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Korábban már beszámoltunk arról, hogy  
idén Kunsziget is képviselhette hazánkat az 
Európai Falumegújítási Díj versenyében. A 
díjátadás szeptemberben volt Langeneggben. 

Európa legjobbjai között lenni, Magyar-
országot képviselni, háromszoros Magyaror-
szági Falumegújítási Díjjal rendelkezni nem 
kis dolog. Az elismerések ára: az átgondolt 
településfejlesztés, irányítás, együttműködés 
a hagyományokat ápoló lakossággal, civil 
szervezetekkel, vállalkozókkal – kiemelkedő 
falusi életkörülmények megteremtése, a Mo-
soni-Duna ág mentén gondosan művelt táj, 
turisztikai programok adta lehetőség.

Testvérkapcsolati 
látogatások

Nagyanyó és nagy-
apó ismét mesélt

Az őszi szezon javán már túl vagyunk a me-
gyei labdarúgó bajnokságokban. 

A legjobb 16 között a 
megyei kupában

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT - - FÜLÖP ANNA - - FÜLÖP ANNA - 
Már hetedik éve, hogy a kunszigeti Sziget-

gyöngye Nyugdíjas Klub megrendezi a megyei 
mesemondó- és anekdotaversenyt. 

- DOBRÁDI ÉVA - GYURKOVITS PÉTERNÉ-- DOBRÁDI ÉVA - GYURKOVITS PÉTERNÉ-
Nyárádgálfalva és vidéke, valamint Kun-

sziget testvérkapcsolatának jegyében diákok 
utaztak Erdélybe, erdélyi diákok pedig Kunszi-
geten töltöttek el egy hetet a nyáron. 

Ez év augusztusában kunszigeti gyermek 
egy csoportjával hosszú útra indultunk, hogy 
felfedezzük Erdélyt, és közösen eltöltsünk egy 
csodálatos hetet ottani barátaikkal. Közben 
erdélyi diákok érkeztek Kunszigetre.

Első számú csapatunk számára a bennma-
radás reális és teljesíthető elvárásnak tűnik 9 
forduló után. A megyei kupasorozatban csa-
patunk már a legjobb 16 között van, miután 
Bajcsot és Győrújfalut is legyőztük. Az U19-es 
csapat lassan kezd magára találni, a serdülők 
pedig akár a dobogó közelébe is odaérhetnek. 

Egy nap a petrezsirom körül
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Gasztronómiai és hagyományőrző fesztivált 
rendez Kunsziget október 21-én, vasárnap.

tradícióiról. E fesztivál keretében tartjuk meg 
az évtizedes hagyományokkal rendelkező 
kunszigeti szüreti napot is, tehát - a hagyomá-

nyoknak megfelelően - a kunszigeti fi atalok 
felvonulásával és táncával indul a program - 
ám a hagyományoktól eltérően már délelőtt. 

Magyar Vista Social Club zenél. A koncertek 
után éjszakába nyúló utcabál zárja a napot.

Európai elismerés 
Kunszigetnek

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Településünk életében kiemelkedő esemény 

volt 2012. szeptember 21-e: Kunsziget az auszt-
riai Langeneggben több évtized munkájának 
eredményeként kitüntető címben részesült.

Idén kilenc településről tizenegy verseny-
ző érkezett a kunszigeti kultúrházban rende-
zett szeptemberi versenyre, ahol Zsámbokiné 
Buday Anna, az „Éleletet az Éveknek” megyei 
klubtanácsának elnöke köszöntette a megje-
lenteket. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON >> FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

FOLYTATÁS A 6. OLDALON >> FOLYTATÁS A 8. OLDALON >>FOLYTATÁS A 11. OLDALON >>

Nem túlzás azt állítani: Kun-
szigeten ilyen még nem volt. A 
zöldségtermesztés - főként a petre-
zselyem (vagy ahogy egy-
kor hívták: „petrezsirom”) 
termesztése - komoly ha-
gyományokkal bírt egy-
kor falunkban. Ezt a hagyo-
mányt szeretnénk felidézni 
egy nagyszabású fesztivál 
lal október utolsó előtti 
hétvégéjén. 

A nap főként a petrezse-
lyemről és a húslevesről szól 
majd, valamint községünk 

Több csapat készít húslevest, amelyet 
szakértő zsűri bírál majd, de a látogatók is 

megkóstolhatnak. A plébánia udvarán 
különféle játékok, kézműves 

bemutatók és foglalkozások 
lesznek, befűtjük a XIX. 

századi kemencét és régi 
ételeket mutatunk be. A 
Kossuth téren művésze-
ti csoportok lépnek fel, 
majd jó ebédhez szól a 
nóta. Ezután Szőke And-

rás humorista műsora kö-
vetkezik. Késő délután élő 

koncertet ad a nagyszínpadon 
a Csík Zeneker, előttük pedig a 
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Európai elismerés Kunszigetnek
 Az osztrák-svájci határ közelében lévő 

Langenegg 1000 fős falu. Állattartásból, me-
zőgazdaságból, vendégek fogadásából élnek. 
Langenegg Európa leggazdagabb faluja. Kitű-
nően használják az alternatív energiákat, nap-
kollektort biztosítja az intézmények fűtését, 
melegvíz-ellátását. A falu a lakosság által bé-
relhető elektromos autót is vásárolt. A díjki-
osztó ünnepére sátorvárost építettek, ahol 29 
ország az „Európát átélni” elnevezésű piacon 
mutatták be a pályázó, a térség, a régió, az or-
szág kulturális, gasztronómiai értékeit.

Kunsziget standját a Hagyományőrző Kul-
turális Térről, a gondosan művelt mezőről ké-
szült óriásplakát díszítette. Bemutattuk a népi 
hímzéses terítőinket, az évszázados hagyo-
mányt idéző zöldségeket. Sajtot és hentes árut 
kínáltunk a térségben sült kenyérrel, mely 
elfogyasztása után elismerően nyilatkoztak  
vendégeink a borvidék borait kóstolva. 

Bizonyára felvetődik Önökben, mit ér 
nekünk az Európai Falumegújítási Díj... Ez 
elismerés az elvégzett munkáért. Értékelés, 
megmérettetés, mely megmutatja, hogy el-
gondolásaink, tevékenységeink helyesek – va-
gyis jó úton járunk. Megerősíti a vidék, a fal-
vak fontosságát, rámutat a további fejlesztési 
irányra. Előnyt jelent az ÚMVP, FVM pályá-
zatoknál. A cél elérése érdekében szükség van 
összefogásra, közös munkára, melyben a falu 
minden állampolgára részt vesz. Köszönöm 
mindenkinek, aki segített ebben.

Kunsziget Község Polgárőrsége és a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény idén is megrendezte az „Egy iskola 
- egy polgárőr” elnevezésű rendezvényét. Szeptember 28-án délelőtt az iskolában a diákok a polgárőrségekről, a rendőrség, a mentők és a tűzoltók munkájáról 

hallgattak meg előadásokat. Délután a sportpályán folytatódott a program a megkülönböztetett alakulatok bemutatóival, valamint hat település iskolás-polgárőr 
vegyes csapatainak játékos vetélkedőivel. Kunszigeten kívül Kimle, Kóny, Mecsér, Mosonszentmiklós és Pannonhalma csapatai vettek részt az idei rendezvényen. A 

verseny után a Sokoró RC táviránytású repülőgép- és autómodelljeinek bemutatóját csodálhatták meg a résztvevők. Fotók: Bábics Norbert és Laczkó Gergely.

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
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Meghívó
Tisztelettel meghívjuk 
Önöket 2012. október 

23-án 17 órára 
a kultúrházba, 
hogy közösen 

emlékezzünk meg az 
1956-os forradalom és 

szabdságharcról.

Közreműködnek a helyi 
iskola diákjai és a 

Szigetgyöngye Nyugdíjas 
Klub Énekkara.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATa

Az I. Kunszigeti Húsleves és 
Petrezsiromfesztivál ötlete másfél évvel ez-
előtt született, és a Pannónia Kincse Leader 
Egyesület keretei között, az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program támogatásából való-
sulhat meg október 21-én.

A közel kétmillió forintos támogatás mel-
lett a kunszigeti civilek összefogása is kell 
ahhoz, hogy színvonalas programokkal vár-
juk a községünkbe látogatókat. A fesztivál 
célja a hagyományápoláson túl Kunsziget 
presztizsének növelése, valamint turisztikai 
vonzerejének növelése.

A nap programja 10 óra körül kezdődik a 
hagyományos szüreti felvonulással Kunsziget 
utcáin néptánccal, zenével. 10 órakor nyit-
juk meg a plébánia udvarán „A petrezsirom 
Kunsziget történetében” című helytörténe-
ti kiállításunkat. Utána ugyanitt régi ételek 
bemutatója kezdődik. Kézművesség a XIX. 
században és napjainkban - a Czinka Panna 
Roma Kulturális Egyesület közreműködésével 
kézműveskedhetnek az érdeklődők. Kenyér-
lángos készül a ritka építészeti értékű nyitott 
konyha kemencéjében, valamint helyi termé-
keket mutatunk be, amelyeket kóstolni, vásá-
rolni is lehet majd. Sőt, megválasztjuk Kun-
sziget Legfi nomabb Lekvárját is (részletek a 
keretes írásunkban). 

A kunszigeti tanösvényen sétakocsikázásra 
is hívjuk a vendégeket, ahol a falu természeti 
és építészeti örökségét csodálhatják meg ven-
dégeink. 

Közben délre elkészül a Kossuth téren a 
többféle húsleves, felcsendül a nóta, és meg-

A fesztiválon fellép a népszerű Csík Zenekar is.

kezdődik a  húslevesek kóstolója, és zsűrizé-
se. 

A téren felállított színpadon már fél 11-től 
a zenéé és a táncé a főszerep, a régióból ér-
kező csoportok adnak műsort, és a kunszigeti 
fi atalok hagyományos szüreti táncára is ekkor 
kerül sor. 

14 órától a színpad Szőke András humo-
ristáé, 16 órától pedig a magyar népzenét a 
különböző zenei stílusokkal ötvöző Magyar 
Vista Social Club koncertje következik. 

A fesztivál sztárvendége a Csík Zenekar 
lesz, akik másfél órás élő koncertet adnak. 

A program utcabállal zárul.
A rendezvény ideje alatt a Kossuth teret és 

a József Attila utca polgármesteri hivataltól a 
takarékszövetkezetik tartó szakaszát lezárjuk, 
a falu keleti utcái a Petőfi  tér-Zöldmező utca 
felé közelíthetők csak meg. A Kunszigetre 
érkező forgalmat a rendőrség és a helyi pol-
gárőrség irányítja úgy, hogy az lehetőleg ne 
terhelje túl a falu utcáit. 

A fesztivál rendezvényei ingyenesek.

Egy nap a petrezsirom körül

Kié a legfi nomabb lekvár?
A plébánia udvarán nem csak kiállítás, 

kézműves foglalkozások, játékok és étel-
kóstoló lesz, hanem a gyerekekből álló 
zsűri megválasztja Kunsziget Legfi nomabb 
Lekvárját is. Házilag befőzött lekvárjával 
bárki nevezhet, ehhez 1 üvegnyi lekvárt 
kérünk leadni vasárnap a fesztiválon, a plé-
bánia udvarán. A „szakértők” pontoznak, 
a győztes lekvár pedig egy évig  viselheti a 
Kunsziget Legfi nomabb Lekvárja címet.

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Hősök Napja
Az I. és a II. világháború 
kunszigeti áldozatainak 
emléktábláinál tartunk 

megemlékezést 
és koszorúzást 

2012. november 2-án 
pénteken 

a 17 órai szentmise után, 

amelyre ezúton
 tisztelettel meghívjuk.

A templom előtt 16:30-tól ka-
tonai tiszteletadás kezdődik.

KUNSZIGET KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA
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Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik 

Kuller Józsefné
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezték, gyászunkban osz-
toztak.
Külön köszönetet mondunk Wikler Zsolt 
plébános úrnak, Jursics Andrásnénak, 
Novits Györgynének segítőkész mun-
kájukért, és a Szigetgyöngye Nyugdíjas 
Klub Énekkarának a szép énekekért.

Gyászoló  család

Hamarosan kezdődhet Kunsziget 
belterületi vízrendezése

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -
Községünk infrastruktúrájának kiépített-

sége (ivóvíz, szennyvíz, gáz stb.) 95%-os. Ám 
régóta megoldatlan, illetve részben megoldott 
csak a csapadékvíz elvezetése, amely komoly 
gondot okoz a falu egyes területein (pl. Szé-
chenyi, Hunyadi, Rákóczi út) - különösen nagy 
esőzések idején. 

Önkormányzatunk pályázatot adott be az 
Új Széchenyi Terv Nyugat-Dunántúli Opera-
tív Program Helyi és Térségi Jelentőségű Víz-
védelmi Rendszerek Fejlesztése című kompo-
nensre. A pályázat sikeres lett, a csapadékvíz 
elvezetése, az árokrendszer kialakítása meg-
valósulhat.

A pályázat kötelező eleme volt a belterületi 
csapadékvíz-rendezés vízjogi létesítési enge-
délyezési terv dokumentációja, és a vízjogi 
engedély megléte.

A tervezési pályázatot a HIDRO-PLAN 
GYŐRITERV Kft . nyerte. Kovács József ter-
vező a község belterületi csapadékvíz-rende-
zésről elmondta, hogy a vízügyi hatóság által 
kiadott engedély alapján készítették el a kivi-
teli terveket.

- Mint a községből elszármazott, de „tős-
gyökeres kunszigeti” örömmel fogadtam a 
tervezői feladat lehetőségét. Kunsziget örven-
detesen fejlődik, szépül, így a tervezett felszí-
ni vízrendezés megoldásaival is törekedtünk a 
falukép további javítására - olvasható Kovács 
József a közleményében. 

A tervezőtől megtudtuk: a község jelenle-
gi csapadékvíz elvezetési-, elhelyezési állapo-
ta megfelel az országos települési képnek. A 
beton lapburkolatú árkokban a kapubehajtók 
alatti átereszeken keresztül (ha nincs eltö-
mődve) a terepi mélypontok felé lefolyó vizek 
mértékadó csapadékok esetén lokális elöntést 

jelentenek. Sok helyen látható a burkolt árkok 
erősen kifogásolható állapota (kifagyások). A 
burkolt árokból a víz nem szivárog a talajba, 
így tartós pangó vizek maradnak vissza az ár-
kok mélyfekvésű szakaszaiban. A fenti jelen-
ségek Kunsziget belterületi képéhez is érvé-
nyesek, hiszen nincs élővízi befogadó.

A korábbi fogadó tározók („Fenékkert”, 
„Tócsa”) feltöltésre kerültek, így egyetlen, a 
Szent Antal kápolna melletti „gödör” képes 
csupán fogadni a vízgyűjtő területéhez tarto-
zó felszíni vizeket.

A község terepviszonyaiból adódóan az 
említett korábbi tározókba is csak a közvetlen 
környezet csapadékvizei jutottak be, távolab-
bi pontoktól a gravitációs elvezetés nem volt 
lehetséges. 

Az újabb családiházas beépítéseknél már 
jellemző a burkolatlan füvesített szikkasztó 
árkok alakítása, így a nagyobb zöldfelületek-
kel szebb az utcakép is, mint például az Ady 
E. utca két oldali árokképében is látható az 
esztétikai különbség.

- A tervezői koncepcióban ez utóbbi mű-
szaki megoldások felé közelítünk a helyi 
adottságok függvényében. Terveinkben cé-
loztuk tehát az út – járda melletti vonalmenti 
szikkasztást, füvesített árkok, vagy vápák ala-
kítását, mélypontok felé gátolva a lefolyást, 
esetenként a kapubehajtók alatti csőátereszek 
repedezett szegélyfalak megszüntetésével is. A 
pályázati költségek ehhez fedezetet adnak. A 
korábban már kiépült alapközműveket (vízel-
látás, gázellátás, szennyvízcsatornázás, kábel 
tv) követően a felszíni vízrendezéssel teljes 
körű lesz a község közműrendszere, reméljük 
a falu lakosainak megelégedésére - zárta gon-
dolatait a tervező.

A kivitelezés a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása után indulhat.

Ha lehet, ne égessük 
el a kerti hulladékot!

- KUNSZIGETI HÍRMONDÓ -- KUNSZIGETI HÍRMONDÓ -
A levegő védelméről szóló kormányrendelet 

értelmében „tilos a légszennyezés, valamint a 
levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelé-
se, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, 
amely légszennyezést okoz”. Az önkormányzat-
oknak van lehetősége szabályozni a kerti hulla-
dékok égetését, falunkban meg is alkotta a kép-
viselő-testület az erre vonatkozó rendeletet.

A 2010. november 23-i ülésen fogadták el 
a levegő védelmével kapcsolatos rendeletet, 
melynek értelmében a kerti hulladékot első-
sorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A 
kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet 
sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem 
alkalmazható. Kunszigeten csakis száraz ker-
ti hulladékot, és kizárólag április 1. és április 
30., illetve október 15. és november 15. kö-
zötti keddi napokon lehet égetni - kivéve sze-
les, ködös vagy esős időben, ünnepnapokon, 
de nem lehet közterületen, közintézmények, 
egyházi- vagy sportlétesítmények 100 méteres 
körzetében sem tüzelni. 

A Kisalföld 2012. szeptember 27-i számában 
arra hívja fel a fi gyelmet dr. Bazsika Erzsébet, 
a megyei kormányhivatal népegészségügyi és 
szakigazgatási szervének egészségfejlesztési 
osztályvezetője, hogy a hulladékégetés valósá-
gos merénylet az egészségünk ellen.  A fahul-
ladék a gyanta- és lakkmaradványok mellett 
faanyagvédő összetevőket is tartalmazhat. 
Az avar, a fűnyesedék és a gallyak, amelyek 
vegyesen kerülnek a kerti tűzre, mérgező 
vegyszermaradványokat is kibocsáthatnak. A 
műanyag, a textil, a gumiabroncs tüzelése kü-
lönösen veszélyes. Az égetés során keletkező 
anyagok a a szervezetünkbe jutva szem-, orr- 
és torokirritációhoz vezethetnek, fejfájást, 
koordinációs zavarokat és hányingert is okoz-
hatnak. Hosszú távon károsíthatják a májat, a 
vesét és a központi idegrendszert és daganatot 
okozhatnak. A káros hatások ellen, magunk 
és mások védelmében egészségtudatos maga-
tartással, szelektív hulladékgyűjtéssel, kom-
posztálással tehetünk.
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A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfo-
gyasztás, a csatornahasználat és a szemétszál-
lítás díjához, illetve a tüzelőanyag költségeihez 
lakásfenntartási támogatást állapíthat meg.

A lakásfenntartási támogatást elsősorban 
természetbeni szociális ellátás formájában, és 
a lakásfenntartással összefüggő azon rendsze-
res kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfi -
zetésének elmaradása a kérelmező lakhatását 
a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Természetbeni szociális ellátásnak minő-
sül a támogatás közműszolgáltatónak történő 
közvetlen utalása a hivatal részéről. Amennyi-
ben a kérelmező nem rendelkezik közműszer-
ződéssel, a támogatás tüzelőanyag vásárlásá-
val vagy pénzbeli ellátásként (a felhasználás 
igazolása mellett) is nyújtható.

A lakásfenntartási támogatás megállapítása 
iránti kérelmet formanyomtatványon kell be-
nyújtani, mely hozzáférhető a polgármesteri 
hivatalban, vagy letölthető a www.kunsziget.
hu oldalon a dokumentumok\kérelmek me-
nüpontból.

A lakásfenntartási támogatás iránti kére-
lemhez csatolni kell: az egy háztartásban élők 
jövedelmének igazolását, vagyonnyilatkoza-
tot (a kérelem melléklete), a lakás nagyságá-
nak hitelt érdemlő igazolását (pl. tervrajz, de 
szükség esetén helyszíni szemlét tartunk), a 
természetbeni szociális ellátásként nyújtott 
ellátás esetén a támogatandó szolgáltatás (pl. 
gáz, víz, áram stb.) számláját. 

Normatív lakásfenntartási támogatásra jo-
gosult az a személy, akinek a háztartásában az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 250%-át, 2012-ben 
71 250 Ft-ot, és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás 

A lakásfenntartási támogatásról
- DR. VARGA JÓZSEF - - DR. VARGA JÓZSEF - 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan 
rászoruló háztartások részére a háztartás tag-
jai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hoz-
zájárulás.

összjövedelmének és a fogyasztási egységek 
összegének hányadosával.

A lakásfenntartási támogatás tekintetében 
fogyasztási egység a háztartás tagjainak a ház-
tartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező 
arányszáma, ahol a háztartás első nagykorú 
tagjának arányszáma 1,0, a második nagyko-
rú tag arányszáma 0,9, minden további nagy-
korú tag arányszáma 0,8. A háztartás első és 
második kiskorú tagjának arányszáma sze-
mélyenként 0,8, minden további kiskorú tag 
arányszáma tagonként 0,7. 

Ha a háztartás nagykorú tagjainak vala-
melyike magasabb összegű családi pótlékban 
vagy fogyatékossági támogatásban részesül, 
vagy kiskorú tagjainak valamelyikére tekin-
tettel magasabb összegű családi pótlékot fo-
lyósítanak, a rá tekintettel fi gyelembe vett 
arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartás-
ban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő 
- ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hiva-
tásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel fi gye-
lembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

A normatív lakásfenntartási támogatás 
esetében a lakásfenntartás elismert havi költ-
sége az elismert lakásnagyság és az egy négy-

Anyakönyvi hírek Születések:
Jankovics Milos 

2012. 08. 11. 
 a.n.: Lévai Etelka.

Szalai Lenke  2012. 09. 04.  
a.n.: Hécz Tünde.

Vajda Fanni 2012. 09. 04.  
a.n.: Hollósi Anita.

Molnár Janka 2012. 10. 17. 
a.n.: Benes Aliz.

Elhalálozás:
Virág Andrásné 

(Varga Valéria) 2012.08.25.
Kuller Józsefné 

(Kuller Rozália) 2012.09.28.

Állampolgári eskü:
Sebe Borbála 2012.08.20.

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

Virág Andrásné szül. Varga Valéria
temetésén részt vettek, gyászunkban 
osztoztak. 
Külön köszönetet mondunk Lendvai 
Ivánné polgármester asszonynak, 
Winkler Zsolt atyának, a nyugdíjas 
énekkarnak, és a szociális gondozóknak 
fáradságos munkájukért.

Gyászoló család

zetméterre jutó elismert költség szorzata. Az 
egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 
összegét - az energiaárak várható alakulására 
fi gyelemmel - az éves központi költségvetés-
ről szóló törvény határozza meg. A központi 
költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 62. § (5): az egy négyzetméterre jutó 
elismert havi költség 2012. évben 450 forint.

A normatív lakásfenntartási támogatás ese-
tében elismert lakásnagyság egy személy ese-
tén 35, két személy esetén 45, három személy 
esetén 55, négy személy esetén 65 négyzetmé-
ter. Ha négy személynél több lakik a háztartás-
ban, a 65 négyzetméter felett minden további 
személy után 5 négyzetméter, de legfeljebb a 
jogosult által lakott lakás nagysága. 

A normatív lakásfenntartási támogatás egy 
hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint 
2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 
100 forintra kerekítve kell meghatározni.

A normatív lakásfenntartási támogatást 
egy évre kell megállapítani.

A lakásfenntartási támogatással kapcsolat-
ban érdeklődni lehet a polgármester hivatal-
ban személyesen, vagy a 485-040-es telefon-
számon.
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Az idősek világnapja: október 1.

Énekelt versek találkozóján
Sikerrel szerepelt a Kunszigeti Sziget-

gyöngye Nyugdíjas Klub az „Olyan a dal, 
hogy a bú hozza, kedv hordozza” énekelt 
versek találkozóján, melyet a Nyugdíjasok 
Lébényi Egyesülete szervezett 2012. októ-
ber 8-án. Kiemelkedő műsorukban József 
Attila versei közül a Kertész leszek és A 
hetedik című megzenésített versét mutat-
ták be. A csoportot felkészítette és gitáron 
kísérte Gutléber Zoltán. Sikerükhöz gratu-
lálok, köszönjük.

Lendvai Ivánné polgármester

Zsámbokiné Buday Anna elmondta, hogy 
a nyugdíjasok részére itt rendeztek először 
mesemondó versenyt, és ez a példa terjedt el 
az ország többi megyéjében is. A versenyzők-
nek izgalommentes előadást kívánt, és kérte, 
meséljenek úgy, mint otthon az unokáiknak 
teszik, mutassák meg, hogy milyen kincseket 
is rejt a magyar népmese. Az anekdotázók 
pedig úgy meséljék el a történeteiket, mintha 
a hallgatóság is  részese lett volna az esemé-
nyeknek.

Szalai Béláné klubvezető szólította egymás 
után a versenyzőket, és a színpad egyszerre 
mesekuckóvá változott, ahol gyerekek helyett 
sok „kisöreg” várta a szebbnél szebb meséket. 
Meghallgattuk Zelk Zoltán, Romhányi József, 
Tersánszky Józsi Jenő, Garay János, Kóka Ro-
zália, Petőfi  Sándor  egy-egy művét. 

A mesék  szóltak a legokosabb  nyúlról, a 
szamárról, a fecskékről, a tihanyi visszhangról 
és a kecskekörömről, a falusi lakodalomról. 
Nagyon tetszett a hallgatóságnak a két székely 
népmese, az abban foglalt bölcsesség a férj 
és a feleség kapcsolatáról, a leánykák férjhez 
adásáról. 

Az anekdotázók saját élményeiket mond-
ták el, melyek szóltak a munkahelyi tréfákról, 
a főzés közben elkövetett bakikról és az uno-
kák történeteiről. 

A zsűri nyugdíjas szakemberekről állt, 
melynek elnöke Kecskés Rózsa költő, tagjai   
Horváth Józsefné és Róka Lászlóné könyvtá-
rosok voltak. A zsűri elnöke elmondta, hogy 
értékes produkciókat hallgathattunk. Dicsére-
tes volt a versenyzők bátorsága, hogy a kortárs 
közönség előtt  színpadra álltak, ez nehezebb, 
mint az unokáknak mesélni. 

Érték a mese, tanulságok hordozója, egyfe-

- BÍRÓ ANDRÁSNÉ - - BÍRÓ ANDRÁSNÉ - 
Az Idősek Világnapján szeretettel gondo-

lunk mindazokra, akik egy hosszú élet munká-
ját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk 
mögött. Minden évben egyszer köszöntjük 
őket, de szeretetüket, bölcsességüket, segíteni 
akarásukat az év minden napján érezzük.

A legkülönfélébb életutakon jutottak el idá-
ig: Szép és keserű tapasztalatok, örömök és 
csalódások nyomán az  élet igazságát biztosan 
többféleképpen fogalmaznák meg.

A mi feladatunk, hogy idős embertársaink 
számára olyan életkörülményeket biztosít-
sunk, mely lehetővé teszi számukra az öreg-
korhoz méltó derűs életet. A család gondosko-
dása mellett a társadalomnak is mindent meg 
kell tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés 
éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely 

lől alkalmas önkifejezésre, érzelmek kimuta-
tására, célok megfogalmazására, másfelől  ki-
nyílás, gondolatok továbbadása, kapcsolatok 
építése, szeretet kimutatása,  hálaadás a létért. 
Az unokáknak elmondott mesével nevelhet-
jük a gyerekeket jobb emberré. 

A mesemondó verseny helyezettjei: I. hely  
Takács Tiborné (Táp) és  Ötvös Dánielné 
(Mosonszentmiklós ), II. hely:  Vida Vendelné 
(Bácsa) és Kovács Mihály (Győrújbarát), III.
hely: Ábrahám Ferencné (Petőháza), IV. hely:  
Szabó Károlyné (Öttevény), Ökrös Jánosné és 
Matics Istvánné (Szerecseny).

Anekdotázóknál első lett Németh 
Szilveszterné (Kapuvár), második helyezet-
tek Kovács Lajosné (Kunsziget) és Kis Antal 
(Győrújbarát).

Megköszönjük a helyi nyugdíjas klubnak, 
Szalai Béláné klubvezetőnek, hogy megszer-
vezték a mesemondó versenyt és szíves ven-
déglátásban részesítettek bennünket. Ezen 

a délelőttön a nyugdíjasok  példát mutattak 
arról, hogy milyen szerepe is van az idősebb 
generációnak az értékek megőrzésében és 
továbbadásában. Ha csak rövid időre is, de 
elszakadtunk a digitális világtól, és örömteli 
órákat töltöttünk a mesék birodalmában.

Nagyanyó és nagyapó ismét mesélt

Az idei verseny mezőnye és a zsűri tagjai. Fotó: Bábics Norbert.

megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat. 
Vigyáznunk kell rájuk, segíteni őket, hogy 
a hosszú évek kemény munkája után meg-
kapják azt az anyagi és erkölcsi támogatást, 
amellyel örömteli életet élhetnek. Nemcsak 
ezen a napon, hanem mindig meg kell tenni 
mindent azért, hogy érezzék, fontos részei az 
életünknek, és nem hagyjuk magukra őket.

Szüleink, nagyszüleink mosolya és gondos-
kodása most is rengeteg erőt sugároz felénk; 
az ő kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen 
kincs számunkra.

Az idősek világnapja jelzi, hogy belátjuk és 
vállaljuk: az öregedés, az öregkor beláthatatla-
nul sokféle, amely sokféle előnyt, ugyanakkor 
sokféle feladatot, kihívást, felelősséget jelent a 
fi atalok számára is. Ez az élet, életünk teljes-
ségének titka. Az időskorúak tapasztalatát át 
kellene venni, mert ők tudják, mi a jó, amit 

tovább adhatnak, és ismerik a rosszat is, amit 
el kell kerülni a következő generációknak. A 
bölcsesség az Önök szívében van. Ha tehetik, 
mondják el unokáiknak, dédunokáiknak, ta-
nítsák, neveljék őket, mert ezek a jó tanácsok 
érnek majd hasznos tettekké. 

Jó lenne, ha az év minden napján ugyan-
ilyen fi gyelem és szeretet övezné a szép korú-
akat. Későn ébredünk rá, hogy elillan a nap, az 
óra, a perc, tehát maradjanak mindig a fi gye-
lem középpontjában, és mosolyogjanak. 

Ne szégyelljék a ráncaikat, hiszen a ránc az 
a hely, ahol a mosoly lakozik. A mosolygós 
arcú idősektől pedig a mi napjaink is szebbek 
lesznek.

Köszönettel tartozunk a hosszú évek alatt 
végzett becsületes munkáért, és jó egészséget, 
tartalmas, boldog életet kívánunk minden 
idős embertársunknak.

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
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Zarándoklat Máriakálnokra
- ANGYAL MÓNIKA -- ANGYAL MÓNIKA -

Egymillió-kilencszázhétezer-száznegyven-
három lépést tesz meg harminc ember egy 
27 kilométeres távon 7ó ra 45 perc alatt. Mai, 
sokszor csak a mérhető, számolható tényekkel 
törődő világunk ennyi következtetést tudna 
levonni abból, ami szeptember 9-én hajnalban 
történt a Kunsziget-Máriakálnok közötti gya-
logúton. 

Nem lehet azonban a számok keretei közé 
szorítani azt, hogy a Kunszigeti Hagyomány-
őrző Egyesület és a Rózsafüzér társulat tagjai 
elhatározták, hogy felkerekednek és gyalogo-
san zarándokolnak el Máriakálnokra a Sarlós 
Boldogasszony Kegykápolna ünnepi, búcsúi 
szentmiséjére. 

Az ősök hagyományához igazodva válasz-
tották a szeptember 9-i Kisasszony napi bú-
csút, hisz a kunszigetiek sok-sok évvel ezelőtt 
is ezen ünnep napon keltek útra. A fi atalokat 
és időseket egyaránt magába foglaló 30 fős 
csapat reggel három órakor a templom elől 
indult. A hűvös sötét reggelen elindulók talpa 

FÖLDI ZARÁNDOKOK KÓRUSA ZENG,
HALLD MEG ANYÁNK KEGYESEN ODAFENT.

SZÁRNYAL A LÉLEK, ZENDÜL AZ ÉNEK,
KÁLNOKI MÁRIA NÉZZ LE MIRÁNK!

alatt ahogy fogytak a méterek, úgy kerültek 
egyre közelebb a XVI. század óta ismert bú-
csújáró helyhez. De ahogy a lábak fáradtak, 
a bakancsok porosodtak, a zarándokok előtt 
vonuló zászlót tartó kéz egyre nehezebb lett, 
a szemek egyre jobban csillogtak és a szívek 
kitárultak. A felkelő nappal együtt a zarándo-
kok lelke is egyre emelkedett, hogy az ünnepi 
szentmisén találkozhasson Jézussal és kö-
szönthesse a Szűzanyát. 

Mindenki mást-mást hozott a lelkében, az 
út közben elmondott rózsafűzér imádságok-
ba mást-mást gondolt bele. Mikor a prosecció 
kiegészülve a falunkból induló kerékpáros és 

autós zarándokokkal együtt- megérkezett a 
kápolnához köszöntésünkre megszólalt an-
nak harangja. A harang kondulásával együtt 
a csoport tagjainak szívében a köszönet és az 
öröm hangja szólalt meg. 

A csoportot fogadó Fodróczy László plébá-
nos kedves köszöntése és az ünnepi szentmisét 
celebráló Farkas István piarista atya gondola-
tai segítettek abban, hogy teljes szívünkből, 
lelkünkből mondhassuk el a fohászt: „Uram, 
ahogy nagyanyáink évről-évre végigjárták ezt 
az utat kérlek add kegyelmedet, hogy jövőre 
újra itt lehessek…” és együtt énekelhessük a 
már előttünk járó zarándok őseink énekét:

A felújított kunszigeti plébánia megáldása
- ANGYAL MÓNIKA -- ANGYAL MÓNIKA -

Augusztus 31-én a megújult plébánia megál-
dásának örömére ünnepi szentmisével egybe-
kötött plébániai napot tartottunk.

A szép ünnep este 6 órakor a templomban 
kezdődött. Jáki Sándor Teodóz bencés atya, - 
aki 1975 óta a kunszigeti Jézuskeresés aposto-
la - első alkalommal mutatott be szentmisét 
templomunkban, végül gyémántmisés áldás-
ban részesítette a híveket. Mozgalmas életéből, 
több száz gyűjtőútjáról és gyönyörű énekeiből 
hallhattunk gyöngyszemeket a prédikációjá-
ban. Fiatalos szemlélete, lendülete, töretlen 
hite példaértékű mindannyiunk számára. A 
gondviselés különös kegyelme folytán pár 
nappal a máriakálnoki gyalogos zarándoklat 
előtt, egy Máriakálnokon tanult éneket szőtt 
bele tanításába, annak apropóján, hogy ott 

ismerte meg Virág Miska bácsit, akitől a kun-
szigeti Jézuskeresést megtanulta. A szertartás 
után átsétáltunk a plébánia épületéhez, ahol 
megáldotta az új épületet. Az áldást jó hangu-
latú vacsora és beszélgetés követte.

Európai uniós támogatásból, a Kunszigetért 
Közalapítvány pályázatával megújult a plébá-
nia teljes tetőszerkezete, a külső homlokzatok, 
a nyílászárók, megoldódott a vízelvezetés és a 
fűtéskorszerűsítés. Az önkormányzat és a lel-
kes hívőközösség munkája és anyagi hozzájá-
rulása révén a pályázat lehetőségein túl belső 
felújítások is történtek: aljzatbetonozás, par-
kettázás, festés, villanyszerelés, konyhafelújí-
tás. Nagy öröm közösségünk számára, hogy a 
falu egyik leginkább fi gyelemre méltó épülete 
újra visszanyerte egykori fényét, így a hitok-
tatás mellett a számos közösségi program is 
megtöltheti élettel a megújult épületet.
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Kunszigeti diákok Erdélyben
Az immár hagyományosnak mondható 

erdélyi táborozáson azok a diákok vehettek 
részt, akiknek családjai tavaly vendégül látták 
az erdélyi fi atalokat. 

A több mint 12 órás utat a legnagyobb nyá-
ri forróságban kellett megtennünk, így jócs-
kán kimerült a csapat, mire megérkeztünk 
Nyárádszentlászlóra, a Pásztortűz panzióba, 
ahol a szállásunk volt. Nagy volt az öröm, hisz 
mindenkire várt valaki a tavalyi ismerősök 
közül, és jó volt látni, hogy mennyire boldo-
gok, hogy újra találkozhatnak egymással. 

Vendéglátóink nagyon szép és tartalmas 
programot állítottak össze nekünk a hétre, 
amely oly gazdag volt, hogy hosszú volna 
részletesen elmesélni. 

Jártunk a csodálatos Segesváron, megtekin-
tettük Fehéregyházán a Petőfi  emlékhelyet, 
koszorúztuk a hősök emlékművénél. Vol-
tunk Farkaslakán Tamási Áron, Szejkefürdőn 
pedig Orbán Balázs sírjánál. Sétáltunk 
Székelyudvarhelyen, vásároltunk Korondon, 
„teszteltük” a környék forrásvizeit. Kézműve-
sedtünk: a fafaragást, gyékényfonást, szövést, 
mind-mind kipróbálhattuk. Jártunk lent, a 
föld mélyén Parajdon, a sóbányában, és felvit-
tek minket a magasba a Bekecs csúcsára (1080 
méter magasra). Úsztunk Szovátán a sós Med-
ve tóban, és megtekintettünk egy lepkekiállí-
tást is. Megcsodáltuk Nyárádszentlászlón a 
gyönyörű Árpád kori templomot, körülnéz-
tünk Nyárádszeredán és Nyárádgálfalván is. 
Kirándultunk Marosvásárhelyre, és jártunk 
az állatkertben. A gyerekek többször is felfris-
sültek a Nyárádgálfalvi halastóban, ahol még 
a polgármester urat is sikerült rávenniük egy-
egy ugrásra. Elkocsikáztunk Nyomátra, ahol 
egy juhfarmot nézhettünk meg közelebbről. 

Köszönet ezért elsősorban Nyárádgálfalva és 
Kunsziget önkormányzatának a szervezésért, 
és hogy anyagilag is vállalták a tábor költsé-
geit. Köszönet jár továbbá mindenkinek, aki 
vendégszeretetével, munkájával, támogatásá-
val hozzájárult, hogy fi ataljaink megismerjék, 
és megszeressék Erdélyt.

Erdélyi gyermekek látogatása 
Kunszigeten

Az előző évekhez hasonlóan, augusztus 
4-én egy 16 fős gyermekcsoport érkezett a 
testvérfalui kapcsolat révén Kunszigetre

Az érkező diákok családoknál voltak el-
szállásolva, akik nagy örömmel és szeretettel 
várták az érkezőket.

Vendégeinket és az őket fogadó gyerekeket 
változatos programokkal szórakoztattuk egész 
héten keresztül.

Kerékpártúrát tettünk a falu határában, 
majd ízletes vacsorát kaptunk a Duna part-
ján. 

Néprajzos előadást hallgattunk végig Barsi 
Ernő bácsi jóvoltából a Szigetközről.

Reméljük, emlékezetes marad vendégeink-
nek a győri, balatoni és a mosonmagyaróvári 
kirándulás is.

A gyerekek napról-napra egyre jobban 
összebarátkoztak egymással, hiszen a közös 
játék, versengés, az éneklés mind ezt e célt 
szolgálta.

Azt reméljük, hogy a kapcsolatok, amik 
ezen a héten kialakultak kiállják az idő próbá-
ját, és életre szóló barátságok kötődtek.

Ezúton szeretném megköszöni a kapcsolat-
tartásban való részvételt a családoknak, akik 
az itt töltött időt kellemessé tették vendége-
inknek a segítséget és a kedvességüket.

Az együtt töltött napokról készült fényké-
pek magukért beszélnek.

További képek találhatók a Kunsziget 
Facebook oldalán.

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Volt foci, kerékpározás, sőt a bátrabbak még 
lóháton is ültek. A helyi kis pajtások, ahová 
csak tehették, elkísértek bennünket, és estén-
ként a panzióban is összejöttek a baráti társa-
ságok pingpongozni, kártyázni, beszélgetni. 

Helyi kísérőnk, Márton Ferenc tanár úr sok 
hasznos információt osztott meg velünk, és 
humorával, vicceivel hamar belopta magát a 
gyerekek szívébe. Az erdélyi vendégszeretet 
messze földön híres, és ebbe mi szó szerint 
bele is kóstolhattunk. Nem telt úgy el nap, 
hogy ne láttak volna vendégül bennünket va-
lahol valamire. Volt fánk, többféle sütemény, 
kürtőskalács, főtt kukorica, langalló, és még 
hosszan sorolhatnám a sok-sok fi nomságot, 
amivel bennünket kényeztettek vendéglátó-
ink. 

Biztos vagyok benne, hogy minden Er-
délyben táborozó gyermek számára örök, és 
felejthetetlen élményként marad meg ez az út. 

Erdélyi testvérkapcsolat diákoknak 
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EGÉSZSÉG SZIGET 
Szeretné megőrizni az egészségét? 

Jöjjön és használja ki a fi nn szauna jótékony hatásait! 

A szauna: 
- javítja az általános erőnlétet 
- erősíti az immunrendszert 

- fenntartja az erek rugalmasságát 
- szabályozza a vérnyomást 

- méregtelenít 
- regenerálja az izmokat 

- megfi atalítja a bőrt 
- feloldja a feszültséget: 

A lélek, a szellem, a test új életre kel. 

A szaunázás közben levő pihenőidőszak 
kiváló időpont egy masszázsra. 

Próbálja ki a távol-keleti masszázsfajtákat! 
- kínai masszázs 

- shiatsu (japán masszázs) 
- thai masszázs 

A masszázs hatására a test belső ritmusa kiegyensúlyozódik, a 
lélek derűssé, nyugodttá válik. 

Különböző betegségek esetén pedig a gyógyszerek helyett 
válasszon természetes gyógymódot! 

Az akupresszúra, mint természetes gyógymód aktivizálja testünk öngyógyító erejét. 
Segíthet gyomor-, bélrendszeri-, izületi-, allergiás-, menstruációs panaszoknál és fogyásnál. 

Hatékony fájdalomcsillapítás esetén is, de a lista még korántsem teljes. 

Módszerei: fülakupresszúra ill. fülakupunktúra, moxaterápia, köpölyözés, kínai masszázs. 

Ha felkeltettem érdeklődését, 
várom a hívását! 

Érdeklődni lehet: 
Kullerné Varga Csilla 

Okl. akupresszőr, alternatív masz-
százs- és mozgásterapeuta 

Cím: Kunsziget, Ady Endre utca 19 
Tel.: (96) 485-702, (20) 473-43-01

E-mail: kullcsill@gmail.com

Előzetes időpont-
egyeztetés szükséges!
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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: 8:00-11:00, 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 idő-
számításkor 17 órakor, vasárnap 8 órakor.

Polgármesteri Hivatal 
József Attila utca 2. 
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Nyitva: hétfő-csütörtök 7.30-16.00 
péntek: 7.30–13.00

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

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény

Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-142

Tavaly indult el a Vidéki Tusakodó névre 
keresztelt ifj úsági programsorozat szervezé-
se. A tusakodókat a Győr környéki Integrált 
Közösségi Szolgáltató Helyek egy csoportja 
álmodta meg rábapatonai fi atalok kezdemé-
nyezésére azzal a céllal, hogy a helyi ifj úsági 

Bursa Hungarica 2013
- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

Kunsziget Község Önkormányzata a Nem-
zeti Erőforrás Minisztériummal együttmű-
ködve 2012-ben is kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2013. 
évi  pályázatot felsőoktatási hallgatók számá-
ra (A típusú) 2012/2013. tanév II. félévére és a 
2013/2014. tanév I. félévére (10 hónap), illetve 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fi atalok (B típusú) számára a 2013/2014. tanév-
től kezdődően három tanévre (sikeres felvételi 
esetén).

A pályázat célja az esélyteremtés, a szoci-
ális szempontból hátrányos helyzetű fi atalok 
felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 
történő továbbtanulásának elősegítése; a la-
kóhelytől távoli felsőoktatási intézményekben 
való tanulás támogatása, a hallgatói mobi-
litás elősegítése, főként a kistelepülésekről 
származó hallgatók esetén. A kistelepülések 
folyamatos gazdasági, kulturális fejlődésének 
biztosítása is a program célkitűzései között 
van - a humánerőforrás állandó és minősé-
gi utánpótlásával. Kiemelt feledat Kunsziget 
község fi atalságának az egyetemen, főiskolán 

való tanulásának segítése, a diploma megszer-
zése, valamint az ösztöndíj rendszerrel a gaz-
dasági-társadalmi beilleszkedés, komplexitás 
elősegítése.

Változás a korábbi évekhez képest, 
hogy a pályázat beadásához inter-

netes regisztráció szükséges. 

Regisztrálni a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) lehet, melynek címe: https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. 

A pályázat benyújtási határideje: 
2012. november 23.

A részletes pályázati kiírás és az adatlapok 
letölthetők a www.kunsziget.hu és a www.
emet.hu (Bursa Hungarica) honlapokról, és 
beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban is 
(Kunsziget, József A. u. 2.).

A pályázatra vonatkozó bővebb informá-
cióval Stoller Ernőné főelőadó (485-040) áll 
rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatalban.

Kunszigeten is tusakodunk
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Hat település IKSZT-ivel közösen szervez if-
júsági programokat Kunsziget Község Ifj úsági 
Érdekegyeztető Fóruma. Győrzámoly, Börcs, 
Rábapatona, Dunaszeg és Tényő után az utolsó 
tusakodónak a kunszigeti kultúrház ad otthont 
októberben. 

közösségek számára biztosítsák a szabad-
idő tartalmas eltöltését. A projekt a Fiatalok 
Lendületben program keretében támogatást 
is kapott. A vetélkedőkből, sportolásból és 
különféle játékokból álló rendezvényeket hat 
alkalommal a résztvevő településeken ren-
dezik meg - az utolsó állomás október 22-én, 
hétfőn Kunsziget lesz. A zárórendezvényre 
Rábapatonán kerül sor novemberben. 

Az eddigi tusakodókon Kunsziget szinte 
minden alkalommal állandó csapattal képvi-
seltette magát. A program keretében egy rö-
vid fi lmet is készítettünk a település szabad-
idős- és sportolási lehetőségeiről.

Képünk a 
Börcsi Tusa-

kodón készült 
augusztusban.
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Bözsi Boltja 

jÚÚjj ttééllii nnyyitva ta ttaaaarrrrtttáááásssstaj
HHééttffőőtől pppppéééénntteekekikigggg 55:30- 18:00ekig

Szoommbbbbbaaaaattttooon 5::335:330-12:00000:30
VVaassáárrnnnnapppp 7:3300-0-1110:3300-10

KKUUUUUUUNNNNSSSSSSSZZZZZZIIIIIGGGGGGGGEEEEEEETTTTTTT,, IIIIFFJJÚÚSSÁÁGG UG UUUUU.... 3333333333355555555555555...G U.
TEEL.: 300/959-223-50

Szeretetettel vvárjuku  minden régi és új vásásárlóónónnknknkkkkkatatatatatatatt!!!!!!ónk
Tiszztteljen meg bbizalmám val! Kéréssévéveel, pananaszázávval záva

forduljoon hoh zzám b biizalommamal!l!
Bankkártyával is fizizetethhet, továbbbábá mindenn fajta étkeezési

jeegyet, , uutalalvványt, fizetőeőeszs közt elfogadunk,
Erzsébett u ttalványt is.

MAAGYARMAGÚÚÚJJJ, MMMIIINNNŐŐŐSSÉÉÉGGII MMA MA
ZÓÓ TERMÉKEI Ó THHÚÚÚSSSSFFFFEEELLLDDDOOOLLLGGGOOZZZÓÓOZÓ
KKIZÁRÓLAGKIZKKAAAPPPHHHAAATTÓÓÓKKK - KKK - K

TÜÜNNKBEN.TÜNÜÜÜZZLLEETTETÜ

nemem tarttalmaznak húspépet, nemAAA hhheentteeessááárruukk nne
láttumokat sstb. látubbbőőőrrkkkéétt, ggrraaannnuuullulát

s ttejfehérje menntes.s tejAAAllllleeerrrgggiiiaaa- éés t

máányos ffüüssttöölléésssel és pácolással mánHHaaagggyyooommomá
oznnak.oznadddooolggogozn

s aami a „lényeg”, nem drágább a megszokott s amÉÉÉs a
hhentesáruknál... Sőt!heh

Újdonság:

BÖZSI BOLTJA A REÁL HÁLÓZAT TAGJA

Megyei II. osztály
9 forduló után csapatunk 9 ponttal a 12. he-

lyen áll. A mezőny nagyon szoros, hiszen az 
utolsó helyen álló Barbacsnál csak eggyel van 
több pontunk.

Eredmények: Kunsziget - Börcs 2-1 (Gsz.: 
Molnár Z., Szabó M.), Püski - Kunsziget 6-1 
(Gsz.: Fazekas P..), Kunsziget - Dunaszeg 1-3 
(Gsz.: Fazekas P.), Hegyeshalom - Kunsziget 
2-3 (Gsz.: Gulyás L., Tilai Á., Nagy A.), Kun-
sziget - Győrsövényház 0-3, Mosonszolnok 
- Kunsziget 2-1 (Gsz.: Volner G.), Kunsziget - 
Bezenye 3-1 (Gsz.: Molnár A. (2), Volner G.), 
Máriakálnok - Kunsziget 4-1 (Gsz.: Takács 
R.), Kunsziget - Károlyháza 2-3 (Gsz.: Volner 
G., Takács R.). 

Megyei Magyar Kupa
Az első fordulóból meccs nélkül jutottunk 

tovább, aztán megkaptuk ellenfélnek Bajcs 
csapatát. Parádés játékkal, Tilai Ákos és Volner 
Gábor két-két góljával, valamint Gulyás Lász-
ló találatával 5-2-re nyertünk. A harmadik 
fordulóban szintén nem jutott nekünk ellen-
fél, aztán a Győrújfalu következett, Volner 
Gábor mellett Szabó Máté volt eredményes 
(utóbbi kétszer is), így 3-2-re győztünk - ez-

A kupában jól állunk, a serdülőknek is megy a játék
úttal is hazai pályán. Csapatunk az ötödik for-
dulóba jutott, vagyis ott van a megye legjobb 
16 csapata között. A tavaszi folytatásban akár 
megyei I. osztályú, vagy NB III-as ellenfelet is 
kaphatunk. 

U19-es bajnokság
Sajnos idén nem megy a csapatnak. A be-

épülő fi ataloknak még rutint kell szerezniük 
- bár az utóbbi két fordulóban megszerzett 
4 pont arra utal, hogy jó úton jár az együt-
tesünk. A Kunsziget SE U19-es csapata a 14. 
helyen áll. Kopp András 4, Tolnay Balázs 3, 
Mészáros Áron 2 gólt szerzett eddig, Horváth 
Csaba, Nagy Alex, Roll Máté, Szalai Máté, 
Molnár Attila, Tuba Gábor, Stoller Gábor és 
Fazekas Péter 1-1 góllal járult hozzá eddig a 
csapat szerepléséhez.

U16-os bajnokság
Rég ment ennyire jól a serdülőknek: hatból 

négy meccset megnyertek, jelenleg a 4. helyen 
állnak a tabellán. Mészáros Áron a hat for-
duló alatt eddig 12 gólt szerzett, Nagy Dániel 
4-et, Vikidár Márk 3-at, Saru Richárd, Csányi 
Dominik és Nagy Levente 2-2, Szalai Henrik 
és Mezei Valentin 1-1 góllal járult hozzá eddig 
a csapat sikereihez.

További menetrend:
Október 20. 10:00 Enese - Kunsziget (U16), 

október 21. vas. 15:00 Enese - Kunsziget (M. 
II. - U19: 13:00), október 27. 15:00 Kunsziget 
- Abda (U16), október 28. 14:00 Kunsziget 
- Győrzámoly (M. II. - U19: 12:00), novem-
ber 03. 10:00 Mosonszentmiklós - Kunszi-
get (U16), november 04. 14:00 Kunsziget 
- Dunakiliti (M. II. - U19: 12:00), november 
11. 14:00 Barbacs - Kunsziget (M. II. - U19: 
12:00), november 18. 14:00 Kunsziget - 
Bősárkány (M. II. - U19: 12:00), november 
25. 14:00 Mosonszentmiklós - Kunsziget (M. 
II. - U19: 12:00).

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Öröm a serdülőben: Mezei gólja a Lébény ellen.
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ 
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja. 

Ingyenes kiadvány. 

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

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: Bábics Norbert.

Készült a BHM Marketing Kft . nyomdájában 
450 példányban. 

RockCirkusz Kunszigeten

Négy rockzenekar részvételével rendez-
ték meg szeptemberben az első Kunszige-
ti RockCirkuszt. A Hetedik Bekezdés, a 
Rolyál  Flöss és a Hard Róka csapatában is 
van kunszigeti zenész - ez adta meg a kü-
lönlegességét a napnak. No meg a Refl ex 
Környezetvédő Egyesület „A papír másik 
oldala” című interaktív környezeti tanács-
adása és Mulungu Diabolosuli képviselői-
nek bemutatói. 

Fotók: Bábics Norbert, Horváth Csaba.

Huszonegy elsős diák kezdte meg tanulmányait a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és A. M. I.-ben. Fotó: Nagy Alex.

Az iskola 8. osztályos tanulói ünnepi gyertyákkal a kezükben emlékeztek meg 
október 6-án az aradi vértanúkról. Fotó: Bábics Norbert.

50 éves osztálytalálkozót rendeztek októberben Kunszigeten. A jubilánsok meghívását elfogadta két egykori tanár, Karsai Alfonzné Horváth Klára és Szalai András 
is. Képünk a kultúrházban rendezett vacsorán készült. Fotó: Laczkó Gergely.


