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Idősek napja
- BÍRÓ ANDRÁSNÉ Hűvösek a reggelek és az esték az év vége felé
közeledve. A nap szűkmarkúan osztja melegét.
Lelkünket ünneplőbe öltöztetve vártuk az idősek napi rendezvényt. Izgalmas készülődéssel
benépesült a kultúrház nagyterme az ünnepségre igyekvő emberekkel.
Az ünnepséget Lendvai Ivánné polgármester asszony nyitotta meg, majd ezután kezdődött a szép, szívet melengető műsor az óvodás
és az iskolás gyermekek előadásában.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON >>

Karácsony kopogtat
- LENDVAI IVÁNNÉ Ünnepeink sorában talán ez az egyetlen
olyan ünnep, melynek eljövetelére mindannyian örömteli várakozással tekintünk.
Házaink ablakaiban, kertjeiben felgyúltak az adventi fények, jelezve a karácsony, az
emberiség egyik legszebb, legcsodálatosabb
ünnepének közeledtét. Hirdetve a családok
összetartozását, a rég nem látottak érkezését,
a meghitt beszélgetések varázsát.

Angol nyelvi projektnap az iskolában
- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU -

Az ünnep szépsége az egymásra figyelésben, a szeretetben, a békességben rejlik, mely
nem hiányozhat sehonnét sem. Ez a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk:
a karácsony ajándéka bennünk, emberekben
rejlik. Az ünnepi készülődés során ne feledkezzünk meg azokról, akik egyedül ünneplik
a karácsonyt. Puszta jelenlétünk, érdeklődésünk, apró figyelmességünk bearanyozhatja
az egyedül élők hétköznapjait.

Egymás angol nyelvi óráiba is betekinthettek a diákok a december 13-án a sportcsarnokban rendezett projektnapon. Az iskola
mind a nyolc osztálya mikrotanításokon vett
részt: egy osztály vagy csoport a padokba ült,
a többiek pedig figyelték őket.
Az iskolai hírekből kiderül az is, hogy a diákok részt vettek a Vulkán-SÁG képzőművészeti versenyen és a Play-IT kiállításon.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON >>

Új tagok a kunszigeti képviselő-testületben
- BÁBICS NORBERT Ezúttal nem négy, hanem öt évre választottunk polgármestert és képviselő-testületet az
október 12-i választáson.
Alakuló ülését október 21-én tartotta Kunsziget Község Képviselő-testülete, két új taggal.
A polgármester a választás eredménye nyomán továbbra is Lendvai Ivánné, aki 1996
óta vezeti Kunszigetet. Csapó Gábor, Farkas
Ferencné, Szalay Győző és Tóth Róbert az
előző ciklusban is képviselő volt, és most is
elnyerték a szavazók bizalmát, míg Banga Richárd és dr. Virág Károly első ciklusát kezdte
a képviselő-testület tagjaként.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Kunsziget Község Képviselő-testülete (balról): Banga Richárd, dr. Virág Károly, Lendvai Ivánné
polgármester, Szalay Győző alpolgármester, Farkas Ferencné, Csapó Gábor, Tóth Róbert.
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Karácsony kopogtat
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A mindennapok forgataga, küzdelme során
előfordulhat, hogy háttérbe szorulnak szeretteink.
A karácsonyra készülődés csendje rádöbbent bennünket arra, milyen fontosak ők számunkra, mennyi mindent el akarunk mondani nekik.
Karácsonykor pótolhatjuk az év közben
elvesztegetett időt, az elmaradt figyelmet,
erősítve a család összetartozását, szeretteink
megbecsülését.
Kívánom Önöknek Kunsziget Község Önkormányzata és a magam nevében, hogy ünnepeiket ragyogja be a békesség, a szeretet,
legyen sikeres és eredményben gazdag az új
esztendő.
Áldott karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánok a községünkből elszármazottaknak is, valamint testvértelepülésünknek,
Nyárádgálfalvának és térségének, továbbá a
szomszédos települések önkormányzatainak,
és lakosainak is.
„Aki ádventben negyedik
vasárnap a küszöbre eljut,
a nyíló ajtón keresztül
látja, hogyan közeledik
az új világ.
Az kilépett az idő kategóriájából,
az már örökkévalóságban van,
ahol nincs múlt, jelen és
jövő idő, csak egy van,
örökkévaló isteni szeretet.”
(Balikó Zoltán)

Meghívó
- TAKÁCS ESZTER, EVANGÉLIKUS LELKÉSZ Szeretettel hívom a testvéreket és családjaikat 2014. december 21-én vasárnap 16 órára
úrvacsorás istentiszteletre a kunszigeti Szent
Antal kápolnába.

Új tagok a képviselő-testületben
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Az októberi önkormányzati választáson a
szavazásra jogosult 991 kunszigeti választópolgárból 565-en jelentek meg, hogy voksoljanak, ez 57,01 százalékos részvételt jelent. Ez
2002 óta ez a legalacsonyabb részvételi arányú
választás.
A polgármesteri címért indulók közül
Lendvai Ivánné kapta a több szavazatot, így
ő maradt Kunsziget polgármestere. A képviselő-testület hat posztjára 11 jelölt indult. Az
új testület tagjai közül négyen az előző években is képviselők voltak: Csapó Gábor, Farkas
Ferencné, Szalay Győző és Tóth Róbert. Két
tag újoncnak számít a testületi munkában:
Banga Richárd és dr. Virág Károly.
A képviselő-testület alakuló ülését október
21-én tartotta a kultúrházban, ahol mind a
polgármester, mind a testületi tagok esküt tettek. Döntött a testület az alpolgármester személyéről: a titkos szavazással Szalay Győzőt
választották Kunsziget alpolgármesterévé.
Az alakuló ülésen megalakultak a bizottságok is. Az ügyrendi és jogi bizottság elnö-

ke Csapó Gábor lett, tagjai Banga Richárd és
Tóth Róbert. A pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke Tóth Róbert lett, a bizottság tagjai Csapó Gábor és dr. Virág Károly. A
kulturális bizottságot Farkas Ferencné vezeti,
a bizottság további tagjai Tóth Róbert és dr.
Virág Károly.
Az elmúlt 24 évben az a hagyomány alakult
ki, hogy a képviselő-testület tagjai tiszteletdíjat nem állapítanak meg maguk számára. Ezt
a hagyományt a jelenlegi testület is folytatta.
Szalay Győző sem veszi fel az alpolgármesterként neki járó tiszteletdíjat - ez a korábbi
alpolgármesterek esetén is így volt.
Fontos tudni, hogy a mostani ciklus 5 éves
lesz, ahogy a következő is (2019-től 2024-ig),
utána visszaáll a négyéves ciklus.
Tisztelt választópolgárok! Köszönjük megtisztelő bizalmukat, hogy polgármesterként
és a képviselő-testület tagjaiként a község fejlődéséért Önökkel, Önökért dolgozhatunk.
Kérjük és várjuk észrevételeiket, javaslataikat,
segítségüket, hogy a kitűzött célokat közösen
elérjük. Kunsziget Község Képviselő-testülete

Advent első vasárnapjának előestéjén ismét felgyúltak az ünnepi fények a falu központjában. A betlehem új helyén, a templom előtti téren várja a karácsonyt, itt
van a falu adventi koszorúja is, amelynek első gyertyáját - a hagyományoknak megfelelően - ünnepi műsor keretében gyújtotta meg két iskolás gyerek. A gyertyagyújtás után az iskola hagyományos adventi vásárt tartott a bolt előtti téren. Fotók: Bábics Norbert.
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Programok

Az október 23-i ünnepély keretében Kunsziget községért elismerő címeket adott át Kunsziget Község
Önkormányzata. Szalai Béla volt alpolgármester közel negyedszázados munkájáért kapta az elismerést,
amelyet alpolgármesterként és testületi tagként 1990 és 2014 között végzett. Eszes Tibor és Dimény Gábor
építészmérnökök tervező-építész és örökségvédelmi munkájukért részesültek a díjban..

December 16. kedd
18:00 - Horthy Miklós a magánember és politikus - Horváth Gábor hadtörténész, könyvtáros történelmi előadása a kultúrházban a
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében.
December 19. péntek
15:00 - A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
karácsonyi ünnepélye a templomban
December 24. szerda
16:00 - Betlehemes játék a templomban
Január 1. csütörtök
0:30 - Újévi köszöntő a Kossuth téren
Január 12. hétfő
16:00 - Az urivi áttörés emléknapja - megemlékezés és koszorúzás a temetőben
Február 14. szombat
15:00 - A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
farsangi bálja a sportcsarnokban

Önkormányzati hírek
- LENDVAI IVÁNNÉ Záró elszámolásnál tart az óvoda pályázata,
befejeződött a sportcsarnok és az önkormányzati hivatal energetikai felújítása.
A NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0018 program keretében megvalósult „Új, három foglalkoztatós Tündérvár Óvoda – 100 adagos
főzőkonyha építése” c. pályázat pénzügyi záró
elszámolását benyújtottuk a közreműködő
szervezet felé, a helyszíni ellenőrzés a napokban várható.
Elkészült a KEOP 4.9.0./011-12 kódszámú
projekt keretében a sportcsarnok és önkormányzati hivatal energetikai felújítása. A nyílászárók cseréje, az épület külső szigetelése, a
födém szigetelése, a fűtésrendszer korszerűsítése (faaprítékos kazán és napelem elhelyezésével) valósult meg. A közel 70 millió forintos
pályázati támogatás azonban nem terjedt ki
az öltözők, a zuhanyzók, a galéria és a tetőablakok felújítására, amelyek állaga erősen
romlott.
Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy
2014. évi költségvetéséből biztosítja a felújításokat, melynek összege közel 10 millió forint
volt. A csarnok az óvodai és iskolai testnevelés
órákat és a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja tanári felügyelet mellett. Bérlés esetén
önkormányzatunk állandó felügyeletet biztosít. Szeretnénk, ha a csarnok hosszú ideig
szolgálná a testedzés céljait, esztétikus, műszakilag kifogástalan állapotban, amely jelen
pillanatban is jellemzi. A képviselő-testület a
bérleti díj összegét óránként 4000 forintban
határozta meg. A csarnok december 29-én,
30-án, január 2-án, és 5-től bérlehető.
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Kisbusz a kunszigeti közösségekért
- LENDVAI IVÁNNÉ Pályázati támogatásból mozgáskorlátozottak szállítására is alkalmas kisbuszt vásárlására nyújtotta be pályázatát önkormányzatunk.A
támogatás 10 millió forint volt, az önrész az áfa
összege.
A Volkswagen típusú, 9 személy szállítására alkalmas kisbusz használatára vonatkozóan szabályzatot készített a képviselő-testület,
amelyet december 11-i ülésén elfogadott.
A kisbusz a közösségi, művelődési, sportés szabadidős tevékenységek szervezésében
való közreműködést, lakossági szolgáltatások,
alapszolgáltatások biztosítását, önkormányzati hivatal ügyintézését, valamint az oktatási
intézmények ügyeinek intézését szolgálja.
A járművet Kunsziget Község Önkormányzata, kunszigeti székhelyű civil szervetek, intézmények, egyházak, kunszigeti közösségek
vehetik igénybe a fenti célok érdekében. Az
igénybevételről a polgármester dönt, több

napi használathoz, illetve külföldön történő
használathoz a képviselő-testület engedélye
szükséges. A kisbusz használatáért a fent felsorolt szervezetek az önkormányzat felé nem
fizetnek használati díjat, viszont az üzemanyagköltség, az autópálya használati díjak,
külföldre történő utazás esetén az esetleges
speciális biztosítási költségek, parkolási díjak
és minden egyéb, a használat során felmerü-

lő költségek az igénybe vevőt terhelik. A kisbusz használatáról menetlevelet kell vezetni,
amihez utaslistát kell csatolni. A használat
iránti kérelmet a tervezett használat időpontját megelőzően legalább 5 nappal korábban
Kunsziget Község Önkormányzatához formanyomtatványon, a tervezett utaslistával együtt
írásban kell benyújtani. További részleteket a
www.kunsziget.hu oldalon olvashatnak.

Karácsonyvárás a
Manóvárban
- TÓTHNÉ SZALAI VERONIKA -

Jáki Sándor Teodóz bencés atya emlékére készült A Vándorapostol című antológia, amelynek bemutatóját a
templomban rendezték. Képünkön a kötet szerkesztője, dr. Cs. Varga István. Fotó: Bábics Norbert.

Ádvent időszaka a várakozás ideje, a kicsi
gyermekek különösen átadják magukat a karácsony varázsának. Előkerülnek az ünnepvárás jelképei és a karácsonyhoz kötődő énekek,
dalok előadása színesíti foglalkozásainkat.
Köszönöm Kunsziget Község Önkormányzatának segítőkészségét és anyagi támogatását, mely lehetővé tette, hogy új fektetőket
szerezzünk be és játékkészletünk jelentősen
megújuljon! Továbbá köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik egész évben
segítették munkánkat: a szülőknek, és hozzájárultak az örömteli ünnepléshez!
Áldott karácsonyt és békés, boldog új esztendőt kívánok a Manóvár Családi Napközi
dolgozói nevében!

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
- LENDVAI IVÁNNÉ Kunsziget Község Önkormányzata ismét
(1990 óta folyamatosan) meghirdette a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a felsőfokú intézményekben tanuló hallgatók részére.
Célunk az esélyteremtés, a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási intézmények nappali tagozatán történő továbbtanulásának elősegítése, valamint a lakóhelytől
távoli felsőoktatási intézményekben való tanulás támogatása, a hallgatói mobilitás elősegítése. Fontos, hogy biztosítsuk a települé-

sünkön élők folyamatos gazdasági, kulturális
fejlődését a humánerőforrás állandó és minőségi utánpótlásával.
A pályázatok beadásának határidejéig 23
„A” típusú és 3 db „B” típusú pályázat érkezett. Kunsziget Község Képviselő-testülete
2014. november 20-i ülésén tárgyalta a 2015.
évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjra beadott pályázatokat.
A képviselő-testület pályázatot nem utasított el, döntése alapján minden pályázó támogatásban részesül: „A” típusú pályázó 10
hónapon keresztül fejenként 4000-5000 forint
összegben, „B” típusú pályázó 3x10 hónapon

keresztül, havi 4000 forintos összegben. A támogatások havi összege: 108 ezer forint a 26
fő részére, ez átlagosan 4100 forintot jelent.
Előző években megítélt támogatás „B” típusú pályázók részére: 4 fő, a támogatásuk havi
összege 15 500 forint fejenként.
Ezúton is felhívjuk a pályázók figyelmét
arra, hogy önkormányzatunk a támogatás átutalását csak azon hallgatók részére tudja teljesíteni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
felé, akik hallgatói jogviszonyukat minden
félév kezdetén igazolták önkormányzatunk
felé.
Tanulmányaikhoz sok sikert kívánok.
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Angol nyelvi projektnap volt az iskolában
- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU Több helyen is kiállították kis képzőművészeink alkotásait, mások pedig anyanyelvi versenyen remekeltek.

Szakmai nap
Szakmai napot rendezett Budapesten a Két
Tanítási Nyelvű Iskolák Egyesülete, amelyen
a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola három
nyelvtanára, Pappné Kuster Klára, Kuller Tímea, Balazsi Brigitta, valamint az intézmény
vezetője, Farkas Liza vettek részt.
Az elsajátított módszereket, megismert
eszközöket, újdonságokat a jövőben sikeresen
kamatoztathatják iskolánk tanárai.

Mi is ott voltunk a PLAY IT
kiállításon
Jagadics Ármin és Kovács Bence ötletéből
kiindulva november 30-án vasárnap Budapestre, a Syma Csarnokba utaztunk a PLAY
IT Show interaktív kiállításra. A rendezvényen részt vevő diákok számára felejthetetlen
volt a program, ahol amellett, hogy híres emberekkel találkoztak, és ajándékokat kaptak,
az informatika újdonságaival is megismerkedhettek.

Szép eredmények az anyanyelvi
versenyen
Győrladaméron vettek részt iskolánk tanulói a hagyományos anyanyelvi versenyen. A
szórakoztató, játékos formájú, de széleskörű
nyelvtani ismereteket igénylő feladatsorok
nem okoztak nehézséget tanulóinknak.
A 2. osztályos Romsics Simon és a 6. osztályos Fehérvári Doroti Liza első helyezést ért
el, a hatodikos Bencsics Evelin pedig harmadik lett a versenyen. Felkészítő tanárok: Mónika néni és Anikó néni

Angol projektnap a sportcsarnokban.

Vulkán-SÁG
Angliából 2000-ben indult el világhódító
útjára a „Big Draw”, azaz a „Nagy Rajzolás”
nevű októberi rendezvénysorozat. Ennek keretében hirdette meg a celldömölki Kemenes
Vulkánpark képzőművészeti pályázatát.
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI képzőművészet tanszakának növendékeivel szeptemberben kezdtük
el a fölkészülést. Minden tanuló két művet
alkotott. Kis alkotóik közül Szalai Ábel műve
került a kiállítás képei közé, valamint Molnár
Kitti Virágé és Stróbli Rebekáé, akik ketten
különdíjban is részesültek.
A szakértő zsűri által bírált pályázat munkáiból 2014. október 25-én nyílt kiállítás a
Kemenes Vulkánparkban, Celldömölkön.
A kiállítás novemberben az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban, Kőszegen is kiállításra került, s január 15-ig látogatható.

lók voltak: az angol nyelvet tanító pedagógusok valamennyi évfolyamot érintő „mikrotanórákat” tartottak, azaz kiragadtak egy-egy
szeletet a szokásos 45 perces tanórából. A
mini órákat az intézmény minden pedagógusa megtekintette. A tanulók is láthatták egymás produkcióját, felkészültségét.
Az alsó tagozatosok párbeszédeket, mozgásos játékokat, dalokat adtak elő és brit ünnepeket mutatnak be. A felső tagozatos tanulók a
brit civilizáció világába kalauzolták az érdeklődőket. Angol nyelvű közvetítésükkel megismerhettük az Egyesült Királyság országait,
London nevezetességeit, ételspecialitásait, a
brit vásárlási szokásokat és a Tudor dinasztia
egy reprezentatív szeletét.
Délután a tanítók, tanárok megvitatták a
délelőtt látottakat, majd a közelmúltban angol
nyelvi továbbképzésen részt vett pedagógusok
beszámoltak szerzett tapasztalataikról.

Téli szünet
Projektnap
December 13-án angol projektnapot rendezett iskolánk.
A délelőtti programok főszereplői a tanu-

A téli szünidő 2014. december 22-től 2015.
január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2014. december 19. péntek, a szünet utáni
első tanítási nap 2015. január 5. hétfő.

Karácsonyi ünnepség

December 19-én, pénteken 15 órától a Kunszigeti
Templomban lesz iskolánk
karácsonyi ünnepsége,
amelyre ezúton szeretettel
meghívjuk Önöket.
Az iskolások egy csoportja a Play-IT kiállításon, Budapesten.
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Óvodai hírek

- FARKAS FERENCNÉ Óvodásaink az időseket köszöntötték novemberben, decemberben pedig a Mikulást
várták nagy izgalommal.
Nagyon megható hagyomány falunkban,
hogy az idősek napi rendezvényen a legkisebbek is köszöntik a nagyszülőket, dédszülőket. 2014. november 22-én a kultúrházban
az iskolába menő nagycsoportosaink verses,
körjátékos összeállítással kedveskedtek Kunsziget szép korú lakóinak. Köszönöm Márti
óvó néni felkészítő munkáját.
December hónapban a gyermekek izgatottan várták a jóságos Mikulás érkezését
óvodánkba. Dallal, verssel köszöntötték a
messziről jött vendéget. Minden jó gyereket
ajándékkal lepett meg a Mikulás. Köszönjük
Völgyi János közreműködését.
Az advent időszakában ünnepi díszbe öltöztetjük óvodánkat és szívünkben is felkészülünk a szeretet, béke ünnepére. A szülőket,
nagyszülőket szeretettel várjuk 2014. december 17-én, 18-án és 19-én 17 órai kezdettel
karácsonyköszöntő ünnepi műsorainkkal
óvodánkban. Szerdán a kiscsoportosok, csütörtökön a középsősök, pénteken a nagycsoportosok karácsonyi műsorát nézheti meg
délután öttől.
Békés karácsonyt és boldog új évet kíván a
Tündérvár Óvoda minden dolgozója és óvodása.
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Idősek napja
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A csillogó gyerekszemek derűt, örömteli,
lelkes, boldog pillanatokat sugároztak az idősödő szívek felé. Az óvodások műsora után az
iskolások léptek fel, akiknek dalos, őszt idéző
műsora nagy derültséget okozott.
A legnagyobb meglepetésünkre Mohácsi
Attila a Győri Nemzeti Színház művésze varázsolt vidám hangulatot, az ismert operett
dalokat az időseink együtt énekelték az előadóval. Az örömüket látván még a rohanó idő
is megállt egy lélegzetvételnyire. Végül Polgármester Asszony vendégül látott mindenkit
az új óvoda éttermébe, ahol folytatni lehetett
a beszélgetést.
Az idősek nevében szeretném megköszönni Polgármester Asszonynak, hogy nagyon
kellemes és szép estébe nyúló délutánt szereztek a falu idős embereinek. Külön köszönet az
óvodás, iskolás gyerekeknek és felkészítőinek
a szép műsorért, valamint a teleház dolgozójának, Bábics Norbertnek, aki hozzájárult és
segített az ünnepség rögzítéséhez.

Mohácsi Attila, a Győri nemzeti Színház művésze operett slágereket énekelt.

Meg kell még említeni az új óvoda konyhájában dolgozók, és vezetőjük, Jankó István
kedves gondoskodását, akik ínyenceknek való
finom ételt, italt és süteményeket szolgáltak

fel a vendégeknek. Köszönjük nekik! Csányi
Patriknak pedig köszönjük, hogy jó hangulatú zenét varázsolt ezen a szép napon az óvoda
étkezőjébe.

Megidézett Kárpátalja, Hágókon innen és túl
- SZALAI BÉLÁNÉ November 16-án a Kunszigeti Hagyományőrző és Kulturális Egyesület és a Szigetgyöngye
Nyugdíjas Klub tagjai közös színházlátogatáson vettek részt - első alkalommal - a Budapesti
Nemzeti Színházban. A bemutató a Megidézett
Kárpátalja, Hágókon innen és túl címet viselte.
Az előadás rendkívülisége abban rejlett,
hogy a színpadi és táncművészet történetében először mutatta be a Keleti-Kárpátokban
és annak előterében a Kárpátalján élő népek:
magyarok, ukránok, ruszinok, románok, cigányok, zsidók sokszínű, hagyományos kultúráját. Felmutatva mindazt, ami e népek hagyományaiban közös, és mindazt, ami nemzeti
sajátosságú. A hangsúlyt a közös gyökerekre
helyezve és szemléltetve mutatta be a közös
történelmi múltból származó hasonlóságokat.
Közreműködött a Magyar Állami Népi
Együttes tánckara és zenekara, Szlama László felvételről, Pál Lajos - zenei szerkesztőként
is - és Pál István „Szalonna” - zeneszerzőként
is - szólót énekeltek: Herczku Ágnes, Hetényi
Milán, az idéző szerepében Bakos Gabriella,
koreográfusokként: Fitos Dezső, Kocsis Enikő, Kökény Richárd, Mihályi Gábor, jelmeztervező: Molnár Zsuzsa és rendező koreográfus, művészeti vezető: Mihályi Gábor.
Az előadást nagy várakozás előzte meg.
Nem csalódtak mindazok, akik élvezői voltak
a gyönyörű műsornak, annak a közös művészeti alkotói munkának, amely mindezt létrehozta.

Forró hangulatú, tapssal és hangos ovációval kísért felejthetetlen előadás volt - örömteli
élmény mindnyájunknak. Az előadás előtt és
után módunkban állt megtekinteni a színház
szép épületét és környezetét.

Társaim és a magam nevében köszönöm
Kunsziget Község Önkormányzatának az
anyagi támogatást, amellyel lehetővé tette,
hogy csoportunk megtekinthesse e nagyszerű
előadást Budapesten.
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A szeretet hangján
- HORVÁTH ROLAND Szomorú eset kapcsán került megrendezésre a kultúrházban november 23-án vasárnap
a „Szeretet hangján” elnevezésű jótékonysági
nap.
A rendezvény célja az volt, hogy összefogja
a segíteni akaró ismerősöket, barátokat, rokonokat, és ha még egy napra is, de feledtetni
tudjuk Szabolccsal és lányaival, Klárival és
Rozinával a szörnyű tragédiát.
E cél érdekében fogott össze és segített a
szervezésében és a megvalósításban minden
jó szándékú ember, és ennek köszönhetően
sikerült megvalósítani a rendezvényt.
Reggel 9 órától bababörze várta az anyukákat, ahol feleslegessé vált gyerekruhák és játékok közt válogathattak. Rengeteg felajánlás
és adomány érkezett a börzére, melyet ez úton
köszönünk mindenkinek! Míg az anyukák a
gyerekholmik közt válogattak, addig a gyerekek játszóház keretén belül különböző ajándéktárgyakat, díszeket készíthettek néhány
lelkes helyi anyuka vezetésével.
A délelőtt meglepetése Adél Bohóc volt, aki
nagyszerű műsorával és humorával minden
gyereket elbűvölt és egytől egyig mosolyt csalt
az arcukra. A délelőtti programokon Klári
és Rozina is részt vett, láthatólag nagyon jól
érezték magukat, hisz együtt énekeltek és játszottak a többi gyerkőccel.
A délután már a felnőtteké és a komolyabb
hangvételű programoké volt a főszerep. 3 órakor nyílt a Mini kézműves vásár, ahol sok szép
ajándék- és dísztárgyat, ékszereket, levelezőlapokat kínáltak az ügyes kezű kézművesek és
amatőr alkotók az érdeklődőknek.
16 órakor vette kezdetét az „Értük szól...”
kulturális est, melyre nagyon sokan jöttek el,
mind Kunszigetről, mind a környező településekről. Az esten Szabolcs és lányai is részt
vettek mindenki nagy-nagy örömére. Lendvai

A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara.

Ivánné polgármester asszony megható és szép
köszöntője után helyi, környékbeli, sőt budapesti előadók, művészek és művészeti csoportok sokszínű és olykor megható produkciói
követték egymást. A prózától a musicalig, a
komolyzenétől a népdalig szinte minden
művészeti ág képviseltette magát, és közvetítette a szeretet fontosságát és erejét. Az est
szünetében a kultúrház aulájában finomabbnál-finomabb sütemények várták a vendégeket, melyeket a nap folyamán hoztak a segítő szándékú lányok-asszonyok. Az előtérben
elhelyezett emlékkönyvbe számos üzenetet
írtak az est résztvevői, ezzel is tudatva, hogy
együtt éreznek és osztoznak a család gyászában, bánatában.
Az est 7 órakor zárult, és nemcsak Szabolcs
és családja, hanem minden jelen lévő szép
emlékekkel és maradandó élményekkel a szí-

Szabó Zoltán gitározott és énekelt. Fotók: Hódosi Eszter.

vében tért haza.
Remélem, hogy az est megvalósításával sikerült testvéremnek és lányainak örömet szereznünk, és hacsak egy napra is, de némileg
feledtetni tudtuk a szörnyű veszteséget és fájdalmat velük.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik a jótékonysági nap sikeréhez hozzájárultak és segítették annak létrejöttét:
A rendezvény szervezésében és lebonyolításában résztvevők: Kunsziget Község Önkormányzata és Lendvai Ivánné polgármester
asszony, Angyal Mónika, Baracskai Józsefné
és családja, Bábics Norbert, Gyurkovics
Péterné, Hajczinger Ferenc és családja, Horváth Attila, Horváth Csaba, Hódosi Eszter,
Jursics Andrásné, Kisduna Vendéglő, Marek
Markuszek, Mészáros Ádám, Némethné Piroska, Pannonhalma Város Önkormányzata, Pálfiné Füsi Renáta, Pintérné Lép Szilvia
és családja, Stipkovics Margit, Szalai Béláné,
Varga Bianka, ifj. Varga Zoltán, Varga Zoltán
és családja, Takács Róbert, Tóthné Szalai Veronika, Wasco Trade kft és sokan mások....
A rendezvénye fellépői: Baráti Dal-SzínHáz, Baracskai József, Borbély Tamara,
Bulyáki Ferenc, Csányi Patrik, Dunaszegi
Színjátszókör, Fincziczki Ádám és barátai,
Gácsig Sándor és Gácsig Regina, Horváth
Ádám, Nagy Luca Jázmin, Oltyán Attila,
Pingiczer Csaba, Szabó Zoltán, Szigetgyöngye
Nyugdíjas Klub énekkara, Virág Anna, Vitéz
Péterné Julika.
És mindazoknak is köszönetet szeretnénk
mondani - testvérem és a lányok nevében is akik tiszteletüket tették a rendezvényen, illetve bármilyen módon támogatták Szabolcsot
és lányait: Klárit és Rozinát. KÖSZÖNJÜK!
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Zenei műhely címmel indított sorozatot az Élő Zenéért Egyesület. A műhelybeszélgetésen bárki részt vehetett, az egyesület a tervek szerint hamarosan folytatni
kívánja a programot. Felvételünk a dob és a basszus összhangjáról tartott előadáson készült.

Köszönetnyilvánítás
„Véget ért a hosszú, fájó szenvedés.
Fáradt tested nyugodni tért.”
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
Haás Jánosné (Margit néni)
temetésén részt vettek, a kegyelet virágait elhelyezték.
Külön köszönet Bíróné Katinak önzetlen
segítségéért és Zsolt atya búcsúztató szavaiért.
Gyászoló család

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
De a kegyetlen betegség mindent össze tépett.
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
Számunkra Te nem haltál meg,
csak álmodni mentél.”

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,
Horváth László
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Külön köszönjük háziorvosunk lelkiismeretes munkáját és Polgármester Aszszony segítőkészségét.
Gyászoló család

Anyakönyvi hírek
Halálozás
Születések:
Szilágyi Olivér 2014. 10. 19.
an.: Nagy Katalin
Fekete Dániel 2014. 10. 22.
an.: Szalay Adrienn
Szőke Bálint László 2014. 11. 10.
an.: Szalai Gyöngyi

Megtört szívvel mondok köszönetet
mindazoknak, akik Drága Édesanyám,
Varga Ernőné (Virág Marcella)
súlyos betegségében segítségükre voltak,
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték.
Bánatos fia, Lóránt
Köszönetünket fejezzük ki a kunszigeti
osztálytársaknak, hogy osztálytalálkozójuk alkalmából
Virág István
sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték.
Szerető családja
Köszönetet mondunk a volt osztálytársaknak, hogy testvérünk
Stoller Attila
sírjára az osztálytalálkozó alkalmából a
kegyelet virágait elhelyezték és megemlékeztek róla.
Testvérei

Horváth László 2014. 10.09.
Haás Jánosné (Nagy Mária)
2014. 10.20.
Varga Ernőné (Virág Marcella)
2014.11.28.

Köszönjük, hogy a közelmúltban tartott
osztálytalálkozójuk alkalmából a kunszigeti iskolában 40 és 50 éve végzett diákok
koszorút helyeztek el egykori tanáruk,
Dubi István
sírján, ezzel is őrizve emlékét.
Szerető családja
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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.
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Kis focisták komoly eredményekkel
Mozogni, focizni vágyó gyermekeket várunk játékos (ingyenes) sportfoglalkozásra,
heti két alkalommal, a tornacsarnokba. Váltócipő használata kötelező! Az első edzés 2015.
január 6-án, kedden lesz. Az edzések keddenként és péntekenként vannak, 17:30-tól 18:30ig Csala Zoltán és Jáger János vezetésével. „A
sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a

mérkőzés az életért való nemes küzdelem
szimbóluma. (…) A sport a játék alatt tanítja
meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb
polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére,
a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút
tisztességre, és mindenekelőtt a “fair play”, a
nemes küzdelem szabályaira.”

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 11 órától.
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
József A. u. 2/a. Telefon.: (96) 495-143
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Petőfi tér 12. Telefon.: (96) 495-142
www.kunszigetiskola.hu

A kunszigeti U7-es cfutballcsapat magja már óvodás kora óta együtt vesz rész edzéseken heti két alkalommal. Lelkes focistáink szülői és polgármesteri támogatással minden korosztályos tornán, sportrendezvényen megjelennek és rendszeresen az élmezőnyben végeznek.

Falukupa - már folyik a tekebajnokság
- BÁBICS NORBERT Novemberben indult, és áprilisig tart a bajnokság.
Az 2015-ös Falukupa amatőr tekebajnokság küzdelmei már zajlanak. Ezúttal 17 csapat
nevezett a versenyre, közöttük vannak régi,
évek alatt összekovácsolódott együttesek és
újoncok is.
Hetente hét mérkőzést rendeznek a bajnokságban, keddtől péntekig. Hamarosan téli
szünet lesz ugyan, de utána egészen április közepéig folytatódnak a küzdelmek.
Az eddig lejátszott meccsek alapján a Sutytyók repülőrajtot vettek: bár eddig ők játszot-

ták a legtöbb meccset, ötöt, de mind az ötször
nyerni tudtak, és így vezetik a tabellát. Nem
kapott még ki az eddig lejátszott három mecscsén a Lokomotiv sem (ők a másodikak). A
harmadik a TKTK, ők már egyszer vereséget
szenvedtek. A további sorrend: Öreggolyók,
Dunaszeg, Majd Jövőre (ők is hibátlanok eddig, csak kevesebb meccset játszottak), aztán
a Gémeskút Borozó és a Múúúú zárják a tabella első felét.
A bajnokság menetrendje, az eddig lejátszott mérkőzések eredményei, a bajnoki
tabella és a jegyzőkönyvek is megtalálhatók
a Falukupa 2015 honlapján, a http://falukupa2015.uw.hu oldalon.

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

www.dkoh.hu
Az információ Önnek is jár!
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Teke: nehéz félév
után
- FARKAS ATTILA Negyedik helyről várja a tavaszi folytatást
megyei I. osztályú csapatunk.

Eredmények:
Kunsziget – Dunaszeg 3:5 / 2465 – 2483
Károlyháza – Kunsziget 4:4 / 2609 – 2597
Kunsziget – Fortuna TC 4:4 / 2489 – 2545
Kunsziget – Jobb Dáma 6:2 / 2533 – 2389
Kunsziget – Bősárkány 5:3 / 2577 – 2575
M.szolnok – Kunsziget 6:2 / 2454 – 2361
Dunaszeg – Kunsziget 2:6 / 2332 – 2394
Kunsziget – Károlyháza 2:6 / 2566 – 2586
Fortuna TC – Kunsziget 2:6 / 2445 – 2451

Bajnoki táblázat
1. Mosonszolnok
2. Bősárkány
3. Máriakálnok
4. Kunsziget
5. Jobb Dáma
6. Károlyháza
7. Dunaszeg
8. Fortuna TC

10 6 0 4 47 : 33
10 6 0 4 46 : 34
10 6 0 4 43 : 37
10 4 2 4 40 : 40
10 5 0 5 37 : 43
10 4 1 5 39 : 41
10 4 0 6 32 : 48
10 3 1 6 36 : 44

12
12
12
10
10
9
8
7

A Kunsziget Teke SE egy nehéz félév után,
egy erős csapatbajnokságban elfogadható 4.
helyezést ért el, annak ellenére hogy akár kis
szerencsével az élen is várhatta volna a tavaszi
bajnokság kezdetét.
Legközelebbi hazai mérkőzés: Kunsziget –
Máriakálnok 2015. február 21. 15 óra

Kunsziget Teke SE „B” csapat
A Városi teke bajnokságban a Győri
Komszol „B”, a Dynamic TSK „B”, a Győrújfalu
„C” és a San Siro ellen nyerni tudott a csapatunk, az Ipartechnika Győr SE „B”, valamint
a Győrújfalu „B” ellen viszont vereséget szenvedtünk.
Következő hazai mérkőzés 2015. február 5-én csütörtökön 16 órától lesz a Győri
Komszol „B” ellen a kunszigeti tekézőben.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
Köszönjük a lelkes szurkolóink biztatását
év közben, nélkülük nem tartanánk ott, ahol
tartunk!
Mindenkinek boldog, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag boldog új esztendőt kíván
a Kunsziget Teke SE minden tagja!

Az MTE is hazai pályán Kunszigeten
A mosonmagyaróvári MTE NB III-as csapata (Fincziczki Tamás vezetésével) az idei
bajnokságban Kunszigeten játssza hazai mérkőzéseit. A csapat olyannyira hazainak érzi
már a kunszigeti pályát, hogy megdöntötték
mind az egyéni, mind a csapat pályacsúcsot
(2724 fával). Gratulálunk a remek teljesítményhez!

U21-es csapatunk az utolsó fordulóban Kajárpéc
ellen is győzni tudott.

Foci: két győzelem ősszel
- BÁBICS NORBERT Véget ért az őszi szezon, és bár több pontunk
van, mint a tavalyi teljes szezonban, sok örömre nincs okunk: sereghajtók vagyunk.

Megyei II. o., Győri csoport, őszi
végeredmény

Hazai pályán legyőztük Töltéstavát és idegenben Pért, ám kaptunk egy 1 pontos büntetést, így 5 ponttal, utolsó helyezettként várjuk a tavaszi folytatást. Előttünk 11 ponttal
a Csikvánd áll, a hat pontos különbség nem
nagy, de ennek ledolgozásához támadásban
és védekezésben is sokat kell javulnia a csapatnak.
Eredmények: Kunsziget - Börcs 2-4 (gsz.:
öngól, Roll M.), Táp - Kunsziget 3-1 (gsz.:
Volner G.), Kunsziget - Csikvánd 1-3 (gsz.:
Kolompár R.), Pér - Kunsziget 1-2 (gsz.:
Volner G., Molnár A.), Kunsziget - Egyed 0-4,
Rábapordány - Kunsziget 6-1 (gsz.: öngól),
Kunsziget - Kajárpéc 0-2.

1. Győrújbarát 38 pont
2. Táp 37
3. Győrszentiván 36
4. Abda 33
5. Pannonhalma 33
6. Rábapodány 28
7. Egyed 24
8. Tét 20
9. Kajárpéc 17
10. Győrújfalu 16
11. Börcs 13
12. Töltéstava 12
13. Pér 12
14. Kóny 12
15. Csikvánd 11
16. Kunsziget 5 (1 büntetőpont levonva)
A legeredményesebb játékosok: Volner G.
(5), Kolompár R. (3), Molnár A. (2), Krausz
Cs., Roll M., Horváth Z. és Saru R. (1).

U21-es csapat:

U21-es bajnokság, őszi végeredmény

25 ponttal nyolcadikként zárta az őszi szezont a csapat. 8 meccset nyertünk, egy döntetlen mellett hatszor kaptunk ki.
Kis szerencsével és nagyobb odafigyeléssel
a dobogó sem elérhetetlen álom.
Előttünk 2 pontos előnnyel az Abda és a
Pannonhalma áll (előbbi csapatot megvertük). A mögöttünk állók közül a Töltéstava
ellen kikaptunk, minden más csapatot megvertük.
Eredmények: Kunsziget - Börcs 0-0, Táp Kunsziget 3-0, Kunsziget - Csikvánd 2-4 (gsz.:
Papp P.), Pér - Kunsziget 3-4 (gsz.: Nődl E. (3),
dr. Csatár M.), Kunsziget - Egyed 3-2 (gsz.: dr.
Csatár M. (2), Nagy D.), Rábapordány - Kunsziget 0-5 (gsz.: Stankovics T., dr. Csatár M.
(2), Nagy A., Csala D.), Kunsziget - Kajárpéc
4-1 (gsz.: dr. Csatár M., Szalai M., Virág A.,
Mezei M.). A Pér elleni mérkőzésen Szalai
Máté hajrában szerzett gólját ugyanis egyszerűen nem írták be a jegyzőkönyvbe.

1. Győrszentiván 39 pont
2. Csikvánd 31
3. Győrújbarát 30
4. Börcs 30
5. Táp 29
6. Pannonhalma 27
7. Abda 27
8. Kunsziget 25
9. Egyed 21
10. Győrújfalu 20
11. Kajárpéc 15
12. Pér 14
13. Töltéstava 11 (1 büntetőpont levonva)
14. Rábapordány 11
15. Tét 9
16. Kóny 8
A legeredményesebb játékosok: dr. Csatár
M. (6), Stankovics T. és Nődl E. (5), Szalai M.
és Nagy D. (3), Nagy A., Papp P., Vikidár M.
és Nagy L. (2), Mészáros Á., Saru Zs., Kopp
A., Virág A., Csala D. és Mezei M. (1).

Megyei II. o.:

12. OLDAL - VISSZATEKINTÉS

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2014. 4. SZÁM

Ez volt 2014 - képekben

A „Kunsziget, szeretlek” program keretében mutatták be szüreti táncukat a fiatalok.

Megtelt a sportpálya a II. Kunszigeti Petrezsirom- és Húslevesfesztiválra.

Ismét volt Rock Cirkusz a sportpályán a nyáron.

Ezüstérmes lett a Kunsziget SE U16-os csapata.

Átadták az új, három foglalkoztatós Tündérvár Óvodát és a 300 adagos főzőkonyhát.
A Győr Plazában mutatkoztak be a kunszigeti
iskolások.
PICARTSHOWKUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu
www.facebook.com/kunsziget

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara.
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Tördelés: Bábics Norbert.
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