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Felgyúlnak az ünnep fényei

2013. december 17.

Közmeghallgatás
- LENDVAI IVÁNNÉ A 2013-ban végzett tevékenységéről számolt
be az érdeklődőknek Kunsziget Község Képviselő-testülete november utolsó csütörtökén a
Kultúrházban.
Kunsziget Község Képviselő-testülete minden évben beszámol az önkormányzati törvénynek megfelelően az elvégzett éves munkáról. Idén erre november 28-án került sor.
Az egyik legfontosabb mutató: idén több
pályázati forrást sikerült megszerezni, mint
amennyi a falu éves költségvetése.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON >>

- BÁBICS NORBERT Karácsony közeledtére ünnepi díszbe öltözött Kunsziget. Idén is megjelennek a számok
az élő adventi kalendáriumban, fény díszíti a
Kossuth teret, és a faragott betlehem is az ünnep közeledtét hirdeti.

Advent első vasárnapján, november 30-án
hagyományosan közösen gyújtottuk meg a
falu adventi koszorúján az első gyertyát egy
kis ünnepség keretében. Ezt az iskolások által
készített portékák vására követte.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Sereghajtóként
várjuk a tavaszt
- BÁBICS NORBERT Első számú csapatunk hazai pályán még
pontot sem szerzett, így utolsóként zárta az
őszt. A serdülők csak a gólkülönbségük miatt
állnak a tabella második helyén.
Mondjuk ki: a Kunsziget SE labdarúgócsapata nem olyan őszt produkált, mint amilyenről álmodtunk. Egyetlen győzelmünket
Máriakálnok ellen szereztük, és Ásványrárón
szereztünk pontot egy 3-3-as döntetlennel.
Nem volt olyan meccs, hogy ne kaptunk volna
legalább két gólt, nyolc alkalommal pedig úgy
kaptunk ki, hogy gólt sem tudunk szerezni.
FOLYTATÁS A 13. OLDALON >>

Irodaház, bemutatóés raktárcsarnok épül

Emelkednek a falak, épül az új óvoda
- BÁBICS NORBERT A terveknek megfelelően októberben megkezdődött az új kunszigeti óvoda és hozzá tartozó konyha építése a Kossuth téren.
1978-ban költözött be az óvoda az iskolaépület két földszinti termébe, miután a körzetesítés miatt sajnálatosan tantermek szabadultak fel. Az óvoda eleinte öttevényi irányítás

- BÁBICS NORBERT CNC-gépekkel foglalkozik, és 2014 közepétől
működik majd az a cég, amelynek üzemcsarnokát ősszel kezdték el építeni a Fő utcában.

mellett körzeti óvoda működött, majd önálló
intézmény lett. 1998-ban, a 20 éves jubileum
alkalmából vette fel a Tündérvár Óvoda nevet, tisztelegve ezzel a falu határában található
római kori maradványhoz kapcsolódó helyi
monda előtt.
Ami azonban nem mese, az az, hogy az
óvoda jövőre egy új épületbe költözhet.

Újabb ipari célú beruházás kezdődött meg
Kunszigeten. A számítógépes vezérlésű szerszámgépekkel foglalkozó Geskor Kft. irodaházat: bemutatótermet és raktárcsarnokot
épít a faluban, a SICK Kft. szomszédságában.
Az épület átadását jövő év közepére tervezik.

FOLYTATÁS A 7. OLDALON >>

FOLYTATÁS A 8. OLDALON >>
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2013. 5. SZÁM

Felgyúlnak az ünnep fényei
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A november utolsó szombatján rendezett
hagyományos adventi gyertyagyújtásra és
vásárra közel kétszázan látogattak el. A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói versekkel,
énekekkel készültek az ünnepváró rendezvényre, és a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub
énekkara is hangulatos adventi énekeket adott
elő.
Winkler Zsolt plébános és Szabó Kristóf
karmelita atya a karácsonyról, a lélek felkészítéséről szólt. Ezután az iskola nyolcadikosai
meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún, és kigyúltak az ünnepi fények a Kossuth téri betlehem körül.
Az iskolások és a képzőművészeti tanszak
diákjai által készített ajándéktárgyak vásárát a
Kossuth téri faházakban rendezték - az óvo-

da építése miatt minden bizonnyal ez volt az
utolsó rendezvény ezen a helyen, a faházakat
ugyanis hamarosan áthelyezik. A vásáron az
iskola szülői munkaközössége is részt vett,
forró italokat és kürtős kalácsot lehetett kapni
a standjukon. A vásár bevételét az iskola javára fordítják a rendezők.
A karácsonyvárás jegyében tekinthették
meg a gyerekek A kis herceg című előadást a
kultúrházban december 14-én, szombaton. A
Hold Színház zenés mesejátékának előadását
Kunsziget Község Önkormányzata támogatta.
Karácsony hetében az óvoda kiscsoportja
családi karácsony váró délutánt tart, 20-án,
pénteken a nagycsoport a kultúrházban köszönti az ünnepet, az iskola és a nyugdíjas
klub énekkara pedig 21-én, szombaton a
templomban tartja karácsonyi műsorát.

Karácsonyi köszöntő
- LENDVAI IVÁNNÉ -

Falunk
házainak
ablakaiban,
kertjeiben
egyre
több
helyen
felgyúlnak az adventi fények, jelezve a
karácsony, az emberiség egyik legszebb,
legcsodálatosabb ünnepének közeledtét.
Hirdetve családok összetartozását,
rég nem látottak érkezését, meghitt
beszélgetések varázsát.
Az ünnep szépsége az egymásra
figyelés, a szeretet, a békesség, mely
nem hiányozhat sehonnét sem. Ez
a legnagyobb ajándék. Kívánom
Önöknek, ünnepeiket ragyogja be a
békesség, a szeretet, legyen sikeres, és
egészségben gazdag az új esztendő!

Szeretettel várjuk a szülőket,
nagyszülőket,
és minden kedves érdeklődőt
2013. december 20-án,
pénteken 16:30- ra
a kultúrházba
a Tündérvár Óvoda nagy- és
középső csoportosainak
karácsonyi ünnepségére.

Újévköszöntő
a Kossuth téren
Immár harmadik alkalommal várjuk a falu
lakosságát az újév első perceiben, hogy közösen búcsúzzunk az óévtől és együtt köszöntsük az új esztendőt.
2014. január 1-jén 0:30-kor a Kossuth téren
várjuk Önöket „batyus újévköszöntőnkre”.

Áldott, békés karácsonyt
és sikerekben gazdag új évet kívánunk
a Kunszigeti Hírmondó minden kedves olvasójának!

2013. 5. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

AKTUÁLIS - 3. OLDAL

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület

Programajánló
December 19., csütörtök
17:00 Óvoda kiscsoport családi karácsonyi
ünnepély az óvodában

December 20., péntek
17:00 Óvoda nagycsoport karácsonyi ünnepély a kultúrházban

December 21., szombat
15:30 Iskola karácsonyi ünnepély a templomban

Január 1., szerda
0:30 Újévköszöntő, tűzijáték a Kossuth téren

Január 10., péntek
16:30 Urivi áttörés koszorúzás, megemlékezés
a temetőben
17:00 Szentmise a templomban
18:00 Horváth Gábor előadása az első világháború kitörésének évfordulóján a kultúrházban

Január 20., hétfő
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Gazdasági tényezők
A kötelező és szabadon vállalt feladatokat gazdasági és humán tényezők határozzák
meg.
Falunkban nemcsak a szabadon vállalt, de
a kötelező feladatok forrását is a község lakosságának, az önkormányzati vezetésnek és
a képviselő-testületnek kell biztosítania. Erre
csak átgondolt, takarékos gazdálkodással nyílik mód.
Kunsziget Község Önkormányzata 2013ban 292,5 millió forintból gazdálkodik. A feladatok ellátására, az intézmények működésre,
a falu fejlesztésre egyetlen módon van a településnek lehetősége: különböző jogcímeken
befolyt adóbevételekből és pályázatokon nyert
támogatásokból.
A reális értékeléshez fontos elemeznünk a
különböző adóbevételeket.
A legjelentősebb összeget az iparűzési adó
képviseli (115,5 millió forint), melyből 107
millió forintot a SICK Kft., a Federal Mogul

Hungary Kft., és a Zöld Mező Mg. Szövetkezet fizet.
A 292,5 milliós költségvetésből fejlesztésre
66,4 millió forint az éves előirányzat, melyeket
különböző mértékű pályázati támogatásokkal
tudunk kiegészíteni.
A kiadási és bevételi oldal stabilitását az
évek óta folyó takarékos gazdálkodás és sikeres pályázatok adják, valamint a fegyelmezett
adóbefizetés, melyet köszönök. Önkormányzatunknak nincs tartozása és nincs hitele,
adósságkonszolidációban nem részesült.
A település vagyona a beruházások megvalósulásával jelentősen nő, melyre lehetőséget
ad az iparűzési adó egy része, a pályázaton
elnyert támogatások és az elhivatott munka a
lakosság összefogása.
A település fenntartása, működtetése, fejlődése a problémák megoldására, az állandó
változás kezelésére a képviselő-testület 2013.
nov. 15-ig 35 ülést tartott (2012-ben 47.), 228
határozatot hozott (2012-ben 263), 12 rendeletet alkotott (2012-ben 13).

15:00 A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub újévkezdő klubdélutánja a kultúrházban

Január 25., szombat
16:00 Legyél te is Ultrastar! Énekes játék a
kultúrházban

Január 30., csütörtök
15:00 Véradás a kultúrházban

Február 3., hétfő
15:00 Nyugdíjas klub: Ági a kenguruk földjén

Február 14., péntek
10:00 Óvodai farsangi bál

Február 15., szombat
15:00 Iskolai farsangi bál a sportcsarnokban

Emlékezés a hősökre

Munkahelyek
Az ember alapvető értéke és igénye a munka – a munkahely. Ezért községünk életét, fejlődését, az önkormányzat munkáját meghatározzák az ipari üzemek, a mg. szövetkezet és a
kisvállalkozások, ahol a gazdasági válság után
a munkahelyek száma stabilizálódott. Míg
1996-ban 200 fő részére, addig 2010-ben 960
fő részére biztosított munkalehetőséget, 2011.
évben meghaladta az 1000 főt, 2012-ben elérte az 1250 főt, 2013-ban 1300 főt.
A SICK Kft. Új Széchenyi Terv GOP munkahelyteremtésre 300 M Ft támogatást kapott.
Újabb ipari üzem épül falunkban, kunszigeti
vállalkozói beruházással. CNC forgácsológép
bemutatóteremben láthatják az érdeklődők a
legmodernebb gépeket.
FOLYTATÁS A 4. OLDALON >>

1943 januárjában a 2. Magyar Hadsereg
soraiban kunszigetiek is harcoltak a Don-kanyarban. Közülük tizenhárman elestek a harcokban és nem térhettek vissza szeretteikhez.
Rájuk emlékezünk fáklyák és gyertyák fényénél a kunszigeti temetőben felállított kopjafánál 2014. január 10-én, pénteken 16:30
-tól a helyi fiatalok és a nyugdíjas klub énekkarának műsorával, valamint koszorúzással
és közös imával. Ezt követően, 17 órától a
templomban, szentmisét mutat be Winkler
Zsolt plébános a hősök tiszteletére. A megemlékezést Horváth Gábor történész első világháborúról szóló előadása zárja 18 órától a
kultúrházban.

4. OLDAL - AKTUÁLIS

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2013. 5. SZÁM

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
A Duna-projekt befejezése jövő augusztusra
várható.

>> FOLYTATÁS A 3. OLDALRÓL

Önkormányzatunk a falu vagyonának
gyarapodása, a fejlődés érdekében 10.9973
ha nagyságú iparterületet vásárolt, továbbá
1,6190 ha szántót és 1.2400 ha erdőt.

Kötelezően ellátandó feladatok közül
Az épített örökség védelme kiemelkedő
tevékenységünk. Újabb beruházásunk előtt
a templom előtti téren a légkábel kiváltására
volt szükség, melyhez térítésmentes munkát
ajánlott fel az E.ON Zrt, és a Vill-Kor Kft. Saját költségükön került kiváltásra a légkábel. A
telefonos és kábeltévés hálózati kábelek kiváltása kedvezményes áron történt. Az oszlopokat ezután kiemelhették, és megkezdődhetett
a vallási örökséget őrző tematikus tér kialakítása, amelyet a Kunszigetért Közalapítvány sikeres pályázatából valósítunk meg. A projekt
magában foglalja a plébánia kerítés építését, a
belső udvar átalakítását és a épület belső részének felújítását (pince, cserépkályha, konyha). Ezzel folytatódik a plébánia épületének
felújítása, amely 2011/12-ben az épület külső felújításával kezdődött el. A felújítások az
ÚMVP Leader EMVA, Darányi Ignác Terv
támogatásával valósulnak meg.
A helyi identitás erősítése érdekében a temetőben található molnár mesterséget őrző
síremléket önkormányzatunk felújíttatta
2013. november 1-jére. A templomban nyárra készült el a 14 stációkép felújítása részben
közadakozásból, ezt a célt az önkormányzat is
költségvetéséből támogatta, A Hősök napjára
felújításra kerültek a hősök emléktáblái, így a
templom előtti téren méltó módon emlékezhettünk meg a világháborúk áldozatairól. A
felújításhoz a Singer család is hozzájárult, akik
a nyáron látogattak Kunszigetre, hogy elődeik
emlékét felidézzék.

Árvízi védekezés, példátlan
társadalmi összefogással
Összetartozásunkat, egymásért érzett felelősségünket mutatta az az összefogás, mely
2013. júniusán a Dunán lefolyt, s vele együtt
a Mosoni-Dunát is érintő árhullám követelt
tőlünk.
Az összefogás példás volt. Eddig sohasem
látott erők mozdultak meg községünk és a
térség településeinek védelme érdekében.
Köszönöm mindezt, és ezúttal a térség polgármestereinek köszönetét is tolmácsolom a
védekezésben résztvevők felé.
Kunsziget a védekezés miatt keletkezett
költségekre (amely a védekezést, és a keletkezett károkat is magában foglalja) vis maior
támogatási kérelmet adott be 90 millió forint
összegben.
Településünknek 29 millió forintot ítéltek
meg, amely az utak részbeni felújítását és a
védekezési költséget fedezi.

Infrastruktúra
Kunsziget község csapadékvíz rendezése sikeres pályázati támogatásból valósult meg - a
projekt lezárásáról lapunk 4. oldalán részletes
olvashatnak.
Zajlik a Duna-projekt megvalósítása. Az
ÉDU-4 projektelemben érintett Kunsziget. A
Saroltai- és a Rendeki-zsilip felújítása, átépítése folyik, az árvízvédelmi töltést szélesítik,
és részben át is helyezik. A Mosoni-Duna 17
kilométeres partszakaszát érinti. Befejezés
várható ideje: 2014. augusztus 31.
Hamarosan megkezdődik a „Mosoni-Duna rehabilitációja” című projekt kivitelezése,
amely újabb uniós támogatásból valósul meg.
Utóbbi projekt a tervek szerint 2015-re fejeződik be.

A 40 kerékpár a térségbe érkező turisták aktív
pihenését szolgálja.

Turisztikai fejlesztések
A Mosoni-Duna partján megvalósuló állami árvízvédelmi védvonal építése a korábbi
fejlesztések használatát részben gátolja.
Újabb eredmény a Győri Többcélú Kistérség Társulás pályázott az ÚMVP LEADER
pályázati forrásra, melyből 200 kerékpár beszerzése valósult meg. Községünk ebből 40
kerékpárt tárol azért, hogy szolgálja a faluba,
a térségbe érkező turisták aktív pihenését, és
lehetőséget adjon a kerékpáros turizmusra. A
kerékpárok bérlésével kapcsolatban az önkormányzati hivatalban érdeklődhetnek.
A termálberuházás megvalósulását a gazdasági válság befolyásolja.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON >>
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OKTATÁS - 5. OLDAL

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
Szociális ellátások

A képviselő-testület a novemberi közmeghallgatáson. Jobbra Lendavi Ivánné polgármester.
>> FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

Környezetvédelem
„Helyi éghajlatvédelem Kunszigeten” c.
projekt keretében valósult meg a szürkevíz
hasznosítás, hulladékgyűjtők, fák ültetése
(erről a projektről is olvashattak a Kunszigeti
Hírmondó idei számaiban).
Alternatív energiaforrások biztosítását a
kunszigeti szélerőműpark létesítése oldaná
meg. A bérleti szerződéseket a területek tulajdonosaival a vállalkozó megkötötte.

Intézményhálózat
A Manóvár Családi Napközi három éve
működik. Jogi formája 2013. november 14-től
változott, azóta új alapító okirattal, működési
engedéllyel működik. Ellátási körzete nem változott: Kunsziget, Dunaszeg, Dunaszentpál,
Győrladamér és Győrzámoly.
A Tündérvár Óvoda Alapító okiratát módosította a képviselő-testület. Szabad férőhelyek esetén Kunsziget közigazgatási területén
kívüli településről is felvehető kisgyerek az
intézménybe. Az új óvoda építése októberben
megkezdődött, a férőhelyek száma 75. Az építési tervek megtekinthetők az önkormányzati
hivatalban.
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak létszáma 117 fő. 12 főállású, 1 részmunkaidős és 3 óraadó pedagógus dolgozik az
alapfokú oktatásban. A művészeti oktatásban 2 pedagógus vesz részt, ők heti két alkalommal foglalkoznak a diákokkal. A kiemelt
nyelvi képzést három lektor segíti. Az óvoda
felépítése után a felszabaduló tantermek az iskolai oktatás feladatát töltik be - ahogy 1976
előtt is tették.
Az iskola működése normatív és önkormányzati támogatásból biztosított. Kiemelt
tevékenysége a két tannyelvű oktatás, mely
előkészíti a közép- és felsőoktatási tanulmá-

nyokat (megfelel a 2014-2020.-as stratégiai
céloknak).
Az iskolában nyelvi labor működik és biztosítottak az alapfokú művészeti oktatás eszközei. Biztosított a tanulók szállítása is, valamint az angol nyelvoktatáshoz kapcsolódó
ingyenes tankönyvek és füzetek, és a kedvezményes étkezés.
Az egészségügyi alapellátás, a háziorvosi
szolgálat, a gyógyszertár, a védőnői szolgálat,
a gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás biztosított Kunszigeten.
Köszönjünk egészségünkért végzett munkájukat.

Szociális támogatások

Az első lakáshoz jutási támogatásról szóló
rendeletet a képviselő-testület idén átdolgozta
azért, hogy minél több fiatal részesülhessen
ebből a támogatási formából. Költségvetésében az önkormányzat erre a célra 4,2 millió
forintot különített el. 2013-ban 2 fiatal részére
1,4 millió forintot fizetett ki az önkormányzat
e támogatási forma keretében.
Lakásfelújítási, bővítési támogatásáról is
rendeletet alkotott a képviselő-testület (erről
a Kunszigeti Hírmondóban korábban beszámoltunk). A lakásfelújítási és bővítési pályázatok beadási határideje minden évben március 31 (vagyis a 2014-es évre a támogatási
kérelmeket 2014. március 31-ig kell beadni).
Erre a támogatási formára 7 fő nyújtott be pályázatot 2013-ban, az elbírálás után kifizetett
ősszeg 2 millió 85 ezer forint volt.
A baba kötvény a gyermekvállalást segíti
immár évek óta. 2013-ban 27 fő részére erre
360 ezer forintot fizettünk ki (3 fő a 2013. évi
új igénylő, a többiek a korábbi években kötötték a kötvényt).

Közfoglalkoztatás
Önkormányzatunknál folyamatosan foglalkoztatunk embereket, akik a munkaerőpiacon
munkát nem találtak.
Tevékenységüket a közterületek tisztántartása érdekében, és az intézményekben végzik.
Rész veszünk a téli közfoglalkozatási programban 6 fő alkalmazásával, akik közül 3 fő
OKJ képzésen, 2 fő alapkompetencia képzésen vesz részt (58-60 nap időtartamban).
A programban elsősorban foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülőket kell
alkalmazni.
A Nemzeti Művelődési Intézet egy fő közművelődéssel foglalkozó munkatársat alkalmaz, a programban partnerszervezetként veszünk részt.

Kiemelt szerepet kapott a gazdasági válság
és a deviza alapú hitelek miatt nehéz helyzetbe került családok segítése.
A képviselő-testület a fentiekhez kapcsolódó kérelmet nem utasított el, rendkívüli esetben 1 napon belül nyújtott segítséget.
A lenti táblázat a 2013-as támogatásokat
mutatja be.
Szociális támogatások 2013-ban
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Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
>> FOLYTATÁS AZ 5. OLDALRÓL

Az Önkormányzati Hivatal munkája
Az önkormányzati törvény 2013. január
1-től hatályos változásával az eddigi körjegyzőségek megszűnése mellett közös önkormányzati hivatalok jöttek létre.
A jegyzőhöz delegált államigazgatási feladatokat, az önkormányzati igazgatási feladatokat, a képviselő-testület, a bizottságok és
társulások munkaszervezeti feladatait Kunsziget, Dunaszeg és Dunaszentpál településeken
a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
látja el, amelynek székhelye Dunaszeg.
A gyakorlatban természetesen mindez nem
jelenti azt, hogy minden üggyel Dunaszegre
kellene utazni, hiszen az eddig megszokott
módon Kunszigeten is működik a közös hivatalnak kirendeltsége. Az önkormányzati
hivatalban három köztisztviselő: általános
önkormányzati előadó, igazgatási előadó és
gazdálkodási előadó kollégák intézik az ügyfelek beadványait, kérelmeit, az önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a Kunszigeti
Hírmondóban is közzétett ügyfélfogadási
időben személyesen, illetve telefonon, valamint elektronikus úton.
A településen az adóügyi előadó mellett a
jegyző is tart hetente ügyfélfogadást, illetve
előzetes egyeztetés alapján gyakorlatilag bármikor elérhető.

Civil szervezetek
A civil közösségek munkájukkal nagy mértékben hozzájárultak a település fejlődéséhez,
mindennapi életéhez.
Két egyesület jelentős beruházást valósított
meg sikeres pályázatával. A Kunsziget Sportegyesület TAO forrásból hálót helyezett el

a műfüves pálya köré, a füves nagypályán új
kispadok, kapuk és egyéb sporteszközök segítik a sportolást. A pályázat 2,1 milliós önkormányzati önrészből valósult meg.
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete ÚMVP LEADER támogatásból eszközkészletét növelte. Működési kiadásaihoz hozzájárult a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt
pályázat és az ORFK. Az idén 15 éves Kunsziget Község Polgárőrségének működését az
ORFK és az Országos Polgárőr Szövetség is
támogatta.
A községünkben működő civil szervezeteket önkormányzatunk költségvetéséből 12
millió forinttal támogatta idén.

Köszönöm az egyesületek munkáját, melyet
községünk lakossága érdekében végeztek.
Köszönöm a Federal Mogul Hungary Kft.,
a Sick Kft, a Zöld Mező Szövetkezet és a helyi
vállalkozók segítségét.

Tervek, célok
A megkezdett beruházásokat szeretnénk
megvalósítani 2014-ben, újabb pályázatokkal
a falu fejlődését biztosítani, csatlakozva az EU
stratégiához.
Fontos a római őrtorony világörökség részévé válása (ehhez pályázatot nyújtunk be).
Kiemelt turisztikai célok: termál beruházás
megvalósításának ösztönzése, gyermekközpont építése.

Kiemelkedő rendezvényeink

Kérdések, hozzászólások

Idén is folytatódott az erdélyi-magyar testvérkapcsolat ápolása: családok látogatattak
Nyárádgálfalvára és környékére augusztusban, valamint a diákok kölcsönös látogatása is
erősítette a kapcsolatot.
Ősszel megrendeztük a Kulturális Örökség Napjait, a kétnapos rendezvényen a helyi értékek bemutatásával, megismertetésével erősítettük az identitást. Az “Itthon vagy,
Magyarország szeretlek” program keretében
megemlékeztünk községünk első írásos említésének 570. évfordulójáról.

A közmeghallgatáson kérdések, hozzászólások is elhangzottak a csapadékvíz-elvezetéssel, az egykori cukorrépatelep területén az
ideiglenes betontörmelék és föld tárolásával,
a kamionok várakozóhelyével kapcsolatban,
valamint az Ady Endre utca elején történő
parkolásról, a kertek végének fásításáról és a
termálberuházásról.
A képviselő-testület egyeztetéseket folytat a közmeghallgatáson felvetett problémák
megoldása érdekében.

Megvalósítás alatt, vagy előtt álló, sikeres önkormányzati pályázatok
• Tornacsarnok és önkormányzati hivatal
energetikai felújítása (KEOP) (a projektről
a Kunszigeti Hírmondó előző számában írtunk)
• „Élhető, éltető település” - ÚMVP
Leader pályázati támogatásból a tűzoltószer-

tár felújítása, valamint hangosítás és egyéb
technikai eszközök vásárlása kültéri rendezvényekhez
• Új 3 foglalkoztatós Tündérvár Óvoda
építése 100 adagos főzőkonyhával (NYDOP)
(részletek az 1. és a 7. oldalon)

Szakrális tematikus tér épül a templom előtt
- LENDVAI IVÁNNÉ Zajlik a templom előtti tér felújítása. Az
építkezés a Kunszigetért Közalapítvány sikeres
pályázatának része.
Sikeres volt a Kunszigetért Közalapítvány
által az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program – LAEDER vidéki örökség megőrzése témájában beadott pályázat, így 22 millió
forintos támogatásból újulhat meg a templom
előtti tér és a plébánia udvarának egy része.
A beruházás során sétautakat alakítanak ki,
valamint felújítják a templom előtt található
keresztet, amely Kunsziget országos hírű népi
archaikus hagyományának, a húsvétvasárnap
hajnali Jézuskeresésnek is fontos állomása.
Stációszerűen elhelyezett információs táblák készülnek a templom előtti térre. A helyi
védelem alatt álló plébánia külső-belső felújítása befejeződik, az elmúlt években az udvar
hátsó részén szakrális kulturális közösségi tér

létesült, valamint felújították külsőleg a plébánia épületét. Most a harmadik rész következik: kicseréljük a plébánia kerítését, valamint
gyalogút létesül a plébánia udvarában.

A téren jelentős beruházás volt a légkábelek
kiváltása. Ezt egyfelől a balesetveszély elhárítása, másfelől az esztétikus falukép kialakítása
indokolta.
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Emelkednek a falak, épül az új óvoda

Az építkezés kezdetén kiemelt betontömbök az egykori Hangya épületéhez tartoztak. Fotó: Laczkó Gergely.
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A pályázaton elnyert támogatás összege 120

Az önkormányzat több éve szeretne pályázati forrásokhoz jutni azért, hogy új, a modern követelményeknek megfelelő óvodát
építhessen. Az álom most végre valóra válik,
és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében három foglalkoztatós óvoda épülhet,
amelyet egy eleinte 100, majd a tervek szerint
a jövőben 300 adagos konyha is kiegészít.

millió forint. A teljes beruházás a konyha berendezésével együtt közel 250 millió forintot
tesz ki, a különbözetet az önkormányzat költségvetéséből és egyéb forrásokból egészíti ki.
A nyertes kivitelezővel október 15-én írta
alá a szerződést az önkormányzat, ezt követően indulhatott meg az építkezés. Az új óvoda
szervesen illeszkedik majd a helyi építészeti

hagyományokhoz. Az óvoda foglalkoztató
termeit folyosó köti majd össze, maguk a termek az utca frontjáról nézve úgy néznek majd
ki, mintha házak lennének. A foglalkoztatók a
Kossuth tér felé néznek (innen nyílik majd az
új óvoda bejárata is).
A konyha a József Attila utca felől, az önkormányzati hivatal melletti területen épül
meg.
Az épületet tervező E-Munkacsoport az étkezőt úgy álmodta meg, hogy abban visszaköszönjön a kunszigeti kalapos színek hangulata
is. A színeket eleink táncpajtaként használták,
és több is volt belőlük a faluban, mára már
csak egy található meg eredeti formájában,
egy pedig a plébánia udvarának 2011-es felújításakor épült.
Az étkező az épületegyüttes közepén épül,
épp ott, ahol az 1900-as évek elején épült, és
1997-ig a Hangya szövetkezet épülete állt. Érdekes párhuzam az is, hogy a Hangyában egy
ideig cukrászda működött.
A tervek szerint a Tündérvár Óvoda a
2014/15-ös tanévét már az új épületben kezdi meg. A jelenlegi tantermeket pedig „viszszakapja” az iskola, hiszen ezek a termek az
általános iskolai oktatást szolgálták az 1910-es
évektől az iskola 1976-os körzetesítéséig.

Véget ért az árokrendszer felújítása
- LENDVAI IVÁNNÉ Lezárult novemberben az a projekt, amelynek keretében Kunsziget belterületi csapadékrendezése valósult meg.
Nagyobb esőzéseknél komoly problémát
jelentett a nagy mennyiségű csapadékvíz
Kunszigeten, főként az Ifjúság, a Hunyadi,
Széchenyi, a Rákóczi, az Ady és a József Attila
utcákban. Azonnali beavatkozásra 3 alkalommal volt szükség idén.
A képviselő-testület kiemelten kezelte a
csapadékvíz kérdését több okból is: katasztrófavédelmi feladatként, a lakosság vagyonvédelme miatt és az önkormányzati és állami
kezelésben álló közutak védelme érdekében.
A pályázat műszaki tartalmát meghatározta az, hogy a faluban csupán egy helyen van
csapadékvíz befogadásra alkalmas terület (a
Győri úton, a kápolna mögötti területen).
Ezért különböző technológiai megoldásokkal
készült el a beruházás. Befogadóba átereszek
elhelyezésével történt az árkok kialakítása a
Győri úton, a Széchenyi utcában és a Kossuth
téren. A falu többi részén szikkasztó árkok
biztosítják a csapadékvíz tárolását.
A beruházás az NYDOP-4.1.1/B-11-20110007 Kunsziget község csapadékvíz rendezése
című sikeres pályázati támogatásból valósult
meg - jogerős vízjogi létesítési engedéllyel,

kiviteli tervvel, műszaki ellenőrrel, tervezői művezetéssel. A beruházás költsége: 75,8
millió forint volt, az önrész: 7,6 millió forint,
amelynek fedezetére önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a BM által kiírt önrész alapra.
Köszönöm a beruházás ideje alatt a türelmüket, segítő szándékú észrevételeiket.
A kivitelezés ideje alatt az egykori „cukorrépatelepre” került föld, betontörmelék
ideiglenes elhelyezéssel. A terület évtizedek
óta tárolási funkciót is betölt. Az ideiglenes
elhelyezést indokolta, hogy az „építési anyag”

felhasználásra kerül: visszatöltésre, valamint a
külterületi utak javítására használja.
Az ideiglenesen itt tárolt anyagok elszállítása, darálása megkezdődött. Az önkormányzat
napi egyeztetéseivel segíti a munkálatok mielőbbi lezárulását. Köszönöm türelmüket.
A csapadék-vízrendezési projekt műszaki
átadása novemberben lezárult, jótállás ideje 5
év. A tél folyamán megmutatkozó problémákat tavasszal javítják a szakemberek. Fontos
információ az is, hogy a kivitelező végzi el az
első két alkalommal a fűnyírást a szikkasztó
árkokban.
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Irodaház és raktárcsarnok épül

Adventi várakozás
a Manóvárban
- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA A Manóvár Családi Napköziben is várják a
karácsonyt a kisgyermekek.

A Geskor Kft. üzemcsarnoka a Fő utcában, a SICK Kft. szomszédságában épül. Fotó: Laczkó Gergely
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- A cég CNC-gépek értékesítésével, tervezésével foglalkozik a kunszigeti épületben
- mondta Gessner Swen, a Geskor Kft. egyik
tulajdonosa. - Az indulást 2014 közepére tervezzük, az átadást követően 10 főnek biztosítunk munkalehetőséget.
Az épület valójában CNC-gépek bemutatóterme lesz, amely kiegészül egy raktárcsarnokkal is. A számítógépes vezérlésű szer-

számgépek egyre fontosabb szerepet töltenek
be az ipar különböző területein, ezért is fontos lehet a kunszigeti beruházás, ahol főként
szakirányú mérnöki, technológusi végzettségű munkavállalók foglalkoztatását tervezik az
első időszakban.
Gessner Swen elmondta, hogy a távlati terveik között szerepel az is, hogy saját tervezésű,
saját gyártású gépek készüljenek a kunszigeti
üzemben.

A harmadik gyertyaláng is meggyulladt az
ádventi koszorúkon az otthonokban és a családi napközink előtti téren.
A kicsi gyermekeknek sok meglepetést
és örömöt hozott már a december. A játszótermünk ajtaján lévő ádventi naptár minden
egyes zsebe naponta tartogat valami finomságot a részükre, valamint a Mikulás idén gazdag csomagokkal kedveskedett nekik. Gyakran felhangzanak az ünnepek versei, dalai, a
meséink, mondókáink is a tél örömeiről és
ünnepeiről szólnak.
A karácsonyi ünnepvárás kellékei is készen állnak, a környezetünk díszítésével és a
gyermekek részére vásárolt és ajándékozott
új, hasznos technikai eszközökkel, játékokkal
együtt.
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akiknek mindez köszönhető: a
szülőknek és Kunsziget Község Önkormányzatának - mellyel színesebbé, élvezetesebbé
válhatnak napjaink, foglalkozásaink - örömöt
adva a kicsiknek.
Áldott karácsonyt, és békés, boldog új esztendőt kívánnak a Manóvár munkatársai!

Ismét téli szünet a
hulladékudvarban
- GYŐR-SZOL A téli üzemeltetés, a lecsökkent forgalom és
az időjárási viszonyok figyelembe vételével az
öttevényi hulladékudvar 2013. december 17én bezár. Az udvar 2014-es nyitását az időjárás függvényében tervezzük, melyről tájékoztatjuk önöket.
Amennyiben a zárva tartás alatt egyedi
beszállítási igény merülne fel, azt kérjük felénk jelezni szíveskedjen és a beszállítást előre
egyeztetett időpontban biztosítani fogjuk.
A hulladékudvar november 4-től a téli nyitva tartási rend szerint üzemel, vagyis keddenként 10-től 16 óráig, szombatonként pedig
12.30-tól 16 óráig tart nyitva. A téli szünet
után várhatóan január közepén nyit újra a
hulladékudvar, amikortól a fenti, vagyis a téli
nyitva tartás szerint üzemel majd tavaszig.
Az udvarba történő beszállítás előtt a jogosultságot igazolni kell, melyre a hulladékgyűjtési számla szolgál.
A hulladékudvar a Kunszigeti Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kupakgyűjtő akciójának leadási
helyszíne. A programról a 10. oldalon olvashatnak.

A II. világháborús gránát nem jelentett veszélyt
senkire sem. Fotó: Bábics Norbert.

Szovjet aknavetőgránátot találtak a földben
az óvoda építésekor
- BÁBICS NORBERT Egy szovjet aknavetőgránát került elő Kunszigeten november 7-én, ezért egy időre a Kossuth tér egy részét is lezárták.
- Az új óvoda építése közben találták a 82
milliméteres robbanóeszközt. Az 1938 körül
gyártott gránátban már sem robbanóanyag,
sem gyújtószerkezet nem volt, ezért azt a központi gyűjtőbe szállítják - mondta Várkonyi

Melinda, honvédség tűzszerész ezredének
kommunikációs tisztje.
A terület műszeres átvizsgálásakor másik
robbanótestet nem találtak - tette hozzá.
A bevizsgálás idejére lezárták és kiürítették
a tér egy részét. Ez az építkezésen dolgozókat
és a polgármesteri hivatal munkatársait érintette, összesen húsz embert. A korlátozásokat
a gránát vizsgálata után feloldották, a szerkezetet elszállították.
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Minden óvodás kapott ajándékot a Mikulástól
- FARKAS FERENCNÉ Az őszi után újabb életképek megalkotását
tervezzük az óvodában. Köszöntöttük az időseket, voltunk uszodában, a Mikulás látogatása
után pedig a karácsonyra készülünk.
Az őszi időszakban sok-sok tapasztalatot
szereztünk a természet változásairól. A gyermekek boldogan figyelhették meg rendszeres
sétáink során az új óvoda építésének kezdeti
lépéseit. Izgatottan újságolták: már látszik az
új ovi, markológép, betonkeverő dolgozik. Élmény volt számunkra, hogy megfigyelhettük
a gépeket munka közben.
A gyümölcshozó ősz után az óvodás gyermekek lelkesen gyűjtötték az őszi zöldségféléket, terményeket, amelyekkel díszíthettük az
óvoda udvarát. Köszönjük a szülők támogatását, hogy őszi életképünk az önkormányzat által meghirdetett versenyen első helyezett lett.
Terveink szerint folytatjuk az évszakokhoz,
jeles napokhoz kötődő életképek megalkotását az óvoda udvarán.
Novemberben nagycsoportosaink lelkesen
készültek, majd az idősek napján verses-dalos
összeállítással köszöntötték településünk időseit.
Az előző évekhez hasonlóan idén is úszótanfolyamon vesznek részt az érdeklődő gyermekek a győri sátras uszodában. Köszönjük
az önkormányzat támogatását.

December 6-án óvodásaink izgatottan várták a jóságos Mikulás érkezését. Csokoládéval
és gyümölccsel megrakott puttonyából minden gyermeknek jutott ajándék. Köszönjük
Völgyi János szerepvállalását és Szalai József
felajánlását, segítségükkel emlékezetessé tettük az idei Mikulás-napot.
Az adventi időszak beköszöntével mi is készülünk az év legszebb ünnepére az óvodában.
Kis-középső csoportosaink karácsonyváró

családi délutánon szüleikkel együtt köszöntik
az ünnepet 2013. december 19-én délután az
óvodában. A nagy-középső csoportosok december 20-án, pénteken 16:30-tól a kultúrházban várják az érdeklődőket dalos-verses
összeállítással és hagyományos kunszigeti
betlehemes játékkal.
Ezúton kívánunk Önöknek boldog, békés
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
új esztendőt.

2013 a nyugdíjas klubban és az énekkarban
- SZALAI BÉLÁNÉ Rendkívüli évet zártunk az idei évben - az
időjárás, az árvíz és a falunkban történt események tekintetében is.
A jeles évfordulók tekintetében Kunsziget,
első írásos emléke szerint az 570. töltötte be,
Mátyás király születésének évével - azonos
dátummal megegyezően. Ebből az alkalomból klubunk vetélkedőt rendezett neves, nagy
királyunk életére, korára vonatkozóan - februárban. Híres költőink születési évfordulóit ünnepelve Petőfi Sándorról (190.) Kecskés Rózsa
ny. tanár, költő márciusban, Gárdonyi Gézáról (150.) Kovács Kornélia ny. tanár, Kormos
Istvánról (90.) Hámor Vilmos író októberben
tartottak emlékezetes előadásokat. Hámor
Vilmos könyvbemutatójára novemberben került sor: Bókhálót a szívre - címmel.
Bűnmegelőzési tanácsokat hallgattunk
Varga Balázstól, a rendőrség képviseletében.
Horváth Ferenc Az időskor derűjéről összegyűjtött gondolatokat osztotta meg a hallgatósággal márciusban. Hagyományos farsangi
délutánra került sor februárban.
Szeptember 16-án került sor nyolcadik alkalommal a hagyományos, regionális nyugdí-

jas mesemondó- és anekdotaversenyre: Mesél
a nagyanyó/nagyapó címmel, mely már rangot vívott ki a megyében.
Október 25-26-án Győrben részt vettünk
a Győri Könyvszalon néhány eseményén:
a Mentés másként zenekar: Szerelmes levél
című koncertjén és a Sebő együttes Weöres
Sándor 100. születésnapjára rendezett esten.
Színházi előadásként Hasek-Mikó: Svejk
című darabját tekintettük meg. Az év színházi
eseményei közül láttuk a János vitézt, a Testőrt és a Csinibabát.
Novemberben
jó
hangulatú
nótás-zenés klubtalálkozóra került sor a
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület
meghívott tagjaival. Kirándulást tettünk októberben Zirc-Veszprém útvonalon.
A falu egyéb rendezvényeit süteménysütéssel és egyéb tevékenységgel segítettük.
Énekkarunk az állami- és nemzeti ünnepeket, a falu és az egyház hagyományos ünnepeit rendszeres felkészüléssel és szerepléssel
szolgálta. Karvezetőnk: Kutasné Szabó Piroska tanárnő biztosította számunkra a szakmai
segítséget, a tanítást. Ehhez több, mint 30
énekkari próbára volt szükség. Emlékezetes
alkalmaink közül kiemelendők: augusztus 26.

Bécs, Szent István ünnepe, szeptember 22.
Kulturális Örökség napjai keretében kórustalálkozó a kunszigeti katolikus templomban az
abdai és a rábacsécsényi énekkarokkal és a Magyarország, szeretlek! televíziós műsor keretén
belül - Kunsziget, szeretlek! címmel - szintén
a templomban tartott műsorunk. Kórustalálkozóink november 16. Rábacsécsényben a
faluházban és december 8. Abdán a katolikus
templomban folytatódtak.
Július 5-én új formaruhát vehettünk át. A
blúzok és az ingek a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet ajándékai.
Az énekkar a kirándulása áprilisban az
ausztriai Melk és környékének látnivalói voltak.
A fentiek ismeretében érezhető, hogy sokszínű a két közösség munkája. Éltetői - és
köszönhető mindazoknak - akik rendszeres
részvétellel, segítséggel, önkéntes munkával
mindezt szolgálják és biztosítják. A korukat
és egészségi állapotukat néha meghazudtoló
nyugdíjasoknak - a fáradságot nem kímélő
embereknek.
A két közösség színvonalas munkájához
szükséges anyagi támogatást hálásan köszönjük Kunsziget Község Önkormányzatának.
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Három tonnányi elektronikai hulladékot gyűjtött az iskola
- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -

Radnótira emlékeztünk
November 5-én nyolcadikos tanulóink dr.
Fűzfa Balázs irodalomtörténész előadásában
különleges, rendhagyó irodalomórán vehettek részt, melynek témája Radnóti Miklós
szerelmi költészete volt. A csodálatos költeményeken keresztül emlékeztünk meg dr.
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 101. születésnapjáról.
A programot Abda község önkormányzata
támogatta, melyhez iskolánk is örömmel csatlakozott!

Elektronikai hulladékokat is
gyűjtöttünk
Iskolánk a korábbi tanévekben elnyert
ökoiskola cím birtokosaként idén is nagy
hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatosságra való nevelésére. Ennek keretében
már lezajlott hagyományos őszi papírgyűjtési
akciónk, ahol tanulóink több, mint 5 tonna
hulladékpapírt gyűjtöttek össze. Ebből legtöbb, 1032 kg iskolánk negyedik évfolyamának köszönhető, akik így a többi osztállyal
együtt jelentősen tudták gyarapítani osztályuk kasszáját.
Ősszel elektromos hulladékgyűjtő versenyt
is rendeztünk, ahol a már nem használható, elromlott hűtők, vasalók, számítógépek
és egyéb eszközök kerültek olyan hozzáértő
szakemberek kezébe, akik ezeket újrahasznosítva megakadályozzák környezetünk szenynyezését. Ebben a versenyben a nyolc osztály
együttesen 3 t feletti eredménnyel zárt. A verseny legeredményesebb tanulói a hetedikesek
voltak, akik átlagosan fejenként 88,72 kg hulladékkal járultak hozzá az iskola által kitűzött
célok teljesüléséhez.
A már lezárult két környezetvédelmi akciónk mellett folyamatosan zajlik műanyag
kupakgyűjtő versenyünk is. Ennek keretében
az összegyűlt kupakokat az öttevényi hulladékudvarnál nyitvatartási időben átveszik az
iskolában tanuló diákok szüleitől. Kérjük, az
összegyűjtött kupakok leadásakor ne felejtsenek szólni a hulladékudvarban, hogy iskolánk
mely osztályának mely tanulója nevére írják
fel a gyűjtött kupakot, ugyanis jutalmazni
fogjuk azokat a tanulókat, akik a tanév során
legtöbb kupakot gyűjtötték.
A papírgyűjtés és az elektromos hulladékgyűjtés sikerén felbuzdulva szeretnénk tavaszszal is hasonló akciókkal felhívni iskolánk
diákjainak figyelmét a környezetvédelem fontosságára.
Köszönve eddigi segítségüket, kérjük Önöket, hogy hasonló aktivitással segítsenek bennünket további akcióink folyamán.
Reméljük, hogy tanév végére akár 20 tonna
újrahasznosítható hulladék feldolgozásával
járulhatunk hozzá Földünk szép, tiszta jövőjéhez.

Matekos sikerek Dunaszegről
Tanulóink ismét eredményesen képviselték
iskolánkat a dunaszegi körzeti matematikaversenyen.
Dobrádi Éva tanárnő kíséretében Angyal
Zsófia és Tudós Dávid (3.o.), Balogh Máté,
Varga Petra és Virág Anna (4.o.), Fehérvári
Doroti, Bencsics Evelin és Varga Fanni (5.o.),
Csapó Márk és Nagy Dániel (8. o.) utazhattak november 20-án Dunaszegre, hogy összemérjék matematikai tudásukat a környékbeli
iskolák tanulóival. Nagy Dániel I., Fehérvári
Doroti pedig III. helyezést ért el. Gratulálunk
nekik, és felkészítő tanáraiknak, Stolcz Attilának és Dobrádi Évának. Köszönjük a többi
résztvevő diáknak is, hogy szorgalmasan felkészültek és méltó módon vettek részt a versenyen.

Adventi gyertyagyújtás és vásár
November harmincadikán ünnepélyes keretek között gyújtottuk meg az első gyertyát
az adventi koszorún. Winkler Zsolt atya szavait idézve az advent időszaka, a várakozásé.
Várakozás az ünnepre, a lelki felkészülés, a
megtisztulás időszaka. A szép, ünnepi pillanatokat diákjaink versekkel, énekekkel, furulyajátékkal tették meghittebbé. A mindannyiunk számára emlékezetes délutánt iskolánk
hagyományos adventi vására zárta, melyen
tanulóink maguk készítette kis ajándéktárgyakkal lepték meg szeretteiket.

Színjátszók vizsgájával vártuk a
Mikulást
December 7-én a kultúrházban a színjátszó tanszak első félévének nyilvános vizsgaelőadását tekinthették meg a kedves szülők,
gyermekek és az érdeklődők.
Iskolánk tanulói figyelmesen hallgatták
a nyuszipalánták mikulásváró kalandjait, a
vizsgaelőadás ugyanis épp a Mikulás érkezéséről szólt.
A Mikulás puttonya a szülői szervezet által vásárolt ajándékot rejtette, melyet minden
gyermek nagy örömmel vett át.

2013. 5. SZÁM - KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

CIVILEK, ANYAKÖNYVI HÍREK - 11. OLDAL

Hagyományőrzők soproni kirándulása
- ANGYAL TAMÁS Idén a Hagyományőrző Egyesület éves kirándulását Sopronba szerveztük.
Reggel felsétáltunk a Károly-kilátóhoz,
ahonnan megcsodálhattuk a város panorámáját.
A reggeli sétát követően a Lővérekben Bognár István plébános úr kalauzolt bennünket.
Bognár atya régi kedves ismerősként köszöntötte a kunszigetieket, mert többször járt falunkban a Jézuskeresésen, és a Szent Antal kápolnában is volt már vendégszónok. Közösen
meglátogattuk vele a Nepomuki Szent János
kápolnát, megmutatta a Szent Margit plébánia épülő templomát, ahol még csak a falazások folynak. Reméljük, hamarosan meglátogathatjuk majd a felszentelt templomot is.
A Perkovátz étteremben elköltött ebéd után
végigsétáltuk és megnéztük a Várkerület nevezetességeit: a Hűségzászlót, a Tűztornyot,

a Szentháromság-szobrot és a Szent György
templomot is. Horváth László templomigazgató atya igazán színes idegenvezetésével gyönyörködhettünk a Kecske-templomban, ahol
magyar királyt és királynőt is koronáztak, valamint több országgyűlést is tartottak. A nap
végén még megkóstoltuk Sopron méltán ne-

Elhunyt ifj. Varga Ernő
- LENDVAI IVÁNNÉ Varga Ernő 1996-tól 2010-ig volt Kunsziget
Község Képviselő-testületének tagja. Munkája
nagy mértékben hozzájárult a falu fejlődéséhez.
A sporthoz kapcsolódó tevékenységével
megyei és községi szinten jelentős eredményeket ért el.
A Kunsziget Sportegyesület elnökeként,
szakosztályvezetőjeként, sportolójaként sokat
tett az a falu sportéletéért. Utánpótlás-nevelésben jelentős sikereket ért el, az ifjú labdarúgók felnéztek rá, keresték a társaságát, sokat
tanultak tőle.
Komoly része volt a falu sportlétesítményeinek kialakításában, fejlesztésében, bővítésében - melyet kétkezi munkájával is segített.
Jó kapcsolatot ápolt a megyei labdarúgó
szövetséggel is.
Sokáig aktív labdarúgó volt, de nyitott volt
más sportágakra is.
Kompromisszumkészsége, tenni akarása
segítette a megye és Kunsziget sportéletét.

Anyakönyvi hírek
Születés
Simon Anita
2013. 11. 12.
a.n.: Rózsahegyi Mária
Kungl Ferenc
2013. 11. 21.
a.n.: Kovács Anita

vezetes borait és fáradtan, de szép élményekkel telve indulhattunk haza.
A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület nevében ezúton is külön
köszönjük Jursics Magdikának és férjének Rákóczy Lászlónak a kirándulás szervezésében
nyújtott sok segítséget.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Stoller Tivadar
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban
osztoztak. Külön köszönetet mondunk
Winkler Zsolt Atyának és a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának.
Gyászoló család

Drága jó Ernő fiunk elvesztése miatti
nagy fájdalmunkban mindenkinek köszönjük vigaszt nyújtó szavait.
Szerető bánatos édesanyja,
édesapja és testvére

Minden helyzetben igyekezett megtalálni a
megoldásokat, az őt jellemző optimizmussal.
Jóindulatú és segítőkész ember volt.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Halálozás
Venesz Jánosné
(Hegedüs Mária)
2013. 10. 17.
Stoller Tivadar
2013. 10. 23.
ifj. Varga Ernő
2013. 11. 22.

“Nem az a fájdalom, melytől könnyes a
szem, hanem amit szívünkben hordunk
némán, csendesen!”
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
Venesz Jánosné
temetésén rész vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágjait
helyezték, és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk a Kunszigeti Általános Iskola 1968-ban végzett diákjainak,
hogy Édesanyánk sírján a megemlékezés
virágait elhelyezték.
Lányai: Pusztainé Simon Zsuzsanna
és Tánczosné Simon Éva.
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Idősek napja verssel, tánccal, színjátékkal

Az óvodások énekkel, tánccal és verssel köszöntötték az időseket.

- BIRÓ ANDRÁSNÉ Ősszel hűvösek a reggelek és az esték. A nap
szűkmarkúan osztja melegét. Lelkünket ünneplőbe öltöztetve vártuk az idősek napi rendezvényt. Izgalmas készülődéssel benépesült
a kultúrház nagyterme az ünnepségre igyekvő
emberekkel.
Egy év elteltével, a hagyományokat követve
a képviselő testület az idei évben november
9–én tartotta az idősek napját.
Megható ünnepi köszöntőjét Lendvai
Ivánné polgármesterasszony mondta el, aki
így vélekedett: Sütő András gondolatát idézem: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem
vele kezdődött.”

Az idősek napja szép és fontos ünnep. Minden társadalmat az minősít, hogy miként bánik öregjeivel - tartja a közmondás.
Minden nemzedék élete olyan egy kicsit,
mint a homokóra. A homokszemek előbbutóbb mind lefutnak a felső részből az alsóba. Mindegyik máskor. Mindegyiknek saját
története van, de egyik homokszemnek sincs
története a többi nélkül. Sem azok nélkül,
akik felül vannak, sem azok nélkül, akik alul
vannak.
Az idősek azok, akik előttünk járnak a nagy
országúton, azon az országúton, amelyen apáink, nagyapáink, dédapáink és őseink jártak a
világ kezdete óta. Az idősektől örököltük meg
ezt a települést, Önöktől tanultuk meg a nyelvet, amellyel szót értünk egymással.

Színpadon az iskola furulya szakkörének tagjai és
Takácsné Farkas Erzsébet igazgató.

Az időseink hordozták a vállaikon ezt az
egész települést, kemény munkával kerestek
benne kenyeret, építettek benne hajlékot s neveltek benne gyerekeket. Amikor eljött az idő,
azt a stafétabotot, amelyet szüleiktől kaptak,
a mi kezünkbe adták. A mi feladatunk, hogy
tartsuk oda a vállunkat s a ránk nehezedő feladatokat megoldjuk
Polgármester asszony köszöntő szavai után
változatos műsor következett. A helyi óvoda
és az általános iskola gyermekei kedves, vidám műsorukkal derítették jókedvre a program résztvevőit. Ezt követően a fiatalokból
álló Kunszigeti Amatőr Színjátszó Kör Nóti
Károly A tigris című kedves, mókás színdarabját adta elő. Végezetül a fiatalok néptánccsoportja lépett fel, ami a szüreti mulatságot,
a dalos őszt idézte fel. Műsoruk derültséget,
örömet és kellemes perceket okozott.
Végül polgármester asszony hívott mindenkit a helyi vendéglőbe, ahol folytatni lehetett a
beszélgetést vacsora mellett.
Az idősek nevében szeretném megköszönni a polgármester asszonynak, hogy nagyon
kellemes és szép estébe nyúló délutánt szereztek a falu idős embereinek. Külön köszönet az
óvodás, iskolás gyerekeknek és felkészítőiknek a szép műsorért, valamint fiataloknak.
Végezetül, de nem utolsó sorban IKSZT
dolgozóinak, akik hozzájárultak és segítették
az ünnepség rögzítését, hogy az olyan idősek
is velünk lehessenek, akik nem tudtak eljönni.
Meg kell még említeni a Kisduna Vendéglő dolgozóinak kedves gondoskodását, akik
ínyenceknek való finom ételt, italt szolgáltak
fel, Mátrai Elemér felajánlott süteményét és
Csányi Patrik jó hangulatú zenei válogatását.
Mindenki hozzájárult, hogy szép napot
szerezzenek az időseknek.

A tigris című darab előadása a Kunszigeti Amatőr Színjátszó Társulat
előadásában. Fotók: Horváth Rajmund
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A nagyok utolsók, a serdülők másodikak
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Megyei II. o.
15 mérkőzésből 4 pontot szerzett a csapatunk, előttünk öt ponttal áll a Máriakálnok.
Ahhoz, hogy elkerüljünk a kieső helyről,
ahhoz tavasszal a jelenleg a 14. helyen álló
Bezenyével szembeni 10 pontos hátrányunkat
le kellene dolgozni (a Bezenye egyébként az
1. fordulóban 6-2-re vert bennünket Kunszigeten).
Csapatunkban a legtöbb gólt (7-et) Molnár Attila lőtte, Volner Gábor, Strobl Balázs
és Stankovics Tamás 2-2 gólt lőtt, Saru Zsolt
és Krausz Csaba 1-1 gólt szerzett. Ulbert Tibor edző összesen 24 játékosnak szavazott bizalmat az első számú csapatban, legtöbbször
Krausz Csaba, Kolompár Róbert és Strobl Balázs szerepelt a csapatban.

U21-es csapat
A csapat magját a serdülő csapat alkotja,
vagyis életkori átlagban a legfiatalabb csapat
a miénk a mezőnyben. Az életkorból adódóan az erő és a rutin hiányzik még ahhoz, hogy
jobb helyen álljunk, mint a jelenlegi 13.
Négyszer nyertünk (Püski, Mosonszolnok,
Dunakiliti és Ásványráró ellen), egy döntetlenünk van (Mosonszentmiklós ellen) az őszi
15 mérkőzésen. Két olyan meccs volt, ahol
nem tudtuk az ellenfél kapuját bevenni, és
két olyan meccs volt, ahol nem kaptunk gólt.
A házi góllövőlistát 7 góllal Fehér József vezeti, Tuba Gábor, Szalai Máté és Nődl Erik 5,
Vikidár Márk 3, Mészáros Áron 2 gólt szerzett, az egygólosaink: Csányi Dominik, Saru
Zsolt, Kopp András, Roll Máté és Kuller Martin. A csapatban 30 játékos lépett pályára őszszel összesen.

Molnár Attila szabadrúgása Dunakiliti ellen.

U16-os csapat
A serdülők remekül „összeértek”, évek óta
együtt játszik a csapat magja. Kopp András
tanítványai az Öttevénnyel azonos pontszámmal rendelkeznek, csak rosszabb gólkülönbségük miatt állnak a C csoport tabellájának
2. helyén az őszi szezon végén. Öttevénytől
és Lipóttól kaptunk ki, a többi meccsünket
megnyertük. Öttevény ellen csak 1, Kimle
ellen csak 2 gólt lőttünk, a többi mérkőzésen
legalább 4 kunszigeti találat született, Ásványráró ellen 10-szer, Győrladamér, Hédervár és
Halászi ellen még ennél is többször találtunk
az ellenfél hálójába. Kapott gól nélkül viszont
csak két meccset sikerült befejezni. A sereghajtó Rajka nem jött el Kunszigetre, így ellenük 3-0-ás gólkülönbséggel kaptuk meg a 3
pontot. A csapatban 17 játékos lépett pályára.
Nagy Levente a bajnokság 3. legeredményesebb játékosa 20 góllal, ő vezeti a házi
góllövőlistát. Vikidár Márk 14, Nődl Erik 13,
Nagy Dániel 9, Kuller Máté, Mezei Milán és
Szalai Henrik 3-3, Csányi Dominik és Vikidár
Máté 2-2 gólos, Saru Richárd, Börzsei Bálint
és Csala Dávid 1-1 gólt szerzett.

„Sárdagasztás” Dunaszegen - középen Eperjesi Dániel, Saru Zsolt és Kuller Máté az U21-es csapatban.

A csíkos mezes kunszigeti U16-osok öröme Győrladaméron - balról Nődl Erik, Szalai Bálint, Kuller Máté,
Csala Dávid, Saru Richárd, Vikidár Márk, Szalai Henrik Imre és Nagy Levente. Fotók: Bábics Norbert.
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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-tól - 11 óráig és
14-től - 17 óráig, kedden 8:30-tól - 11:30-ig,
szerdán 8-tól - 11 óráig és 14-től - 16 óráig, csütörtökön 8:30-tól - 11:30-ig, pénteken
10-től - 13 óráig.
Orvosi ügyelet
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és munkaszüneti napokon reggel 7 órától
másnap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki
utca 29. sz. alatt. Telefon: (96) 542-043
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, valamint szeptembertől vasárnap 9.30-tól.
Önkormányzati Hivatal
József Attila utca 2.
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
IKSZT Kunsziget
Kossuth tér 9. Telefon: (96) 552-010
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

Horgászegyesületi versenyhírek
- MEZEI ÁRPÁD A Kunszigeti Sporthorgász Egyesület idén is
több sikeres versenyt bonyolított le.
Április 28-án tartottuk felnőtt és ifjúsági
házi versenyünket. A versenyen 30 felnőtt és
3 ifjúsági horgász vett részt.
Felnőtt: 1. Németh Ernő 18,08 kg, 2. Szalai
Zsolt 7,61 kg, 3. Rigó József 4,66 kg. Ifjúsági:
1. Mezei Valentin 10,83 kg, 2. Csala Dávid
0,97 kg, 3. Nagy Dániel 0.96 kg.
Összesítve a horgászok 25 pontyot tereltek
a szákokba, melynek összsúlya 61,88 kg volt.
Harcsafogó versenyünk a július 20-21-i
hétvégén volt. Eltérően az eddig megszokottakhoz, idén csónakos horgászatra is lehetett
nevezni. a versenyen 32-en indultak.
Csónakos horgászok között Pusztai Ádám
és Pusztai Zsolt 33,5 kg-os és 152 cm hosszú
szürkeharcsával elsők lettek.

A parti horgászatot Fehér Lénárd nyerte,
aki egy 11,54 kg-os törpeharcsát fogott.
A gyermekek versenyét augusztus 25-én
rendeztük, 17 gyerekhorgász vett részt rajta és
minden gyermek ajándékkal tért haza.
A lányoknál első lett Tamás Flóra, a fiúknál Baranyai Bálint nyert Tánczos Áron és
Vikidár Máté előtt.
Köszönetet mondunk támogatóinknak,
Kunsziget Község önkormányzatának - mind
a pályázatunk, mind a gyermek horgászverseny támogatásáért. A Zöld Mező Mg. Szövetkezetnek és Kovács Tibornak a környezetvédelmi napon nyújtott segítségért. Köszönjük
Holczhammer László horgásztársnak és feleségének a gyerekversenyre sütött kürtőskalácsot, melyből minden résztvevő kapott.
Kívánunk minden olvasónak kellemes
ünnepeket, és halban gazdag boldog új évet!
Görbüljön!

Karácsonyi halászlé
Hozzávalók 10 személyre: 2 kg ponty, 1 kg
kecsege, 1 kg harcsa, 50 dkg vöröshagyma, 20
dkg paprika, 20 dkg paradicsom, 5 dkg pirospaprika, 5 dkg só, 3 szem krumpli
A főzést előző este érdemes kezdeni a halak
előkészítésével. A halakat akár készen, felszeletelve, a belsőségek nélkül, akár egyben fel
lehet használni. Utóbbi esetben a pikkelyeket
szedjük le, majd vágjuk félbe a halakat. A haltejet és a halikrát tegyük félre. A húst vágjuk
fel nagyjából kétujjnyi vastag szeletekre. Alaposan mossuk meg a szeleteket, majd dörzsöljük be sóval.
A hagymát felaprítva olajon vagy zsíron
dinszteljük meg. Amikor üveges, jöhet rá a pirospaprika, és engedjük fel öt-hat liter meleg
vízzel. A meghámozott krumplikat daraboljuk fel, és tegyük a vízbe. A halak fejét és farkát szintén adjuk hozzá. De csak ezeket, mert
a hal többi része hamar megfő, ennek kell csak
sok idő. Amikor a krumpli és a halvégek puhák, vegyük le a lét a tűzről, és passzírozzuk át

az egészet. Létezik kifejezetten halpasszírozót
is erre a célra, de megteszi egy kisebb lyukú
szűrő is.
Tegyük vissza a tűzre a sűrű levet, szórjuk
bele a karikára vágott paprikát és paradicsomot. Amikor forr a lé, adjuk hozzá a besózott
haldarabokat is, és 10-15 perc alatt, kis lángon
főzzük őket puhára.
Forrás: femina.hu
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Székelyesek
A székely fiú vacsora közben:
- Idösanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.
- Fiam, hát ez mákos tészta.
- Annak elég savanyú.
Székely bácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik. A gyerek:
- Mi a baj, édesapám?
- Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
- Ne mongya mán’ édesapám, hogy keményebb
a szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most
nyitottam ki vele!
A székely bácsi összeveszik az asszonnyal. Dühösen kimegy a házból és becsapja az ajtót. 17 év
múlva visszamegy. Kérdi az asszony:
- Hol voltál?
Mire a székely:
- Kinn!
Iskolaiak
Farsang van az iskolában, a tanító néni végignéz
az osztályon, hogy ki, minek öltözött be.
Zolikán korona van, meg palást, tehát ő király.
Juliskának szárnya van, meg varázspálcája, ő
biztosan tündér. Amikor odaér Jenőkéhez, látja, hogy nagy csillag van a fejére ragasztva, egy
kötéllel meg hatalmas csavart húz maga után.
Megkérdezi:
-Jenőke, te minek öltöztél be?
-Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó!

A rövidlátó tanárnő már nagyon ideges:
- Te ott hátul! Mikor volt a honfoglalás?
- Fogalmam sincs
- Mikor volt a tatárjárás?
- Mit tudom én!
- Ezt a múlt szerdán vettük. Hol voltál te akkor?
- A kocsmában a haverokkal.
- Mit képzelsz ki vagy te?
- Vízvezeték-szerelő vagyok és a csöpögő radiátort javítom!

Rövidek
Egy mérnökkel vitatkozni olyan, mint egy disznóval hemperegni a sárban. Két óra elteltével rájössz, hogy ő ezt élvezi.
A róka és a holló meséje arról szól, hogy a húsevő
róka és a rovarevő holló veszekednek egy tejterméken, amit mind a ketten utálnak.
Az orvosok azért beszélnek latinul, hogy a betegek szokják a holt nyelvet.
Én nem puskázom. Csak megnéztem, hogy a füzetem és én egy véleményen vagyunk-e.
Egy hangya elbírja a testsúlya ötvenszeresét, tehát 10 gramm hangyát elküldhetünk egy sörért.

Oké, apád megfogta az egeret. És most?

Az oldalon valahol elbújt Kazinczy Ferenc. Az oldal forrása: kecskefeszek.net

A diákok látják, hogy a tanár úr a folyosón sétál,
és egy vekkert tart a kezében. Odasietnek hozzá,
és megkérdik:
- Tanár úr, van öt perce a számunkra?
- Most ne zavarjatok gyerekek, látjátok, hogy éppen órát tartok.

Ha alaposan megfigyelik, a két kép között egy halszájnyi különbség van.
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2013: tűzoltósikerek, árvíz, óvodaépítés, „Kunsziget, szeretlek!”
- BÁBICS NORBERT Ami 2013-ról a Kunszigeti Hírmondó szemszögéből nézve elsőre eszünkbe jut, az a közösség és az összefogás.
A Kunszigeti Hírmondó hasábjain több
fejlesztésről is hírt adtunk: új óvoda épülhet
Kunszigeten, megújul a Petőfi tér, korszerűsítik a tornacsarnok energetikai rendszerét.
Ősszel lezajlott a falu csapadékvíz-rendezése
- szintén sikeres pályázat nyomán. Májusban
adták át hivatalosan a József Attila utcai Extrém park - Kalandparkot.
Ősszel megrendeztük a Kulturális Örökség
Napjait, valamint megemlékeztünk Kunsziget
első írásos említésének 570. évfordulójáról.
Dr. Szigethy Balázs személyében új jegyző
működik nyártól Kunszigeten, változott a háziorvos személye is: szeptembertől dr. Póda
István látja el a feladatokat.
Minden idők legnagyobb árhulláma vonult le június elején a Dunán és Mosoni-Dunán. Kunszigeten töltésmagasításra, valamint
Mecsér felől a töltés megerősítésére volt szükség a védekezés során. Kunszigeti önkéntesek százai vettek részt az árvízi védekezésben
több szigetközi településen és Koroncón is. A
rekordméretű árvíz a példás összefogásnak
köszönhetően nem okozott komoly kárt sem
emberéletben, sem épületben.
Hagyomány úgy teremtődik, ha közösség
áll mögéje. Számos hagyomány folytatódott
idén is - volt amatőr tekebajnokság, Rock
Cirkusz, nyugdíjas anekdota- és mesemondó verseny is. Újdonság volt az íjászverseny,
reméljük, lesz folytatása. Akárcsak a köztéri
installációknak, amelyekkel ősszel díszítették
a falut a különféle közösségek.
Jubilált a borverseny (az idei volt a huszadik), a Tilai Lajos Emléktorna (az első Nyuszi-kupát 20 éve rendezték), 20 éves a házi
segítségnyújtás, 15 éve alakult a polgárőrség.
Szép sikereket szerzett falunk legrégebbi
civil szervezete: a területi tűzoltóversenyen
a kunszigeti önkéntesek 16 kupát nyertek. A
kunszigeti lett a legeredményesebb egyesület
és legjobb felnőtt női csapat is.
2013-ban több olyan ember is elhunyt, akik
sokat tettek Kunszigetért, a falu fejlődéséért,
az itt élő emberekért, vagy a falu valamely közösségéért.
Januárban elhunyt Jáky Sándor Teodóz
bencés szerzetes, zenetanár, néprajzkutató, a
kunszigeti Jézuskeresés előénekese.
Márciusban elhunyt Wennesz László, a
Svéd-magyar Segélyszervezet elnöke, Kunsziget díszpolgára.
Ugyancsak márciusban elhunyt Varga József, Kunsziget korábbi alpolgármestere, önkormányzati képviselője, a falu díszpolgára.
Májusban két egykori kunszigeti peda-

Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének sikereit hozta a május. Fotó: Laczkó Gergely.

Az Extrém Park - Kalandpark avatása a gyermeknapon történt. Fotó: Horváth Rajmund.

Árvízi védekezés a Mosoni-Duna töltése mellett
- háttérben a Győrújfalu védelmében részt vevő
helikopter. Fotó: Bábics Norbert.

gógustól búcsúztunk: Fűzfa Ottó és Szalai
András a ’60-as és ’70-es években tanított
Kunszigeten.
Júliusban elhunyt Jursics János, egyházközségi képviselő, a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület alapító
tagja, Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének tagja.
Júliusban elhunyt Érsek Sándor tb. kanonok, Kunsziget egykori plébánosa, a falu
díszpolgára.
Novemberben elhunyt ifj. Varga Ernő,
egykori önkormányzati képviselő, a Kunsziget Sportegyesület korábbi elnöke, szakosztályvezetője, edzője.
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