KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA

KUNSZIGETI
HÍRMONDÓ
XXV. évfolyam 2. szám

2013. április 26.

Kunszigeti iskolások sikerei sok-sok színtéren
Véget ért a beiratkozás, környezetvédelmi
program indult, emellett a Kunszigeti Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói számos helyen öregbítették iskolájuk és Kunsziget hírnevét is.
A januári kunszigeti rejtvényfejtő matekverseny után matematikából további sikereket

Kunsziget 2013. évi
költségvetéséről

- LENDVAI IVÁNNÉ Kunsziget Község Képviselő-testülete több
fordulóban tárgyalta és azt követően 2013.
február 14-i ülésén elfogadta településünk idei
költségvetését.
A több fordulós egyeztetés nem újdonság
a képviselő-testület munkájában. Az önkormányzati rendszer bevezetése óta (1990) községünknek nem volt adóssága, hitele.
A falu mindenkori vezetésének gazdálkodással, fejlesztéssel, irányítással kapcsolatos
koncepciójába, humán és gazdasági tervébe
nem fért bele a hitel felvétele. Alapelvünk a
régi mondás: addig nyújtózkodjunk, ameddig
a takarónk ér!
Az intézményhálózat (óvoda, iskola, egészségház, kultúrház, sportcsarnok) működését,
a falu fejlesztését iparűzési és egyéb adóbevételekből, pályázati támogatásokból biztosítottuk és a jövőben is ez a célunk.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>

értek el a diákok. Elsősegélynyújtó és katasztrófavédelmi versenyen is helyt álltak az iskola
csapatai.
Két térségi irodalmi versenynek adott helyet Kunsziget, az egyik Weöres Sándor verseinek, a másik az angol nyelvű mondókáknak
az előadásáról szólt.

Sportban is jeleskedtek az iskola tanulói:
a tornászcsapat az országos elődöntőn 9. helyezett lett, egyik tanulónk úszóversenyeket
nyert, fociban pedig a Tilai-kupán egy harmadik helyet, a dunaszegi Rigó Béla emléktornán
pedig egy első helyet értek el a diákok.
RÉSZLETEK AZ 4-5. ÉS 8. OLDALON >>

MAJÁLIS 2013
a kunszigeti sportpályán
14 ÓRÁTÓL
• Aszfaltrajzverseny
• Kispuska lövészet - felnőtteknek
• Légpuska lövészet - gyerekeknek
• Labdarúgó torna óvodásoknak
• Labdarúgó mérkőzés:
Öregfiúk - egykori Kunsziget II.

16 ÓRÁTÓL A SZÍNPADON
• Holle Anyó Meseszínház:
Kisvakond világkörüli útja
• G. Németh Katalin zumba oktató
és tanítványainak bemutatója
• Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara

• Mamma Mia – részletek a győrzámolyi
Mosolyország Színjátszó Kör előadásából
• A Romungro Gipsy Band koncertje
• Retro-party
Közben estebéd 17 órától:
malacsült, sült kolbász, zsíros kenyér.

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők.
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A nyugdíjas klub
programjaiból

- SZALAI BÉLÁNÉ -

190 éve született Petőfi Sándor, a
magyar irodalom legnagyobb költője
A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub tagsága
március 11-én irodalmi előadással és színházlátogatással emlékezett rá.Kecskés Rózsa
ny. középiskolai tanár-költő-könyvtáros „Szép
csillag a honszeretet” címmel méltatta életútját.
Illusztrálásként korabeli Magyarország térkép
szolgált, amelyen nyomon követhetők voltak
életének főbb állomásai a születési helytől az
eltűnésének, halálának színhelyéig. Iskoláinak
színhelyeit, családjának lakhelyeit, a pályakezdés, újságírói munka, családalapítás és az
1848-49 magyar forradalom és szabadságharc
fontosabb eseményeit, csatáit nyomon követte
a hallgatóság - amelynek vendégei a két tannyelvű iskola felső tagozatos diákjai voltak.
Petőfi - gyalog és szekéren „végigjárta” hazáját - sok helyen megfordult Magyarországon.
Szinte hihetetlen hogy az akkori út- és közlekedési viszonyok és mostoha időjárás között
annyi kilométert megtett. Útirajzai, versei szépen megörökítették élményeit. Ha ma élne, a
legjobb, legismertebb riporter lehetne...Közismert ember volt, a nép fia - akit méltó tisztelet
és legenda övezett. Nem véletlen hogy annyi
helység vetélkedett születésének helyszínéül.
Nyelvezete modern, élvezetes volt és ma is annak számít. Családszerető-, féltő, óvó ember
volt - aki a szüleit, feleségét és kisfiát nagyon
szerette, sorsukért aggódott és felelősséget vállalt, amíg tehette.
A sors rövid életet szabott számára. Életművet alkotott, a világirodalom legnagyobbjai között tartják számon.

Főpróbán jártunk
Győri Nemzeti Színház előadásában március
7-én, főpróba keretén belül tekinthettük meg
Petőfi Sándor: János vitéz művéből KacsóhHeltai-Bakonyi feldolgozásával készült daljátékot. A legközismertebb daljátékunk hosszú
szünet: több, mint két évtized után került bemutatásra ismét, Szűcs Gábor rendezésében.
A „...János vitéz világa a MESE maga. Olyan,
minden felesleges sallangtól és közhelytől mentes mese, amely a cinikus valóságból ered. Rengeteg kaland és próbatétel után a legfontosabb
emberi értékek: a szerelem, a szeretet, a hűség
segítségével, igazi magyar virtustól hajtva legyőzi a jó a rosszat.” Nagy élményt jelentett számunkra a csodálatos előadás - az a művészeti
összhang, ami jellemezte. Nagy Balázs (János
vitéz) és Mahó Andrea Iluska) szerelmespárja,
Bede-Fazekas Csaba (Bagó) és a többi szereplő
emlékezetes játéka, Győri Gabi gyönyörű jelmezei, Kováts-Gergely Csanád koreográfus által betanított tánckar és szereplők és a zenekar:
Silló István vezényletével igényes, emlékezetes
előadást eredményeztek. Remélhető, sokan
megtekintik majd, elviszik gyerekeiket, unokáikat is a Győri Nemzeti Színházba.

Kunsziget Község Képviselő-testülete 2013. február 28-án határozatot hozott a székelyzászló községünkben
való elhelyezéséről. A zászlót március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén a kultúrházban és a falunk közepén lévő zászlók között helyeztükel. „A zászló elhelyezésével is hirdetjük és vállaljuk, hogy egyetértünk törekvéseikkel és támogatjuk erdélyi testvéreinket, ahogy azt a 22 éves testvérfalui
kapcsolat is bizonyítja” - mondta az ünnepségen Lendvai Ivánné polgármester. Képünkön az ünnepélyen
résztvevő gyerekek egy csoportja a székelyzászlóval. Fotó: Laczkó Gergely.
Emléktáblát avattak Jáki Sándor
Teodóz atya emlékére a kunszigeti templom előtt húsvétvasárnap hajnalán, a Jézuskeresés
előtt. „A Jézuskeresés Apostola”
idén januárban hunyt el 84 éves
korában. Az utóbbi évtizedekben ő volt a kunszigeti Jézuskeresés előénekese. Teodóz atya
sokat tett a magyar egyházzenei
életért. A zene mellett kutatta
a csángó kultúrát is. Számos
műve, kutatása jelent meg, és
rengeteg előadást is tartott.
Az emléktáblát Winkler Zsolt
atya szentelte fel.

A Győri Rendőrkapitányság két munkatársa, Varga Balázs főtörzszászlós és Csala Zsolt zászlós tartott
előadást a kunszigeti nyugdíjasoknak az áldozattá válás megelőzéséről és a közlekedési balesetek megelőzéséről. Fotó: Bábics Norbert.
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Kunsziget idén 277 millióból gazdálkodik
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Községünk normatíva támogatásban az
elmúlt években nem részesült, a központi
költségvetés befizetője volt. Ennek ellenére
a 2013-as év gazdálkodását is jelentős tartalékkal kezdtük, ami a falu biztos működését
szolgálja.
Gazdálkodásunkat nem jellemezheti más,
csak a takarékosság, az átgondolt pénzügyi
fegyelem. Hiszen az intézmények fenntartására, működtetésére és újabb fejlesztésekre van
szükség.
A 2013. évi költségvetésünk kiadási és bevételi oldalának fő összege 277 millió forint.
A tételek megoszlása a jobb oldali grafikonon
látható.

A 2013-as év fejlesztési terve
Önkormányzatunk pályázatot adott új 3
foglalkoztatós óvoda építésére főzőkonyhával.
Becsült költsége: 210 millió forint. Az intézmény sikeres pályázat esetén a Kossuth téren,
az polgármesteri hivatal és a sportcsarnok
melletti területen épül meg. További terveink: temetőkerítés építése, járdák felújítása,
a templom előtti tér kialakítása, csapadékvíz
elvezetése árokrendszer kialakításával.
A falu lélekszámának emelését segíti a fiatalok első lakáshoz jutási 700.000 Ft vissza nem
térítendő támogatása, mely rendelet 2013-ban
is lehetőséget ad lakásvásárlásra, építésre.
A fiatal családok támogatását szolgálja a
babakötvény, az intézményi térítési díj (Manóvár Családi Napközi, Tündérvár óvoda,
Kunszigeti Két Tannyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola) 50 % átvállalása.

Falunk fejlődését, működését, csak közös
munkával, összefogással valósíthatjuk meg,
ezért 2013. évi költségvetés is tartalmazza a
civil szervezetek támogatását.
Céljaink megvalósításához kérjük és köszönjük észrevételeiket, támogatásukat.

Hírek röviden

Változott az orvosi rendelés
időpontja és a patika nyitva tartása

Új ügyfélfogadási rend a hivatalban

Az orvosi rendelés időpontjai Kunszigeten
a következők: hétfőn 8.30-tól 11 óráig, szerdán
14-től 16 óráig, pénteken 8.30-tól 11 óráig.
Kedden és csütörtökön 9–től 11 óráig a nővér
tartózkodik a rendelőben. Sürgős és indokolt
esetben dr. Máté Csongor elérhető Győrben a
Sport utca 7. szám alatti rendelőben. Telefon:
06/70/3643968.

Március 1-jétől megváltozott a polgármesteri hivatal ügyfélfogadása.
A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Kunszigeti Kirendeltsége hétfőn 13-16
óráig, kedden és csütörtökön 8.00–12 és 1316 óráig, pénteken 8-12 óráig tart ügyfélfogadást, szerdán ügyfélfogadás nincs.
A jegyző csütörtökönként 13-16 óráig tart
ügyfélfogadást, pénztár keddenként 8-12 és
csütörtökönként 13-16 óráig van,
Az adóigazgatási ügyintéző ügyfélfogadást
Kunszigeten péntekenként tart 10.30-tól 13
óráig.
A Győri Járási Hivatal ügysegédjének fogadóórája Kunszigeten csütörtökönként van
10.30-tól 11.30-ig.

Vitalitás Patika nyitva tartása is megváltozott: hétfőn 10-től 11 óráig, kedden 9-től 11
óráig, szerdán 16-tól 17 óráig, csütörtökön
9-től 11 óráig, pénteken pedig 10-től 11 óráig
tart nyitva a gyógyszertár.

Nyári nyitva tartás a
hulladékudvarban
Az öttevényi hulladékudvar 2013. május
1-től kedden 12-től 18 óráig, szombaton pedig 14.30-tól 18 óráig tart nyitva. Az udvarba
történő beszállítás előtt a jogosultságot igazolni kell, melyre a hulladékgyűjtési számla
szolgál.

Programajánló
Április 27. szombat
15:00 Kunsziget - Ikrény megyei serdülő labdarúgó bajnoki mérkőzés
Április 28. vasárnap
17:00 Kunsziget - Máriakálnok megyei II. osztályú labdarúgó bajnoki mérkőzés (U19: 15:00)
Május 1. szerda
14:00 Majális a sportpályán
Május 2. csütörtök
17:30 Lébény - Kunsziget serd.
Május 4. szombat
17:00 Károlyháza - Kunsziget (U19: 15:00)
Május 6. hétfő
16:00 Anyák napja az iskolában
Május 8. szerda
17:00 Győrsövényház - Kunsziget U19
Május 11. szombat
10:00 Ménfőcsanak - Kunsziget serd.
Május 12. vasárnap
15:00 Bérmálás a templomban
16:00 Kunsziget - Enese (U19: 14:00)
Május 13. hétfő
15:00 Hámor Vilmos könyvbemutatója a nyugdíjas klubban
Május 18. szombat
9:00 Tűzoltóverseny Börcsön
Május 18. szombat
15:00 Kunsziget - Enese serd.
Május 19. vasárnap
17:00 Győrzámoly - Kunsziget (U19: 15:00)
Május 24. péntek
Iskolai színjátszó vizsga a kultúrházban színjátszókörök találkozója
Május 25. szombat
10:00 Abda- Kunsziget serd.
10:00 Gyermeknap az extrém parkban és a
sportpályán
Május 26. vasárnap
17:00 Dunakiliti - Kunsziget (U19: 15:00)
Május 29. szerda
18:00 Kunsziget - Hegyeshalom megyei II. o.
(U19: 16:00)
Június 1. szombat
15:00 Kunsziget - Mosonszentmiklós serd.
Június 2. vasárnap
17:00 Kunsziget - Barbacs (U19: 15:00)
Június 4. kedd
18:00 A Nemzeti Összetartozás Napja - fellép:
Dinnyés József
Június 7. péntek
15:00 Óvodai évzáró
Június 9. vasárnap
17:00 Bősárkány - Kunsziget (U19: 15:00)
Június 13. csütörtök
Szent Antal ünnepe a kápolnában
Június 16. vasárnap
17:00 Kunsziget - Mosonszentmiklós (U19:
15:00)
Június 22. szombat
17:00 Ballagás és évzáró az iskolában
Június 23. vasárnap
22:00 Szentivánéji túra a tanösvényen
Június 29. szombat
19:00 Táncház a Kossuth téren
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21 leendő elsős iratkozott be a kunszigeti
- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -

Huszonegy kisdiák
Véget ért az első osztályosok beíratása. Országosan 2013. április 8-9-én nyílt lehetőség
a szülők számára, hogy tanköteles korú, iskolaérett gyermekeiket beírassák az általános iskola első évfolyamára. Nagy megtiszteltetés és
óriási öröm számunkra, hogy szeptembertől
21 új kisdiák kezdi meg tanulmányait intézményünkben.

Az önkormányzat a következő tanévben
is támogatja az angol nyelvoktatást
A napokban mindenki kezébe vehette a
következő tanévre vonatkozó tankönyvek
listájáról szóló jegyzéket. A korábbiakkal ellentétben az árlistán az angol tankönyvek is
szerepeltek. Ennek oka az, hogy jogszabályváltozás miatt a tankönyvterjesztésre kizárólag jogosult Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
közvetlenül áll kapcsolatban a szülőkkel, a
helyi önkormányzat számára így nem nyílt
lehetőség a tankönyvellátóval történő kapcsolatfelvételre.
Kunsziget Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is finanszírozza
az angol nyelvkönyvek árát, ennek módjáról a
későbbiekben minden szülőt tájékoztatunk.
Az első osztályosok számára az állam ingyen biztosítja a tankönyveket, a tartós tankönyveket az iskolai könyvtárból kapják meg
a gyerekek használatra.

Három település iskolájában (Abda, Börcs,
Kunsziget) PET palack-zsugorító készülékeket telepítette, amelyek segítségével a diákok
tömörített formában gyűjthetik a keletkezett
műanyag, illetve fém palackokat. Az értéket
képviselő hulladékok préselt formában kevesebb helyet foglalnak, mintha hagyományos hulladékszigeteken gyűjtenénk azokat.
A palack-zsugorító készülékek beszerzését a
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás támogatta. A GYŐRSZOL Zrt. pedig vállalta, hogy programban
résztvevő oktatási intézményekbe kihelyezik
az összepréselt palackok (műanyag és fém)
gyűjtésére alkalmas tárolókat, és gondoskodnak azok ürítéséről. Motivációs tényezőként a
jól teljesítő iskolák, osztályok teljesítményét
jelképes összegű támogatással is elismerik.
Az Önök segítségét pedig abban kérnénk,
hogy adják oda gyermeküknek a háztartásokban keletkezett műanyag palackokat, fém
(0,33-0,5 l üdítős, sörös) flakonokat. Ezzel
nem csak a gyermeküknek segítenek, hanem
sokat tesznek környezetünk megóvása érdekében is.
A kunszigeti iskolában az osztályok feladata minél több üres palack (kupakkal
együtt), továbbá üdítős doboz összegyűjtése, amelyet a pincében elhelyezett szelektív
gyűjtőpontnál lehet elhelyezni minden kedden és csütörtökön uzsonnaszünetben.

Első és negyedik hely a Szent-Györgyi
elsősegélynyújtó versenyén
Iskolánk két háromfős csapattal képviseltette magát a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi
és Szociális Szakképző Iskola hagyományos
elsősegélynyújtó versenyén. Közülük a Farkas
Roxána, Börzsei Bálint, Gerezsdi Tamás öszszetételű nyolcadikos trió negyedik helyezést
ért el, a Herman Diána, Gerezsdi Zsolt, Csapó Márk alkotta hármas pedig nagy bravúrral
megnyerte a vetélkedést.
A győztesek közül csak a hetedikes Csapó
Márk számára nem volt újdonság a verseny, ő
már a tavalyi győztes csapatban is benne volt.
Diákjaink sikere persze annyiban nem
meglepetés, hogy a Takácsné Farkas Erzsébet
igazgatónő és dr. Máté Csongor házi- és iskolaorvos által vezetett elsősegélynyújtó szakkör
keretében alaposan felkészültek a várható feladatokra. Márk emellett édesapjától is sok-sok
tapasztalatot gyűjtött az elmúlt évek során, aki
a győri mentőállomás dolgozója.
A versenyen többek között újraélesztési,
kötözési és tesztfeladatokat is meg kellett oldaniuk az ifjú elsősegélynyújtóknak, ahol a
győztes csapattagok egyöntetű álláspontja
szerint az igazgató asszonytól és doktor úrtól
kapott rengeteg gyakorlati tanács és persze a
tökéletes csapatmunka hozta meg a sikert számukra.

Matek-siker a Zrínyin

Környezetvédelem - rendőrségi
kezdeményezésre
Egy fogalom, amelyről nagyon sokat hallunk, nagyon sokat tudunk, de vajon ugyan
ilyen sokat teszünk is érte? Mindenfelé eldobált műanyag flakonok, tornyosuló szeméthalmok az erdő szélén, vagy éppen az utak
mentén adják meg a nem éppen pozitív választ a költői kérdésre. A környezetvédelem
mára nem divat, vagy éppen hangzatos hobby,
hanem a gazdasági és a mindennapi életünk
meghatározó része. Létkérdés!
Rendőrségi kezdeményezésre egy program
indult, amelynek megvalósulásával csökkenhet az illegálisan lerakott hulladék mennyisége, ösztönzőleg hat a szelektív hulladékgyűjtésre, ezáltal nagyban segíti a környezettudatos
gondolkodásmód kialakulását.

7. osztályos tanulónk, Nagy Dániel a Kunszigeti Matematikai Rejtvényfejtő Versenyen
is diadalmaskodott, nemrég egy országos
matematikai megmérettetésen is bizonyította
tehetségét.
A rangos Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Győr-Moson-Sopron megyei kiírásában Nagy
Dániel a 7. osztályosok kategóriájában ért el 3.
helyezést úgy, hogy a versenyen megyénk legjobb iskolái is képviseltették magukat, köztük
győri 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok is.
Nagy Dániel eredményéért igazgatói dicséretben részesült. Gratulálunk!

Két top tízes helyezés a Kenguru
matematika versenyen
Tizenkilenc tanulónk nevezett a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyre. A több
ezer indulót felvonultató megmérettetésen jól
szerepeltek a kunszigetiek, akik közül Balogh
Máté 3. osztályos és Nagy Dániel 7. osztályos
tanuló került megyei szinten a legjobb tíz
közé.
Máté - akinek felkészítő pedagógusa
Gyurkovits Péterné Manna néni - 7. lett, míg
Dani - akinek matematika tanára Stolcz Attila
- a 8. helyet szerezte meg. Mindketten igazgatói dicséretben részesülnek.

Jól szerepeltünk a győri
katasztrófavédelmi versenyen
Két csapatot nevezett iskolánk a győri járási katasztrófavédelmi versenyre, amelyet a
szervezők tájékoztatása szerint huszadik alkalommal szerveztek meg. A Herman Diána,
Börzsei Bálint, Csapó Márk, Gerezsdi Zsolt alkotta négyes végül a negyedik helyen végzett,
míg a Farkas Roxána, Halász Anna-Mária,
Gerezsdi Tamás és Szabó Bence összeállítású
csapat nyolcadik lett a tizenöt fős mezőnyben.
A versenykiírás alapján egyébként csak az első
három helyet osztották ki, a többi gárda mind
4. helyezésről szóló oklevelet kapott (a végső
pontszámokat a szervezőktől tudtuk meg).
A versenyzőknek hétféle erőpróbán kellett
összemérniük tudásukat. A katasztrófavédelmi elméleti tudást mérő teszt mellett katonai
térképismeret, célba lövés tűzoltó fecskendővel, elsősegélynyújtás, ideiglenes gát építése,
tájékozódás füstben és puzzle építés szerepelt
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iskolába
a feladatok között. A mieink mindenhol jól
szerepeltek, de a két elsősegélynyújtó állomás
közül a szőrösebb szívű zsűrit választották,
ami el is döntötte a pontok és a helyezések
sorsát.
Összességében mindenki jól érezte magát,
reméljük, jövőre is meghívást kapunk a versenyre.
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Köszönetnyilvánítás, megemlékezés
Örökké őrizzük emlékét
Wennesz László
Kunsziget község díszpolgárának, a SvédMagyar Segélyszervezet elnökének.
Önzetlen adományával segítette az orvosi rendelő, az iskola, az óvoda felszerelését.
Nyugodjék békében.
Kunsziget Község önkormányzata

Versmondó verseny Weöres Sándor
emlékére
Weöres Sándor költő születésének 100.
évfordulója jegyében rendezte meg iskolánk hagyományos versmondó versenyét. Az
idei tanévben a kunszigeti tanulók mellett
Börcsről, Nyúlról és Győrzámolyról érkeztek
a kis versmondók. A mindenki által szabadon választható Weöres Sándor-költemények
kivétel nélkül nagy sikert arattak, ami a versenyzők felkészültségét dicséri.
Az 1-2. osztályosok között 2. helyen végzett
a kunszigeti Szalai Anna Etelka, a 3-4. osztályosok versenyében Gintli Kira (képünkön)
különdíjat kapott.

Angol mondókák versenye
Negyvenhat versenyző érkezett az április
végén Kunszigeten rendezett Angol nyelvi
mondókaversenyre. Az immár második alkalommal megrendezett eseményen nyolc
kunszigeti kisdiák is indult, közülük az 1-2.
osztályosok kategóriájában Szalai Anna Etelka különdíjas lett (felkészítő tanító: Szórádi
Rozália), a 3-4. osztályosok között Balogh
Máté pedig 3. helyen végzett (felkészítő tanító: Kopócs Viktória).

Máté rajzára jött a legtöbb szavazat
A COOP Szavazz a kedvenc rajzodra című
versenyében iskolánk tanulója, Vikidár Máté
rajza kapta a legtöbb szavazatot, így Máté és az
iskola értékes sporteszközöket nyert. Köszönjük, hogy szavazataikkal segítettek ebben!

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága halottunk,
özv. Joó Istvánné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. Tisztelettel köszönjük a házi ápolók
lelkiismeretes segélynyújtását, Polgármester Asszony segítőkészségét.
Külön köszönjük Plébános Atya mélyen
megható, szép búcsúztatóját és a nyugdíjas énekkar közreműködését.
Gyászoló család

„Könnyes az út, mely a sírodhoz vezet,
a Jóisten őrködjön pihenésed felett.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet a
kedves rokonoknak, ismerősöknek és
mindazoknak, akik szeretett halottunk
Szalai Péter
temetésén részt vettek, sírjára a szeretet
virágait elhelyezték, és gyászunkban velünk éreztek. Köszönetünket fejezzük ki
Polgármester Asszonynak az együttérző
segítségéért, Winkler Zsolt Atyának a
kegyeletteljes gyászmiséért és temetési
szertartásért, a Nyugdíjas Klub énekkarának a szép énekekkel való közreműködésért.
Gyászoló család

Anyakönyvi hírek

Hálás szívvel mondunk köszönetet, hogy
drága édesapánk, nagypapánk, apósunk
Varga József
halála kapcsán iránta való szeretetüket,
tiszteletünket kifejezték, temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, virágokat helyeztek, gyászunkban velük éreztek.
Külön mondunk köszönetet Lendvai
Ivánné polgármesterasszonynak, Kunsziget Község Képviselő-testületének, a
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
vezetőségének, a Zöld Mező Mgtsz. vezetőinek és dolgozóinak, a Nyugdíjas
Klub énekkarának.
Gyászoló család

Tisztelettel emlékezünk
Varga József
Kunsziget Község Képviselő-testületének
alpolgármesterére 1990 – 2002-ig, képviselőjére 1990 – 2010-ig, aki életének 67.
évében elhunyt.
Munkájával évtizedek óta szolgálta községünk fejlődését, civil szervezetekben
segítette a közösségek kialakulását.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Kunsziget Község Önkormányzata

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik halottunk,
Frank Zoltán
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk az osztálytársaknak, akik az osztálytalálkozó alkalmából
fiam, testvérünk
Virág Zoltán
sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték.
Édesanyja és húgai

Születés

Haláleset
Frank Zoltán 2013. 03. 10.
Varga József 2013. 03. 15.
Szalai Péter 2013. 03. 21.

Szalai Olivér 2013. 02. 10.
Anya neve: Farkas Réka
Springenszeisz Balázs 2013. 03. 14.
Anya neve: Jursics Nóra

Joó Istvánné 2013. 03. 28.
Szalai József 2013. 04. 21.

Tóth Sebestyén 2013. 03. 29.
Anya neve: Jandó Nikoletta
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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 8.30-tól 11 óráig,
szerdán 14-től 16 óráig, pénteken 8.30-tól 11
óráig. Kedden és csütörtökön 9–től 11 óráig
a nővér tartózkodik a rendelőben. Sürgős és
indokolt esetben dr. Máté Csongor elérhető
Győrben a Sport utca 7. szám alatti rendelőben. Telefon: 06/70/3643968.
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: hétfőn 10-től 11 óráig, kedden 9-től 11 óráig, szerdán 16-tól 17 óráig,
csütörtökön 9-től 11 óráig, pénteken pedig
10-től 11 óráig..
Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként
nyári időszámítás idején 18 órakor, téli időszámításkor 17 órakor, vasárnap 9.30-kor.
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Mösze lett Az Év Festője

- BÁBICS NORBERT Kunszigeti birtokosa lett idén Az Év Festője címnek: Mészáros Ádám nagyméretű, falra
festett képeivel megnyerte egy festő szakmai
verseny, amelyet egy festékgyártó írt ki.
Mészáros Ádám (becenevén Mösze) kézügyessége már általános iskolás korában
megmutatkozott. A Dubi Árpád vezette rajzszakkör nem maradt folytatás nélkül, a festő
szak elvégzése mellett is járt oktatóhoz, hogy
fejlessze készségét. A szorgalomnak meglett a
gyümölcse, Ádám festő lett, munkáival pedig
komoly elismerésre tett szert nemrég.
A Trilak írta ki Az Év Festője 2012 című pályázatot, ahol a cég által rendezett akadémián
is részt vett festők pályázhattak munkáikkal,
egy szakmai zsűri pedig döntött arról, hogy
azok mennyire kreatívak, mennyire felelnek
meg a modern kor igényeinek.
A zsűri márciusban úgy döntött, a díjat
idén Mészáros Ádámnak ítélték meg, amely
komoly tárgynyereményekkel is jár.

- Idővel a képek készítésénél „átszoktam”
a falra. Így alakult - mondja Az Év Festője. Azt, hogy ilyen képeket készítek, magam találtam ki.
- A saját szobám falára festettem az első
nagyméretű képet, egy tájkép volt, egy napnyugtát ábrázolt a tengerparton, sziklafallal,
világítótoronnyal. Megmutattam barátoknak,
ismerősöknek, és volt olyan, akinek annyira
tetszett, hogy kérte, csináljak neki is ilyen képet a lakásba. De készült már szabadtérbe is
nagyméretű kép. Egy-egy festmény egyébként
4-5 nap alatt készül el.
A versenyre próba-szerencse alapon jelentkezett a kunszigeti fiatal egy dzsungelt
ábrázoló képpel, és egy sziklás-elefántos alkotással. Akkor még nem gondolta volna, hogy
neki ítélik az első helyet.
- Büszke vagyok arra is, hogy van olyan
munkám, amit sokan láthatnak. Tagja voltam annak a csapatnak, amely a makói
Hagymatikum gyermekmedencéinek falát
dekorálta másfél éve.

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 Művészeti Iskola
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142
www.kunszigetiskola.hu

Február végén rendezte meg hagyományos borversenyét a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület és Kunsziget
Község Önkormányzata. A 17 közül legjobbnak Stoller Gábor otellóját ítélte a zsűri, második Farkas Imre
vegyes vörösbora, harmadik Szalai Béla rizlingszilvánija lett. A pogácsasütő versenyre idén is több mint
egy tucatnyi asszony nevezett. Képünkön a díjátadás, balra a győztes, Stoller Gábor. Fotó: Bábics Norbert.
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Nagy siker a szentpáli néptáncos találkozón
- FARKAS FERENCNÉ A tavaszi időszakban sok-sok programról,
eseményről tudok hírt adni óvodánk életéből.
A kiscsoportosokkal nemzeti színű zászlót készítettünk március 15-ére, és versekkel,
dalokkal vártuk az ünnepet. Nagy-középső
csoportosaink ünnepi műsorral készültek, a
jeles napra ünnepi díszbe öltözött óvodánk
és óvodásaink büszkén viselték szívük fölött
a nemzeti kokárdát. A délelőtt folyamán a
nagycsoportba kaptak meghívást a „kicsik”,
és megnézhettük a nagyok ünnepi műsorát.
Nagyon szép, jól előadott műsort láthattunk.
Köszönöm Andi és Erika óvó néni felkészítő
munkáját, hogy falunk ünnepélyén is méltón
köszöntötték óvódásaink a jeles napot.
Március-április hónapban úszótanfolyamot
szerveztünk nagy-középső csoportos gyermekek számára. Kunsziget Község Önkormányzatának támogatásával - az utazás költségét
fizette az önkormányzat - 19 kisgyermek vett

részt a tanfolyamon. Köszönjük az anyagi támogatást, mellyel lehetővé vált, hogy a
gyermekek megismerkedhessenek az úszás
rejtelmeivel, ezzel is hozzájárulva mozgásfejlődésükhöz, edzettségükhöz.
Márciusban
nagycsoportosaink
a
dunaszentpáli Duna-Gyöngye óvoda meghívására gyermekjáték- és néptánc találkozón
vettek részt. Nagy sikert aratott a bemutatott
táncos, gyermekjátékos előadásuk. Köszönöm
a nagycsoportos óvó nénik és Samu Erzsébet
felkészítő munkáját. A rendezvény minden
évben nagyszerű élményt jelent óvódásainknak, hisz hat település gyermekcsoportja tapsolhatott egy-egy jól sikerült előadás után. A
fesztivált közös tánc zárta.
A húsvéti nyúl látogatása után az édesanyák, nagymamák köszöntésére készülünk
május első vasárnapján.
Minden óvodai év végén kicsi és nagy gyermek izgatottan készül az évzáróra, melynek
tervezett időpontja 2103. június 7.
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A mozgás és az idegrendszer fejlődésének kapcsolatáról tartott előadást nemrégiben Écsiné Dobai
Ágnes mozgásterapeuta az IKSZT-ben.
Fotó: Bábics Norbert

Magyar tájak - néprajzi csoportok címmel tartott
előadást az IKSZT-ben a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében dr.
Vehrer Adél egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, az MTA tagja.
Fotó: Laczkó Gergely

Bözsi Boltja
Nyári nyitva tartás
Hétfőtől péntekig 5:00-19:00 - szombaton 5:3012:00, vasárnap 7:30-10:30
Kunsziget, Ifjúság u. 35. Tel.: 30/959-23-50
Jégkrémek, dobozos fagylaltok kedvező áron
kaphatók!
Szeretettel várjuk minden régi és új vásárlónkat!
Tiszteljen meg bizalmával!
Kérésével, panaszával forduljon hozzám bizalommal!
Bankkártyával is fizethet, továbbá minden fajta étkezési jegyet,
utalványt, fizetőeszközt elfogadunk, Erzsébet utalványt is.

Bözsi boltja a Reál hálózat tagja

Szinte teljesen megtelt az IKSZT nagyterme, amikor Csepin Péter lovas hagyományőrző előadást tartott
Északi portya címmel egyesületük skandináv túrájáról. A februári program a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében valósult meg. Fotó: Laczkó Gergely.
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Szoros versenyben címvédés
- BÁBICS NORBERT A héten véget ér a Sziget-kupa Tekebajnokság. Még az utolsó napok is kiélezett küzdelmet
hoznak: az első hely sorsa szerdán dőlt el, és a
Tóth-transz csak a dobott fák különbségével
előzte meg a Lokomotív HDi csapatát.
A januárban kezdődött versenysorozatba
idén 14 csapat nevezett be, köztük egy újonc
együttes volt, a Péri Motorosok csapata. Miután minden csapat megmérkőzött mindenkivel, a verseny egy alsóházban és egy felsőházban folytatódott, ahol szintén minden csapat
játszott minden ellenfelével a csoporton belül.

A záró rendezvényt április 27-én, szombaton rendezik, több helyezés sorsa azonban
még nyitott a csütörtök délelőtti lapzártánk
idején. Ami biztos, hogy a Tóth-transz csapata
idén is megvédte a bajnoki címét, ám ezúttal
nagyon komoly küzdelem árán. A Lokomotiv
HDi szerdán ugyan meg tudta verni a címvédőt, ám pontszámban ugyan utolérték őket,
a dobott fák alapján a Tóth-transz lett az idei
bajnok, a Lokomotiv HDi a második helyen
végzett. A harmadik hely sorsáról a pénteki
Fakó-Öreggolyók meccs dönt. Ugyanilyen
izgalmasan alakult az alsóház versenye is, két
nappal az eredményhirdetés előtt még nem
tudni, hogy ott melyik csapat lesz az első.

Foci: bravúr lenne a
bennmaradás

- BÁBICS NORBERT Első számú csapatunk tavasszal még pontot
sem szerzett, a 22. forduló után kiesésre áll. Az
U19-eseknek sem megy igazán, a serdülők viszont eddig hozták a kötelező győzelmeket.

Megyei II. o.
Már Börcsön, az első tavaszi mérkőzésen is
gondok voltak a támadójátékunkkal, ez pedig
csak fokozódott a továbbiakban. A 2-0-ás vereséget követően Püski ellen Németh gólja a
szépítéshez volt csak elég, 5-1-re kikaptunk,
utána Dunaszegen szintén öt gólt kaptunk,
rúgni pedig csak egyet sikerült (Fazekas Péternek). A Hegyeshalom elleni meccs elmaradt, majd egy súlyos zakó jött Győrben a
Győrsövényház csapatától (11-1, gólunkat
Krausz lőtte). A legutóbbi két meccsen „csak”
négy-négy gólt kaptunk, Bezenyén viszont
legalább mi rúgtak az elsőt Fazekas Péter révén. Azzal, hogy a bezenyeiektől is kikaptunk,
csapatunk már kieső helyen van: tavasszal hat
meccsen rúgtunk 4 gólt, kaptunk 31-et. Ezek
alapján bravúrokra van szükség ahhoz, hogy
ne essünk ki a harmadosztályba.

U19-es csapat

Idén 20. alkalommal rendeztek iskolai csapatok számára teremlabdarúgó tornát Kunszigeten. Hét település: Abda, Dunaszeg, Győrladamér, Győrzámoly, Kunsziget, Mosonszentmiklós és Pér csapatai vettek részt
az idei Tilai Lajos Emléktornán, amelyet Mosonszentmiklós csapata nyert meg, a második Abda, a harmadik a fiatalabbik kunszigeti csapat lett. A torna legjobb mezőnyjátékosa az abdai Máthé Balázs, a gólkirály a
kunszigeti Vikidár Márk lett. Fotó: Bábics Norbert
Az iskola focicsapata Dunaszegen a Rigó Béla kupán első helyen végett - derült ki lapzártánkkor.

Csapatunk sajnos tavasszal is gyakran tartalékos, a játékosok zöme serdülő korú, így
nincs meg a kellő rutinjuk sem. Ennek ellenére szépen gyűjtögetik a gólokat. Börcsön
Nagy Dániel és Dunaszegen Mészáros Áron
góljai csak a szépítéshez voltak elegek, Püskit
Roll Máté és Stoller Gábor góljaival megvertük, Bezenyén pedig kis szerencsével nyerhettünk volna, végül 5-3-ra kaptunk ki (a gólokat Nagy Alex (2) és Szalai Máté szerezték).
Együttesünk a 13. helyen áll.

U16-os csapat
Öttevény ellen nem sikerült hazai pályán
sem nyerni, de Nődl Erik bombagólja emlékezetes marad. Tét ellen kalandos meccsen
győztünk (Nagy Levente és Mészáros Áron
(2) góljaival), és a Bősárkány ellen is nyert a
csapatunk 7-3-ra (gólszerzőink: Szalai Gergely, Nagy Dániel, Nagy Levente és Csányi
Dominik). Csapatunk a 4. helyen áll.
KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.

A kunszigeti Hajczinger Dalma a Győri Vízisport
SE egyik legtehetségesebb úszópalántája. Dalma az
elmúlt hetekben több versenyen is részt vett, kiváló
eredményekkel. Március 24-én, az egyesület háziversenyén az 50 méteres hát-, pillangó- és gyorsúszás aranyérmét is megszerezte, míg ugyanezen a
távon mellúszásban harmadik lett. Április 14-én, az
ausztriai Traunban megrendezett nemzetközi úszóversenyen, ahol közel 120 gyermek vett részt, 50
méteres mell- és gyorsúszásban bronz, 50 méteres
hátúszásban ezüst, 100 méteres hát- és gyorsúszásban pedig aranyérmet szerzett.

Az iskola alsó tagozatos tornászai óriási bravúrt
vittek véghez azzal, hogy bejutottak a diákolimpia
országos elődöntőjébe. Sörös János tanítványai
a pápai versenyen a 9. helyet szerezték meg. A
felkészítő pedagógus véleménye szerint az idei
megmérettetés nagyon hasznos volt a jövő szempontjából, és a következő években - amennyiben a
technikai feltételek is javulnak - sokkal előkelőbb
helyen is végezhetnek a kunszigeti tornászpalánták.
A kategóriában a kunszigeti volt az egyetlen községi
általános iskola, a legjobb versenyzők pedig egyenesen a fővárosból érkeztek.

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.

