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Költségvetés 2012
- LENDVAI IVÁNNÉ Kunsziget 2012-ben 238,6 millió forintból
gazdálkodik. A bevételek legnagyobb részét továbbra is az iparűzési adó teszi ki.
Kunsziget Község Képviselő-testülete 2012.
február 10-i ülésén II. fordulóban tárgyalta és
fogadta el községünk költségvetését.
A személyi jövedelemadó helyben maradó
része idén sem maradhat helyben: a 12 millió
forintosra tervezett bevétel teljes egészében
az állami költésgvetésbe kerül, sőt további
7 millió forintot kell önkormányzatunknak
SZJA jövedelemkülönbség címén befizetni.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

A 20. borverseny

A békés forradalom
- KUCSKA PÉTER Elég, ha csak pár évet visszatekintünk, és
emlékeinkbe idézzük a lázongásokat Európa-szerte, vagy az afrikai kontinensen. Mi jut
eszünkbe? Dühös tömeg, a rendőrség és a polgárok összecsapásai, felszedet utcakövek, rombolás, vér. Ehhez képest 1848. március 15-én
békés úton sikerült kiharcolni a változásokat.
1848. március 15-én reggel a Pilvax
kávéházban pár fiatal elhatározta, hogy

- BÁBICS NORBERT A Kunszigeti Faluszépítő Egyesület és Kunsziget Község Önkormányzata immár 20. alkalommal rendezett borversenyt Kunszigeten. A
rendezvénynek a sportbüfé adott helyet, ahol
16 versenyző 27 bora mérettetett meg.

Magyarország
sérelmeit
12
pontban
megfogalmazzák, majd kinyomtatják és
szétosztják az emberek között.
Merész lépés volt ez akkor, nem csoda, hogy
ehhez csak a fiataloknak volt bátorsága. Petőfi
Sándor 25 évesen már idősnek számított a
márciusi ifjak között.
Az első akadályba a nyomdánál futottak,
hiszen a nyomtatáshoz cenzor engedélye volt
szükséges.

- A 2011-es esztendő időjárása igazán
kedvezett a jó szőlőnek. A jó szőlőből azonban
csak gondos munka után lesz jó bor - mondta
a verseny értékelésének kezdetén Nagy Géza,
a zsűri elnöke. - Akik évről-évre magas
pontszámokat kapnak boraikra, azok az idei
versenyen is jól szerepeltek - hangzott el.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önöket

március 15-én 17 órára a kultúrházba,
hogy együtt emlékezzünk meg az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc kitörésének 164. évfordulójáról.

Az ünnepélyen közreműködnek a
Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola tanulói és a
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának tagjai.

Kunsziget Község
Önkormányzata

2. OLDAL - AKTUÁLIS

A békés forradalom
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Valószínűtlen volt, hogy a cenzor
engedélyezné egy olyan lista kinyomtatását,
amelyen az első pont: „Kívánjuk a […]
censura eltörlését”. Ekkor a márciusi ifjak
lefoglalták a nyomdát. Ez sem erőszakosan
történt, sőt maga Landerer javasolta saját
nyomdagépének lefoglalását.
Ezután következhetett a 12 pont
sokszorosítása.
Az ifjak felkészületlenségére jellemző, hogy
amíg a 12 pontot sokszorosították, addig
Irinyi József hazaküldte ebédelni az összegyűlt
tömeget. Még az a szerencse, hogy a nép
nem hallgatott Irinyire és nem volt hajlandó
hazamenni...
A
Múzeumkertbe
mennek,
majd
kiszabadították Táncsics Mihályt. Szintén
erőszak nélkül.
A napot egy színházi előadás zárja le: a
Bánk bánt nézik meg.
A 12 pont mellé felsorakozott több tízezer
ember, közvetve az egész magyarság.
Ma találnánk akár egy pontot is, ami
mögé fel tudnánk sorakozni? Képes még a
magyarság ilyen összefogásra?

Kunsziget részt vehet ez
évben az Európai Falumegújítási Díj pályázatán
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227 millióból gazdálkodunk
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Kunsziget 2012-es költségvetésének bevételi
és kiadási oldala: 238 millió 553 ezer forint.
A bevételek között idén jelenik meg
a
kultúrház
felújításának
pályázati
támogatásának egy része (30 millió forint),
amelyet az önkormányzat megelőlegezett.
Az iparűzési adó tervezett összege idén
120 millió forint, önkormányzati igazgatási
tevékenységre 14, ifjúsági és egészségügyi
gondozásra 2,5, óvodai nevelésre 10,7 millió
forintos bevétellel számol a képviselő-testület.
Normatív hozzájárulásként 23 millió forint
szerepel a bevételi oldalon.
A kiadási oldalon az óvodai nevelésre
28,3 millió forintot terveztünk, az általános
iskolai oktatásra 30 millió forintot ad át
az önkormányzat az iskolát fenntartó
önkormányzati nonprofit kft-nek. Házi
segítségnyújtásra
8,2
millió
forint,
közművelődési intézmények működtetésére
9 millió forint, községgazdálkodásra 27 millió
forint szerepel az elfogadott költségvetésben a
kiadási oldalon.
Kunsziget Község részletes költségvetése
megtalálható a www.kunsziget.hu honlapon.

- LENDVAI IVÁNNÉ Nemzetközi díjra javasolják községünket a
falumegújítási tevékenységünkért.
Községünk harmadik alkalommal adott be
pályázatot a Magyarországi Falumegújítási
Díj elnyerésére, melyet a Belügyminisztérium,
a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar
Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat hirdetett
meg 2009-ben a „Társadalmi innováció a
jövőért”, 2010-ben az „Új energiák egy erős
közösségért”, 2011-ben pedig az „Őseink
léptein a Jövő nyomában” címmel.
Mint arról már többször is beszámoltunk,
2009-ben és 2010-ben kiváló eredményt
értünk el. A 2011-es pályamunkánkat kiválóra
értékelték, s egyben felkérést kaptunk a
Belügyminisztériumtól, hogy képviseljük
hazánkat Újszilvás mellett az Európai
Falumegújítási Díjon. Pályázatunkat beadtuk.
Megkezdődött a felkészülés. Az európai zsűri
érkezése májusban várható.
Köszönöm eddigi munkájukat, melyet
falunk érdekében végeztek. Köszönöm az
udvarok, utcák virágosítását, karbantartását.
Köszönöm az egyesületek tevékenységét.
Kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék
falunk szépítését, hogy a megtisztelő
felkérésnek eleget téve a lehető legjobban
szerepeljünk a nemzetközi pályázaton!

A képviselő-testület céljai között a
következőket nevezte meg: intézmények
működésének biztosítása, településfejlesztés,
fenntartás, valamint pályázatokhoz önrész
biztosítása.
Önkormányzatunk gazdasági helyzete
stabil.
Az önkormányzati rendszerben változások
várhatók, ám ezek részletei még meglehetősen
bizonytalanok. A törvények megjelenése után
tájékoztatjuk Önöket a változásokról.

Pályázatok
Önkormányzatunk támogatási kérelmet
nyújtott be a kultúrház felújításával
kapcsolatban a MVH Győri Kirendeltségéhez.
A támogatás kifizetése megtörtént hibátlan
elszámolást és helyszíni szemlét követően.
Sikeresen pályáztunk konzorciumban
a
NYDOP
4.1.1/D-11C
prioritásra
„Környezetfejlesztési akciók a fenntartható
településekért” – „Helyben az éghajlat
védelméért Kunszigeten és
Répceszemerén”. A projekt
keretében az intézményi
szelektív hulladékgyűjtés,
az esővíz öntözővízként
való hasznosítása és fásítás,
közterület
gondozás
valósul meg - 10,5 millió Ft
értékben, melyből 1,05 Ft
önkormányzati támogatás.
Bírálatra
váró,
pályázataink:
belterületi
csapadékvíz
elvezetés
(pályázó az önkormányzat),
extrém
park
létesítés
(önkormányzat), tekéző és teniszpálya
felújítása (Kunszigeti Teke Egyesület), kisértékű
tárgyi eszköz beszerzése (Kunsziget Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete és Kunsziget
Község Polgárőrsége), a szabadidő tartalmas
eltöltése, kerékpártárolók, kerékpárok (Győri
Többcélú Kistérségi Társulás), valamint KorTárs Idősügyi Programok (önkormányzat).
A pályázatokat folyamatosan adjuk be,
megkeresve falunk lehetőségét a pályázati
kiírás céljában.

Önkormányzati hírek röviden
Bolgányi-híd
Az Öttevény és Kunsziget
A Bolgányi-híd felújításáról a Kunszigeti
közötti útról
Hírmondó idei első számában olvashattak.
A felújítással kapcsolatban levelet várunk
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, ám
a válasz többszöri érdeklődésünk ellenére
sem érkezett még meg.

A 14101 számú út felújítása miatt
új közbeszerzési eljárás lefolytatása
szükséges a Magyar Közút Kht. részéről.
Az út állapotának romlása miatt kátyúzást
kértünk.

2012. 2. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Borverseny huszadszor

Remek hangulatban telt a 20. Kunszigeti Borverseny és Pogácsasütő verseny. Fotó: Bábics N.
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
A fehérborok versenyében első helyezett

Fehérborral Vitéz Péter, Stoller Zoltán,
Csiszár Imre, Szalai Béla, Tolnai Mihály,
Horváth Csaba, Kuller Imre, Szabó Tibor és
Tóth István nevezett a jubileumi borversenyre.
A vörösborok mezőnye még népesebb volt:
Dobrádi Zoltán, Stoller Zoltán, Lendvai Imre,
Csiszár Imre, Tolnai Mihály, Horváth Csaba,
Kuller Imre, ifj Novits Nándor, id. Novits
Nándor, Szabó Tibor, Szalai György és Farkas
Imre nevezett, Tóth István három bort is
hozott a borversenyre, valamint nevezték az
télen elhunyt Farkas Alajos borát is.
A kunszigeti borversenyre ezúttal is
Győrszemeréről érkezett a zsűri: Nagy Géza
mellett Nagy Ferenc korábbi győrszemerei
polgármester bírálta a kunszigeti termelők
borait.

lett Szabó Tibor királylánykája, a második
Vitéz Péter olaszrizlingje, a harmadik pedig
Tóth István olaszrizlingje. A vörösborok
mezőnyében a legjobbnak Szalai György
kékfrankosa és othellója bizonyult, így ő kapta
az első helyezettnek járó oklevelet. A második
díjat Tolnai Mihály kapta vegyes vörösboráért,
a harmadik helyezést Horváth Csabának ítélte
a zsűri othellójáért.
A borversenyhez idén is kapcsolódott
pogácsasütő verseny, amelyen idén négyen
vettek részt: Bíró Istvánné, Dobrádi Zoltánné,
Pintér Józsefné és Tolnai Mihályné.
A 20. kunszigeti borversenyen a
versenyzőket és résztvevőket a Horváth
Krisztián készített csánkkal látták vendégül a
szervezők.

AKTUÁLIS - 3. OLDAL

Programajánló
március 15., csütörtök
17:00 Március 15-i ünnepély a kultúrházban
március 17., szombat
10:00 Lébény - Kunsziget u16 labdarúgó mérkőzés
13:30 Mosonszentmiklós - Kunsziget NB III.
teke mérkőzés
március 18., vasárnap
13:00 Halászi - Kunsziget tartalék labdarúgó
mérkőzés.
15:00 Halászi - Kunsziget megyei III. o. labdarúgó mérkőzés
március 23., péntek
16:00 Kunsziget/B - Győrújfalu/B megyei II. o.
teke mérkőzés
március 24., szombat
15:00 Kunsziget - Rajka u16 labd. m.
15:00 Halászi - Kunsziget NB III. teke m.
március 25., vasárnap
16:00 Kunsziget - Mosonszentmiklós II megyei
III. o. labd. m.
március 27., kedd
17:00 Győri KOMSZOL/B - Kunsziget/B megyei II. o. teke m.
március 30., péntek
18:00 Balázs Lívia előadása a Szent Antal kultuszról a templomban
március 31., szombat
15:00 Kunsziget - Kimle u16 labd. m.
15:00 Kunsziget - Dunántúli Postás Ventwest
NB III. teke m.
április 1., vasárnap
11:00 Virágvasárnapi passió a szentmisén
14:00 Ásványráró - Kunsziget tartalék labd. m.
16:00 Ásványráró - Kunsziget megyei III. o.
labd. m.
április 3., kedd
Versmondó verseny helyi fordulója az iskolában
április 4., szerda
Tilai Lajos emlékverseny a sportcsarnokban
április 5., csütörtök
10:00 Hegyeshalom-Mosonudvar - Kunsziget
u16 labd. m.
április 7., szombat
15:00 Kunsziget - Jánossomorja u16 labd. m.
április 8., vasárnap
04:30 Jézuskeresés
15:00 Kunsziget - Dunasziget tart. labd. m.
17:00 Kunsziget - Dunasziget megyei III. o.
labd. m.

Óvodai beiratás

Februárban töltötte be 90. életévét a kunszigeti Schreiner Istvánné sz. Nagy Teréz. A jeles ünnepen családja,
valamint az önkormányzat nevében Lendvai Ivánné polgármester köszöntötte. Teri néninek Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke is küldött egy oklevelet a születésnapja alkalmából, amelyet Kunsziget
gratuláló oklevelével együtt adott át Lendvai Ivánné polgármester. Fotó: Bábics Norbert

A Kunszigeti Tündérvár Óvodában
március 19-én kedden 13-16 óráig és 20án szerdán 9-12 óráig lesznek az óvodai
beiratások. Azon gyermekeket kell ebben
az időpontban beiratni, akik a 2012-13-as
óvodai tanév folyamán a 3. életévüket betöltik
(2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31-e
között születettek).

4. OLDAL - ISKOLAI HÍREK

Felvételit írtak a
nyolcadikosok

- SZÁRMES ESZTER -

A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános
Iskola idén végzős 8. osztályos tanulói január
21-én szombaton írták meg matematika és
magyar tantárgyakból a központi írásbeli
felvételit.
A matematika felvételin az 50 pontból
átlagosan 22 pontot, a magyar felvételin az 50
pontból átlagosan 27 pontot értek el a iskolánk
végzős osztályának tanulói.
A felvételi után a jelentkezési lapokat
kitöltöttük és elküldtük a diákok és szüleik
által választott intézményekbe. Ezután
tanulóinkat a szóbeli elbeszélgetésekre hívták
be a középiskolák.
Bízunk abban, hogy minden tanulót az
általa választott intézménybe fognak felvenni,
amelyről az értesítéseket várhatóan április
elején kapják kézhez.
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Beiratkozás az iskolában
- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola
a 2012/ 2013-as tanévben első osztályba lépő
tanköteles tanulók beiratkozása 2012. március
13-14-én (kedd és szerda) 8-tól 16 óráig lesz.
Kérjük, a beiratkozásra legyenek szívesek
magukkal hozni a szülő (gondviselő)
személyi igazolványát, lakcímkártyáját, a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
lakcímkártyáját és TAJ kártyáját.
Amennyiben a gyermeket valamelyik
szülőnél elhelyezték, szükség van a szülői
felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes
képviselő személyazonosító igazolványára,
más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal
gyámrendelő határozatra.
Kérjük,
hozzák
magukkal
az
iskolaérettségre vonatkozó orvosi igazolást,
óvodai szakvéleményt, a gyermek esetleges
betegségeit
igazoló
dokumentumokat

is. Amennyiben a szülő rendszeres
gyermekvédelmi támogatásra jogosult, úgy az
ezt igazoló határozatot; amennyiben a gyermek
halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt
igazoló határozatot; amennyiben a gyermek
sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló
dokumentumot; amennyiben a gyermek
nem magyar állampolgár, abban az esetben ő
és szülei tartózkodási engedélyét és a szülők
keresőképességét igazoló dokumentumokat
kérjük a beiratkozáshoz.
A diákigazolvány igényléséhez 1400 forint,
illetve az Okmányirodából hozott Nemzeti
Egységes Kártyarendszer–adatlapra van
szükség (NEK-azonosító).
Amennyiben a
dokumentumokkal
kapcsolatban kérdése lenne, kérem, keressen
meg a következő elérhetőségek bármelyikén:
Takácsné Farkas Erzsébet iskolaigazgató,
+36-20/4940-255, lizatakacs01@gmail.com,
iskola@kunsziget.hu.

Hogyan kell diákigazolványt igényelni?
- TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Az oktatási igazolványok igénylési folyamatában szereplő okmányirodai fényképezési
szolgáltatás 2012. február 6. napjától elérhető.
A szolgáltatás indulásával kialakult a
diákigazolvány igénylési folyamat végleges
változata, mely a következő:
Okmányirodai fényképezés:
1.
Az igénylés megkezdése előtt,
amennyiben a jogosult nem rendelkezik
érvényes fényképpel és aláírás képpel a
központi fénykép adatbázisban, úgy az
okmányirodában szükséges ezeket elkészíteni.
A fényképezési szolgáltatás igénybevételéhez
az alábbi iratokat kell a jogosultnak az
okmányirodában bemutatnia:
a.)
Születési anyakönyvi kivonat és
lakcímkártya vagy
b.)
Egyéb érvényes személyazonosító
okmány (személyi igazolvány, útlevél,) és
lakcímkártya
2.
Az okmányirodai folyamat során
a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a
személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján.
3.
Az eljárás részeként a jogosult egy
Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK)
adatlapot kap az okmányirodai ügyintézőtől,
melyen a nyilvántartásban szereplő adatok,
a fénykép és 14. éven aluli jogosult esetében
az aláírás mezőt üresen kell hagyni, illetve
kitöltése esetén nem kerül feldolgozásra.
Ezen adatlapok része a 16 karakterből álló
NEK azonosító, mely az diákigazolvány
igénylési folyamatban kap szerepet, ezért ezen
adatlap megőrzésére a jogosultnak fokozottan

ügyelnie kell! Amennyiben a NEK azonosító
elveszik, úgy az adatlapról másolat kérhető az
okmányirodában.
4.
Ha a fénykép és aláírás kép
érvényességi idején belül a jogosult személyes
vagy lakcím adatai megváltoznak, úgy egy új
adatlap kiállítása válik szükségessé, melyen új
NEK azonosító található.
Az okmányirodai fényképezési szolgáltatás
ingyenes a jogosultak számára. Az
okmányirodában a tanuló (kiskorú esetén)
csak szülőjével vagy törvényes képviselőjével
jelenhet meg.
Intézményi igénylési folyamat:
1.
A tanuló az intézményi ügyintézőnél
(igazgató) jelenti be a diákigazolvány iránti
igényét. Az ügyintézőnek megadja a NEK
azonosítót, és az intézménynek megfizeti az
igazolvány díját (1.400.-Ft).

2.
Az intézményi ügyintéző rögzíti az
igénylés adatait és a NEK azonosítót a KIR
igénylő felületén. Az igénylésről Ellenőrző
adatlapot nyomtat ki, melyet az igénylővel
aláírat.
3.
Az intézményi ügyintéző továbbítja
az elektronikus igényléseket a Hivatal részére.
4.
A Hivatal által kiállított számla
alapján az intézmény átutalja a gyártható
igazolványok díjat.
5.
Az igazolvány elkészültéig a jogosult
kérelmére az intézmény Igazolást állít ki a
beküldött igénylés adatai alapján.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy az ősszel
befizetett diákigazolvány igényléshez szükséges
összeget személyesen az osztályfőnököktől
visszavehetik vagy kiegészíthetik az új eljárási
díjra 1.400 Ft-ra. A befizetés legkésőbbi
időpontja, amikor a NEK-adatlapot az
iskolába leadják, és az igénylést elindítják.
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Bözsi Boltja
márciusi akciója

„Minden nap kell ennünk,
így nem mindegy, mit eszünk és hol veszünk!”
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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; 11.00; 14.55; 16.40;
18.40; 20.15; 22.45
Orvosi rendelő
Petőfi tér 14.
Telefon: (96) 495-029
Rendelési idő:
hétfőn és szerdán: 8:00-11:00, 14:00-16:00
kedden és csütörtökön: 8:30-11:00
pénteken: 10:00 - 13:00
Orvosi ügyelet
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és munkaszüneti napokon reggel 7 órától
másnap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki
utca 29. sz. alatt. Telefon: (96) 542-043
Gyógyszertár
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.
Nyitva hétköznap 10:00-12:00 és 16:0021:00
Tündérvár Óvoda
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-143
Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2012. 2. SZÁM

Győzelem a tavaszi nyitányon
- BÁBICS NORBERT A Károlyháza ellen nagyon fontos mérkőzést
játszott mind a megyei III. osztályú csapatunk,
mind a tartalék együttes a tavaszi első fordulóban.
Elkezdődött a tavaszi szezon a megyei III.
osztályú labdarúgó bajnokságban. A Kunsziget
első számú csapata a második helyről várta a
nyitányt, csupán rosszabb gólkülönbségünk
miatt vezeti a tabellát az MTE 1904 II., a
Károlyháza a harmadik.
A téli átigazolási szezonban Horváth Zoltán
távozott a csapattól (Bajcsra), két játékos
pedig Kunszigetre igazolt (Tolnai Balázs
Mecsérről és Szabó Máté Győrságról). Az első
számú csapat kapuját Kopp András őrzi Babos
Róbert külföldi munkája miatt.
A 14. fordulóban a második helyen álló
Károlyháza ellen a tabella első helyén álló
tartalék csapatunk Nagy Krisztián két
szabadrúgásgóljával 2-2-es döntetlent ért el,
így tartjuk 1 pontos előnyünket.

Fazekas, Volner, Eperjesi és háttal Fekete az első
kunszigeti gól után. Fotó: Bábics N.

Első számú csapatunk gyenge első félidő
után Eperjesi Dániel góljával 1-0-ra vezetett
csak Károlyháza ellen. A második félidő elején
aztán a vendégek egyenlítettek, ám sikerült
rendezni a sorainkat és előbb Fekete Máté
fejjel volt eredményes, majd Volner Gábor
buktatása után Fazekas Péter büntetőből
szerzett újabb gólt csapatunknak. A tabella
élén változatlanul az MTE 1904 II. áll, mivel
ők is nyertek a Halászi ellen.

Kétszer is kevésen múlt
- FARKAS ATTILA -

NB III. osztály
Bősárkány – Kunsziget 3:5/2265-2287
Fincicki Z. 359, Németh I. 389, Szalai B.
368, Gutléber Z. 376, Farkas A. 390, Gacs G.
405. Ifjúsági: Bősárkány – Kunsziget 3:0/367303, Venesz N. 303. Az idei első meccsen
mindvégig szoros mérkőzésen sikerült
megérdemelten elhozni Bősárkányból a 2
pontot.
Kunsziget – Tata Lénárd Team
1:7/2230-2340
Farkas A. 357, Fincicki Z. 362, Németh
I. 403, Gutléber Z. 371, Szalai B. 367, Strobl
G. 370. Ifjúsági: Kunsziget – Tata Lénárd
Team 3:0/379-367, Venesz N. 379. Ezen a
mérkőzésen sikerült majd minden játékosnak
a legrosszabb formáját kihozni magából.
Negatív pályacsúcs a csapat életében...
Kunsziget– Golden TC SE 3-5/2364-2379
Farkas A. 418, Fincicki Z. 385, Németh
I. 402, Gutléber Z. 390, Strobl G. 432, Gacs
G. 337. Ifjúsági: Kunsziget– Golden TC SE

Anyakönyvi hírek
Halálozás
Virág Vilmosné
2012. március 1.

0:3/324-368., Venesz N. 324
A csapat a múlt heti mérkőzés után
mindent kihozott magából, de a végére ez sem
volt elég, noha még az utolsó 5 dobásnál nem
volt eldöntött a mérkőzés győztese. Izgalmas,
szoros mérkőzésen sikerült alul maradnunk.
Nincs ok a szégyenkezésre!
Kunsziget - Ajka Kristály/B 2:6/ 2379-2381
Farkas A. 421, Fincicki Z. 388, Németh I.
418, Gutléber Z. 383, Gacs G. 389, Strobl G.
380. Ifjúsági Kunsziget - Ajka Kristály/b 297365 Venesz N. 297.
A bajnokságot a Mosonszentmiklós vezeti
a Jánossomorja és a Dunántúli Postás előtt.
Csapatunk 4 ponttal a 10., utolsó helyen áll.

Megyei II. osztály
Győrújfalu/B – Kunsziget/B 5:1/1424-1412
Nagy F. 345, Farkas T. 353, Fincicki Z. 353,
Börzsei A. 361
Kunsziget/B – Gy. Komszol/B
1:5/1481-1525
Nagy F. 395, Szalai I. 366, Farkas T. 357,
Börzsei A. 363
Kunsziget/B– Lajta Hanság/B 2:4/14951523
Lukács J. 400, Farkas F. 354, Szalai I. 331,
Nagy F. 410
Talizmán/B - Kunsziget/B 4:2
A bajnokságot a Gy. Komszol/B vezeti,
második a Lajta-Hanság/B, harmadik a
Répcementi SE. A Kunsziget/B 4 ponttal a 6.,
utolsó helyen áll a bajnokságban.
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Lehetséges, hogy cukorbeteg vagyok?
- DR. MÁTÉ CSONGOR Az elmúlt negyedévben elindult szűrővizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy sok
tennivalónk van a falu lakosságának egészsége
érdekében. Ennek jegyében szeretnénk havonta ismertető cikkeket közölni, melyek segítik a
közös céljaink elérését.
Első alkalommal frissen felfedezett és a
korábban is ismert cukorbetegek nagy száma
miatt a Szénhidrát anyagcserezavarokat
vesszük górcső alá.
A cukorbetegség (diabetes mellitus), vagy
rövidítve diabétesz, a glükóz feldolgozási
zavara, melynek oka hasnyálmirigy szigetei
által termelt inzulin nevű hormon hiánya,
vagy a szervezet inzulinnal szembeni
érzéketlensége inzulinrezisztencia, relatív
inzulinhiány, vagy mindkettő. Az abszolút
vagy relatív inzulinhiány következtében,
mivel a sejtek inzulin hiányában nem
képesek a glükóz felvételére, a vércukorszint
megemelkedik, ezek együttesen okozzák a
betegség fő tüneteit.
A diabetes mellitus magyarul „mézédes
átfolyás”-t (cukorvizelést) jelent a görög
„διαβήτης” = „átmenet, átfolyás” és a latin
„mellitus” = „mézédes” szavak összetételéből,
a szervezet anyagcseréjének krónikus
megbetegedése. Az elnevezés a két fő tünetre,
a cukor vizelettel való fokozott kiválasztására
és a megemelkedett vizeletmennyiségre
(polyuria) utal. A középkori orvosok a vizelet
megkóstolásával állapították meg a diagnózist,
és különítették el a diabetes insipidustól.

1-es típusú diabetes mellitus
Az 1-es típusú diabetes mellitus (más
néven inzulinfüggő diabetes mellitus egy
autoimmun betegség, amelyet abszolút
inzulinhiány okoz. Hátterében az áll, hogy a
szervezet immunrendszere idegenként ismeri
fel a saját sejtek egy részét, és autoimmun
gyulladás
következtében
elpusztulnak
a hasnyálmirigy inzulint termelő bétasejtjei. Ez a diabétesz bármely életkorban
előfordulhat, de leggyakrabban gyermek- és
fiatal felnőttkorban jelentkezik. A betegek
általában soványak, gyakori a jelentős fogyás
a betegség megállapítása előtt. A tünetek
gyorsan alakulnak ki, a betegek kezeléséhez
inzulin szükséges. Kezeletlen vagy rosszul
kezelt, súlyos esetben tartósan magas
vércukorszinttel (hiperglikémia) és ketózissal
járó életveszélyes állapot, az ún. ketoacidózisos
kóma alakulhat ki. Az 1-es típusú diabétesz
általában a diabéteszes esetek 10%-át teszik ki.
Leggyakoribb Skandináviában, míg nagyon
ritka Japánban, Koreában. Európán belül is
jelentősen változó gyakoriságú, több mint
tízszer gyakoribb például Finnországban,
mint Macedóniában. Magyarországon is
egyre nő ennek a típusnak a gyakorisága.

Élettani háttér

2-es típusú diabetes mellitus

A tápcsatorna a táplálékkal felvett összetett
szénhidrátokat glükózra (monoszacharid)
bontja. Ez azt jelenti, hogy minden
(emészthető) szénhidrát hasonló hatású a
szervezetre, bár a lebontás sebessége fontos
tényező. A glükóz a bélből felszívódva a vérbe
kerül, és ezúton a test minden részére eljut.
A hasnyálmirigy (latinul pancreas)
Lengerhans-szigetek ezzel egy időben az
úgynevezett béta-sejtek egy hormont,
inzulint termelnek és bocsátanak a keringési
rendszerbe. Az inzulin az inzulinreceptorokon
keresztül kötődni tud a test egyes sejtjeihez
(máj-, izom- és zsírsejtek), és kis pórusokat
nyit a sejtmembránon, amin keresztül a
glükóz a sejtbe áramlik. A sejtek a glükózt
energiaforrásként használják, valamint a
sejtek (különösen nagy mennyiségben a
májsejtek és az izomsejtek) képesek a glükóz
tárolására is nagy molekulasúlyú szénhidrát
(glikogén) formájában, és szükség szerint
ebből felszabadítani.

A 2-es típusú diabetes mellitust (más
néven nem inzulinfüggő diabétesz) az
izolált szénhidrátok fogyasztása (cukor,
fehér liszt stb.) a magas glikémiás index (GI)
miatt okozza. Minél magasabb a glikémiás
indexe a szénhidrátnak, annál gyorsabban
szívódik fel és jut a vérbe, és annál nagyobb
inzulintermelésre serkenti a szervezetet.
Az éveken át tartósan magas inzulinszint,
pontosabban étkezésenként egy-egy hatalmas
inzulinhullám miatt a sejtek védekezni
kezdenek a beléjük pumpált túl sok cukor
ellen, és kialakul az inzulinrezisztencia, vagyis
a sejtek ellenállnak az inzulinnak a sejthártya
cukortranszportját fokozó hatásainak. Ám
mivel az agy érzékeli, hogy a vérben ott
a sok cukor, utasítja a hasnyálmirigyet,
hogy még több inzulint termeljen, a sejtek
viszont egyre jobban ellenállnak. Egy ponton
azonban a hasnyálmirigy feladja a küzdelmet,
és a tartósan magas vércukor szint elkezdi
„áldásos” hatását: vakság, láb amputáció,
érelmeszesedés, infarktus és impotencia
lesz a következménye. A betegség kezdetén
gyakori a tünetmentesség, a diabétesz
tünetei csak lassan alakulnak ki, gyakran

Típusai és okai
A cukorbetegségnek több típusa létezik. A
kialakulás okai (patogenezis), a tünetek és a
kezelés az egyes típusokban különböznek.

a különböző szövődmények megjelenése
kapcsán diagnosztizálják a kórt. A betegség
kezelése a kezdeti szakaszban életmód
változtatással (diéta, helyes táplálkozás, sport,
testsúlycsökkentés), majd vércukorcsökkentő,
valamint az inzulin hatását növelő tablettás
készítményekkel történik. A betegség későbbi
szakaszában, amikor az inzulintermelés
már kimerült, az 1-es típusú diabéteszhez
hasonlóan szükségessé válik az inzulin adása.
Az inzulinrezisztencia szorosan összefügg
az elhízással – nem véletlenül, mivel az
elhízást az izolált szénhidrátok okozzák
a magas glikémiás indexük miatt. A 2-es
típusú betegek 80%-a elhízott, többségük
magas vérnyomástól is szenved. A betegség
általában középkorú vagy idős embereknél
alakul ki. Manapság az elhízás gyermekés serdülőkorban is jelentkező rohamos
terjedésével azonban ebben a korban is egyre
több diabétesz jelentkezik.
A világon a 2-es típusú betegek száma
drámaian növekszik (az összes cukorbeteg
90%-a a 2-es típusú betegségben szenved),
a fejlett társadalmakban tapasztalható
egészségtelen életmód és táplálkozási szokások
miatt. Korábban ezt a diabétesz formát
„enyhe” betegségnek tartották, mivel sokáig
nem okoz panaszt, nem feltétlenül igényel
inzulint. Ma már tudjuk, hogy ez nem igaz,
a 2-es típusú cukorbetegség súlyos betegség.
Súlyos, mivel mintegy 10–15 évvel lerövidíti
a várható élettartamot, nagyon magas a szívés érrendszeri betegségek gyakorisága és
súlyossága. Egy 2-es típusú diabéteszes beteg
olyan szív-érrendszeri veszélyeztetettségnek
van kitéve, mint egy nem cukorbeteg,
infarktuson átesett beteg.

Terhességi diabétes
A terhességi vagy gesztációs diabetes
mellitus (rövidítve: GDM) a cukorbetegség
egyik formája, amely általában a terhesség
harmadik trimeszterében (harmadában)
manifesztálódik, és a terhesség végével
általában eltűnik. Habár a kialakulásának okai
nem teljesen ismertek, feltételezhető, hogy a
terhesség során a méhlepény által termelt
hormonok (kortizol, progeszteron, humán
placental lactogen, prolactin, humán choriogonadotropin) hatására létrejövő anyagcsereváltozás. A fenti hormonok hatásának eredője
inzulinellenes hatás. Az alábbi rizikófaktorok
növelik a GDM kialakulásának esélyét:
családban előforduló 2-es típusú diabétesz,
a terhes nő kora (idősebbeknél gyakoribb),
elhízás, GDM korábbi terhesség során,
4000 gramm feletti súlyú újszülött korábbi
terhesség során, dohányzás.
Háziorvosi rendelőnkben lehetőség van
vércukorszint szűrésre, diétás tanácsadásra,
illetve további kérdéseikre is szívesen
válaszolunk.
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Vidám hangulatban telt a nap február 17-én a hagyományos óvodai farsangi jelmezbálon.
A kunszigeti Tündérvár Óvoda apraja nagyja jelmezbe bújt ezen a napon. Fotók: Farkas Ferencné és Frank Gyuláné.

Pap Gábor tartott fényképes élménybeszámolót a
balkáni kerékpáros túráról februárban a Kunszigeti
Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
meghívására. Fotó: Bábics N.

A Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola február 18-án tartotta hagyományos farsangi bálját. Képünkön a nyolcadik osztályos tanulók és osztályfőnökük, Szármes Eszter a bál nyitótáncán.
Fotó: Mészáros Áron.

Csepin Péter várpalotai lovas hagyományőrző szép
számú közönség előtt tartott fotókkal illusztrált
előadást kazahsztáni lovastúrájukról februárban.
Fotó: Bábics N.
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A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub vendége volt Pingiczerné Venesz Klára, a Győri Nemzeti Színház nyugdíjasa, aki színházi élményeiről tartott előadást. Fotó: Szalai-Danka Ildikó.

