóban csak kétszer
lépett pályára Kunsziget, mindkét meccsét
meg is nyerte a csapatunk. Mecséren a korábbi
gólgyártás nem ment, de Kopp András

lehetetlen szögből lőtt hajszálpontos lövésével
és dr. Kovács Kornél remek találatával 2-1-re
nyertünk. Az utolsó fordulóban Levél ellen 15
perc alatt lőttünk két gólt (konkrétan Stoller
Gábor és Szalai Ádám), a hátralévő 75 percben
nem esett gól. A tabellát Kunsziget vezeti 18
ponttal, Károlyháza 17 ponttal a második.

U16-os csapat
Október 22-én szerezte meg csapatunk
első győzelmét a bajnokságban Győrladamér
ellen. A ladamériak vezettek, Nagy Levente
és Mészáros Áron góljaival azonban
fordítani tudtunk. A többi meccsen nem
sikerült a győzelem, bár volt, hagy adódott
esély rá. További eredmények: MTE 1904 Kunsziget 4-1 (gsz.: Csala Dávid), Kunsziget
- Mosonszentmiklós 1-8 (gsz.: Mészáros),
Öttevény - Kunsziget 4-2 (gsz.: Mészáros,
Magasházi Martin), Kunsziget - Halászi 0-10,
Lipót - Kunsziget 7-2 (gsz.: Mészáros, Nagy
L.). Kunsziget a 14., az utolsó helyen áll.

Capoeira: Bíró Gábor nemzetközi versenyen is helyt állt

- BÁBICS NORBERT Meghívásos nemzetközi versenyen vett részt
a kunszigeti Bíró Gábor egy brazil eredetű
sportban. A versenyről, a capoeiráról és a nyolcadik helyezéséről beszélgettünk.

- Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a
capoeirával?
- 14 hónapja járok edzésre. Egy régi
barátomtól hallottam róla és interneten
néztem videókat, mi is ez valójában. Ekkor
tetszett meg a capoeira, megnéztem, hogy
Győrben van-e ilyen csoport, így találtam rá
a Vem Camará capoeira csoportra.
- Sokan nem ismerik a capoeirát. Mi ez
pontosan?
- A capoeira egy brazil eredetű, összetett
harcművészet, mely mára igen nagy
népszerűségnek örvend az egész világon.
Táncos mozgásba rejtett harcmodorról van
szó, melyet hazájában a szegények sportjaként
emlegetnek. A capoeira a mozgás, a zene,
a fizikai kifejezés és stratégia örömének
megtestesülése. Segít a konfliktusokat, a
félelmet nagyobb magabiztossággal kezelni.
A mai tanítványok is - ahogy a capoeira
legkorábbi művelői - megtanulják a
küzdelmet ünneppé változtatni: hinni a saját
képességeikben és megérteni a gazdagságot,
amit ennek másokkal történő megosztása
jelent.
- Milyenek az edzések, a versenyek?
- Egy edzés másfél órából áll. Bemelegítés
után néha új rúgásokat, mozdulatokat, de
legtöbbször szekvenciákat (mozdulatsorokat)
gyakorlunk. Az edzés utolsó fél órájában roda
van (ejtsd: hoda) az emberek kört alkotnak,

hangszerekkel zenélünk, éneklünk, tapsolunk,
közben a kör közepén 2 ember játszik
folyamatosan váltogatva egymást. Itt van
lehetőség az edzésen tanultakat kipróbálni,
alkalmazni.
- Hogyan dől el, hogy ki nyer meg egy
versenyt?
- A verseny pontozás alapján működik. Egy
jogos (vagyis játék) másfél percből áll. Zsűri
pontozza a rúgások szépségét, pontosságát,
figyelik a technikát és külön pontot kapunk
a közös játékra, hogy mennyire voltunk
összhangban. A versenyen 4 kategória
volt a korábban megszerzett övek szerint
szétosztva.
- Egy nemzetközi versenyen vettél részt a
közelmúltban. Milyen verseny volt ez?
- Az I. Open European Championship Vem
Camará meghívásos versenyen vettünk részt,
amelyet a mi csapatunk szervezett.

- Hol volt a verseny, kik vettek részt
rajta?
- A verseny Liberecben volt. Voltak ott
csehek, szlovákok, görögök, hollandok,
oroszok, németek, osztrákok - no és
magyarok.
- Hogyan sikerült számodra a verseny?
- 21 versenyző indult a versenyen, én a
nyolcadik helyen végeztem.
- Mit tegyen, aki kedvet kap a
capoeirához?
Aki ki szeretné próbálni első edzés ingyenes,
hétfőnként a Kossuth Lajos Általános Iskola
(Győr, Márvány u. 3.), szerdánként a Révai
Miklós Gimnázium (Győr, Jókai u. 21.)
épületében vannak edzések, akár gyerekek is
jöhetnek. Edzéseket Graduado Latino tartja,
a http://www.gyorcapoeira.eoldal.hu oldalon
lehet még további érdekességeket is olvasni az
egyesületről.
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Vidámság év végére
Öreg bácsi megy a kivilágítatlan kerékpáron.
Megállítja a rendőr, és így szól:
-Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin,
akkor tolni kell !
Mire az öreg: – Már kipróbáltam, akkor se
ég!
*****
A katonaorvos megkérdezi a sorozásra
jelentkező újoncot:
- Van valami komoly betegsége?
- Igen, van. Rövidlátó vagyok.
- És tudja ezt valamivel bizonyítani?
- Igenis, kérem! Látja főorvos úr ott a falon
azt a szöget?
- Látom.
- Na látja, én nem látom.
*****
Egy férfi beugrik a taxiba:
- Vigyen a repülőtérre, de minél gyorsabban!
Már a tízórás gépen kellene lennem!
- Azt már nem fogjuk elérni. Azok a gépek
mindig pontosan indulnak.
- Igaz, de nem ez a gép… Ugyanis én vagyok
a pilóta!
*****
Katonai teherautó a sárban elakadva
rostokol, mikor kis idő múlva megjelenik egy
tiszti autó négy tiszttel. A tisztek gondolják,
segítenek, ezért nagy nehezen kitolják a
teherautót a sárból. Kis pihenő után az egyik
megkérdezi a sofőrtől:
- Hát mit szállít maga?
- Ezredes úrnak jelentem, 24 újoncot.
*****
Száguldozik egy motoros az országúton,
amikor nekicsapódik a bukósisakjának egy
veréb. A veréb elájul, a motoros megsajnálja
és hazaviszi.
Otthon beteszi egy kalitkába, ad neki egy
kis kenyeret, vizet, és elmegy munkába.
Kis idő múltán a veréb magához tér és
körbepillant:
- Atya ég! Rács, kenyér, víz… Csak nem
halt meg a motoros?
*****
Nyegle ifjú felszól a buszsofőrnek:
- Mikor indul ez a szemétláda?
Mire a sofőr egykedvűen:
- Mikor megtelik szeméttel
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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
550 példányban.

Valódi
mesehősök

„Hóhiány miatt szán és rénszarvasok olcsón eladók!
Joulopukki”

Megijedtél te is? Nézd meg jobban a képet!

Diagramos segítség a hozzánk érkezett látogatók
azonosítására.

