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Sikeres napelemes
pályázat

- LENDVAI IVÁNNÉ Újabb fejlesztés valósult meg községünkben,
öröm számomra, hogy ismét sikeres pályázatról adhatok hírt Önöknek.

A farsangi időszak hagyományosan a
bálok, karneválok időszaka. Kunszigeten
sincs ez másképp, számos program vár ránk
az elkövetkezendő időszakban.
Az óvodások február 13-án, pénteken
öltöznek jelmezbe, és zenés-játékos délelőttön
farsangolnak mindhárom csoportban.
Az iskola hagyományos farsangi bálját
másnap, vagyis február 14-én, szombaton
rendezik a sportcsarnokban, amelyet ezúttal
fánksütő verseny is színesít.
Február 15-én, vasárnap érdemes visszatérni

a sportcsarnokba, ahol a kunszigeti tagokkal
is rendelkező Dunaszegi Színjátszókör
mutatja be a Balatoni szerelmesek című zenés
vígjátékot.
A nyugdíjas klub múltidéző győri sétára
invitálja az érdeklődőket a kultúrházba
február 16-án, ahol vetített képes előadáson
Forgó Béláné vezetésével ismerhetjük meg a
régi Győrt.
Ismét lesz tűzoltóbál, méghozzá február
21-én, szombaton. A helyszín a Kisduna
vendéglő.

Tisztelt Választópolgárok, Kunsziget lakossága!
Az Új Széchenyi Terv felhívására önkormányzatunk a Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Régiója segítségével pályázatot
nyújtott be az elektromos áram napelemmel
történő előállítására.
Az elkészítéséhez, valamint a szükséges
hatósági engedélyek beszerzéséhez nagyon
rövid idő állt rendelkezésre, ezért is nagy
szükség volt a Széchenyi Programiroda munkatársának pontos munkájára, melyet ezúton
is köszönünk.
A pályázat szükségességét a megnövekedett
áramfogyasztás indokolja, valamint az, hogy
így megújuló energiaforrást vehetünk igénybe, amellyel a környezetet is védjük.
Pályázatunkat a legnagyobb fogyasztású
intézményekre nyújtottuk be, természetesen
megfelelve a pályázatban foglalt határértékeknek.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>

Települési értékbizottság alakult
- BÁBICS NORBERT A bizottság célja, hogy feltárja, rendszerezze
és bemutassa Kunsziget értékeit, így létrehozva
Kunsziget települési értéktárát.
Egy 2013-as kormányrendeletben a magyar
nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról határozott a kormány. Az értékeknek
országos, tájegységi vagy megyei, illetve települési szintjei lehetnek, arról, hogy az egyes
értéktárakba milyen értékek kerülnek, az
egyes szinteken működő bizottságok döntenek.
Kunsziget települési értéktárának bizottsága
február elején tartotta alakuló ülését. Elsőként
a Jézuskeresés hagyományának feldolgozását,
rendszerezését tűzte ki céljaként a bizottság.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON >>
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Értékbizottság
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az értéktár bizottság szeretné elérni, hogy
a legjelentősebb kunszigeti értékek a megyei
értéktárba is bekerülhessenek, ahonnan akár
az országos értéktár részévé is válhatnak.
A kormányrendelet több szakterületet említ, ahol nemzeti értékek lehetnek: agrár- és
élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások,
kulturális örökség, sport, természeti környezet, valamint turizmus és vendéglátás a nyolc
kategória.
Az elmúlt évtizedekben számos kunszigeti értékről készült már tanulmány, dolgozat, szakdolgozat, fotó, film és számos egyéb
anyag. Lehetnek azonban olyan kunszigeti értékek is, amelyeket eddig még nem tártunk fel
kellő mélységben - akár olyan is, amit eddig
nem is kezeltünk értékként.
Első lépésként falunk évszázadok óta létező
archaikus népi hagyományát, a Jézuskeresést
szeretné a helyi értéktár részévé tenni, majd
felterjeszteni a megyei értéktárba vételhez a
megyei értéktár bizottsághoz.
A tizenhárom tagból álló kunszigeti értéktár bizottság számít a kunszigetiek információira, ötleteire is.

Koszorúk és emléktűz a kopjafánál
- BÁBICS NORBERT A 2. magyar hadsereg kunszigeti áldozataira
emlékeztünk a temetőben felállított kopjafánál
január 12-én.
Tizenkilenc 22 és 41 év közötti kunszigeti
soha nem tért haza otthonába, miután a 2.
magyar hadsereg tagjaként 1942-ben a keleti frontra szállították őket. A II. világháború
magyar szempontból legvéresebb ütközeté-

nek 72. évfordulóján a temetőben az emlékükre felállított kopjafánál verssel, énekkel,
koszorúzással és imával emlékeztünk rájuk: Baracskai Lajos, Bősze Mihály, Farkas
Károly, Fömötör Antal, Kóczán Ignác, Kovács Sándor, Madarász Lajos, Major Gábor,
Nagy Ferenc, Naszádos Lajos, Pék Géza,
Szalai Bódog, Szalai Ignác, Szalai Iván, Tóth
Imre, Varga Ferenc, id. Varga Ferenc, Varga
József és Virág János.

Napelemek kerülnek a kunszigeti intézményekre
Eredménye várhatóan jelentősen megmutatkozik a fizetendő áramszámlákban.
Előzetes számítások szerint az éves áramdíj
1/12-ére, vagyis az egyhavi számla összegére
csökken.
A támogatói okirat megkötése folyamatban
van, a hivatalos értesítése szerint a támogatás
összege: 22,1 millió forint, önkormányzatunk
által fizetendő önrész: 2, 2 millió forint.
Megkezdődtek az egyeztetések, a hatósági
engedélyek újbóli beszerzése, a tetőszerkezetek állagának vizsgálata.
Jelenlegi ismereteink szerint a műszaki
szakértők véleménye alapján problémát jelenthet az iskola tetőszerkezetén lévő pala minősége (a palát 1996-ban cseréltük, minőségi
reklamáció alapján). Természetesen megkeressük azt a megoldást, mely biztosítja a napelemek elhelyezését az iskola épületén is.

Az iskola tetőszerkezetére is napelemek kerülnek.
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Falunkban az általános iskolán, a torna-

A pályázati felhívásra országosan 482 pályázat érkezett, melyből 168 pályázatot értékelt a Bíráló Bizottság támogatásra alkalmasnak. Ebből megyénkben három településen
épülhetnek meg a napelemek az intézmények
tetején.

csarnokon, az önkormányzati hivatalon, mint
a legnagyobb fogyasztási helyeken és a kultúrházon helyezünk el napelemeket pályázati
támogatásból.
Az összesen 121 napelem összteljesítménye
várhatóan 31 kW lesz.

Kérem, engedjenek meg néhány szót a további fejlesztési terveinkről.
Önkormányzatunk 2014-2020 közötti
időszak európai uniós pályázati felhívások
előkészítésére közel 100 projektötletet adott
be. Célunk a falu intézményrendszere, vállalkozások, infrastruktúra-hálózat, turisztikai vonzerő fejlesztése, épített, kulturális és
természeti örökségének védelme, a közrend,
a katasztrófa, a tűzvédelem feltételeinek további fejlesztése.
Kérem és köszönöm segítő közreműködésüket.
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Programajánló
Február 13. péntek
10:00 Farsangi délelőtt a Tündérvár Óvodában
Február 14. szombat
15:00 A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola farsangi bálja a sportcsarnokban
Február 15. vasárnap
16:00 Balatoni szerelmesek - a Dunaszegi
Színjátszókör zenés vígjátéka a sportcsarnokban
Február 16. hétfő
15:00 Múltidéző séta Győrben - Forgó Béláné
vetített képes előadása, melynek célja, hogy
egy kicsit más szemmel is lássuk Győrt, főleg
a belvárost. Mit láttak elődeink, és mit láthatunk mostanában (házak, utcák, hangulatok).
A Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub szervezésében, a kultúrházban.
Február 21. szombat
18:00 Tűzoltóbál -Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének jótékonysági bálja
a Kisduna Vendéglőben.
Március 2. hétfő
15:00 - Réteskönyv - Harcsás Judit és Horváth
Józsefné könyvének bemutatója a kultúrházban - a Szigetgyöngye Nyugíjas Klub szervezésében.
Március 8. vasárnap
13:00 - Kunsziget - Győrújbarát (bajnoki labdarúgó mérkőzés, megyei II. osztály Győri
csoport, U21-es bajnokság)
15:00 - Kunsziget - Győrújbarát (bajnoki labdarúgó mérkőzés, megyei II. osztály Győri
csoport,)

MEGHÍVÓ
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
és Szülői Munkaközössége
szeretettel hív és vár
minden diákot, szülőt és vendéget

2015. február 14-én (szombaton)
15 órától tartandó
Farsangi ünnepségére
a kunszigeti sportcsarnokba.

Fánksütő verseny az
iskolai farsangon
Az elkészített fánkokat
15:30-ig várjuk a
sportcsarnokban,
a büfénél.

A bál bevételét az iskola javára fordítjuk.
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Köszönet
a véradóknak

- MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE Önkéntes véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete Kunszigeten január
28-án délután. Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik beteg embertársaik segítségére voltak: Angyal Tamás, Banga Richárd,
Beke Márta, Biró Gábor, Biró Vince, Borbély
Péter, Börzsei László, Börzseiné Varga Judit,
Csányi Éva, Csányi Patrik, Erdélyi János, Farkas Tamás, Finczicki Tamás, Forgó Béláné,
Frank Dániel, Gede László, Gondár Gábor,
Horváth Ferenc, Horváth László, Horváth
Rajmund, Kovács Kitti, Krausz Csaba, Kuller
Tímea, Kungl Anita, Lengyel Gyula, Lévai
Imréné, Mezei Árpád, Molnár László, Nátz
Róbert, Németh István, Németh Péter, Novits
Zsolt, Peitli András, Ramm Krisztián, Ramm
Zoltán, Stankovics Antal, Stankovics Tamás,
Stoller Dániel, Stoller Gábor, Strobl Gergely,
Stróbli Máté, Stróbli Róbert, Szabó Ferenc,
Szalai Árpád, Szalai Máté, Szalai Sándorné,
Tamás Krisztián, Tamásné Lévai Márta, Tilai
Ákos, Tilai Péter, Tóth Balázs, Varga Balázsné,
Varga Balázsné, Venesz István és Virág Margit. A véradók vendéglátását Kunsziget Község Önkormányzata támogatta.

Holle anyó meséjét az óvodásoknak is bemutatták az iskolás színjátszók. Fotó: Bábics Norbert

Az óvodásoknak is meséltek az iskolások
- WWW.KUNSZIGETISKOLA.HU Az iskola színjátszó tanszakának növendékei karácsonykor bemutatott darabját a győri
kórházban és a kunszigeti óvodában is bemutatták.
Véget ért az első félév az iskolában, a diákok kézhez kapták félévi bizonyítványaikat.
A nyolcadik osztályosok számára különösen
fontos volt a mögöttünk álló időszak, hiszen
középiskolai felvételit írtak januárban matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból.
Januárban nyílt tanítási órákon vehettek
részt a leendő első osztályok és szüleik. Az
érdeklődők több osztály különböző tanóráiba is betekinthettek január 24-én, szombaton
délelőtt.
Az iskolával való ismerkedésnek még nincs
vége, hiszen február 10-én, kedden délelőtt
9:50-től mesefeldolgozó órára várják a nagycsoportos óvodásokat, szüleiket, valamint az
óvónéniket az iskolába. A nyitott órán híres

királyunk, Mátyás király mondájával ismerkedhetnek meg Mónika néni vezetésével és
a második osztályosok, valamint minden érdeklődő.
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos rejtvényfejtő matematikai versenyének döntője február 25-én, szerdán lesz. Az
országos hírű versenyt 7. alkalommal rendezi
meg a kunszigeti iskola.
Az iskola színjátszó tanszaka ősszel a Holle
anyó című mesejátékot dolgozták fel. Több évfolyam tanulói vesznek részt a tanszak munkájában, elsőstől a hatodikosokig. A Holle anyó
premierje az iskola karácsonyi ünnepségének
része volt. A gyerekek azóta előadták a zenés
mesejátékot a győri Petz Aladár Megyei Kórház gyermeksebészetén is. így segítve a beteg
gyermekek mielőbbi gyógyulását. Az óvoda
étkezőjében a kunszigeti óvodások is láthatták a darabot januárban. A „társulat” tagjait
Hegedűs Ildikó, színművész, a tanszak vezetője készítette fel az előadásokra.

Balatoni szerelmesek kunszigeti szereplőkkel
- BÁBICS NORBERT Nagyszabású színdarabbal érkezik a kunszigeti sportcsarnokba a Dunaszegi Színjátszókör.
Mindenkit szeretettel várunk!

tan élvezni fogja a vasárnapi produkciót. A
Balaton partján 1989-ben játszódó történet
szereplői olasz, magyar és NDK-s fiatalok (és
lélekben fiatalok), akik között szerelmek szö-

vődnek és bonyolódnak, miközben a ’70-es,
’80-as évek világslágerei szólnak.
Az előadás megrendezését Kunsziget Község Önkormányzata támogatja.

Ilyen még nem volt Kunszigeten: színházzá
változik a sportcsarnok egy délutánra.

Február 15-én, vasárnap a
Dunaszegi Színjátszókör
a Balatoni szerelmesek című
zenés vígjátékot mutatja be
délután négy órától.
Decemberben már láthattuk a kunszigeti
kultúrházban a Dunaszegi Színjátszókör előadásában a darab előzményeként felfogható
Anconai szerelmesek című vígjátékot, ám aki
arról az előadásról lemaradt, az is garantál-

A darabban kunszigeti szereplők is lesznek. A bal oldali képen jobbra Karácsonyi Ádám, a jobb oldali
képen jobbra Bábics Norbert. A Szigetköz Fotóműhely felvételei a dunaszegi előadásokon készültek.
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A kiscsoportosok imádják a macikat
- FARKAS FERENCNÉ A csoportba járó gyermekek létszáma jelenleg 18. Ez a szám folyamatosan növekszik,
amint a hozzánk érkező kicsik betöltik 3. életévüket.
A kiscsoportba való beszoktatás időtartama, módja rugalmas, mindig az adott gyermek
igényétől függő. Van, akinél a szülőktől való
fokozatos elszakadás válik be, akad azonban
arra is példa, hogy egy kisgyermek már első
perctől kezdve nem igényli a szülői jelenlétet. Mindig a szülőkkel megbeszélve, közösen
döntjük el, mi a célszerűbb megoldás. Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekek minél nagyobb érzelmi biztonságban, családias
légkörben, jól érezzék magukat. Mindehhez
nagyban hozzájárul az óvodai szokásrendszer
kialakítása. A gyermekek napirendje igazodik
életkori sajátosságaikhoz. A rendszeresség
elősegíti a mindennapi tevékenységek pl. önkiszolgálás, önálló étkezés, séta, játék különböző formái, pihenés stb. szokássá válását.
A mindennapokban igyekszünk minél változatosabb tevékenységeket kínálni számukra,
mely során minden gyermek megtalálhatja,
kipróbálhatja a neki leginkább tetszőt. Természetesen mindenféle tevékenységet a játékosság jellemez, hisz ebben az életkorban ezáltal
fejlődik legjobban a személyiségük.
Rendszeresen lehetőséget teremtünk környezetük megismerésére, séták, kirándulások,
udvari játék során, egyúttal megtapasztalják
az évszakok, időjárás változását is. Próbáljuk
számukra falusi környezetünket /hiszen mi
itt élünk/, kézzelfogható közelségbe hozni.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a különféle önkifejezési módokkal megismertessük a
gyermekeket, választhassanak ezek közül.

Anyakönyvi hírek

Fotó: Bábics Norbert

Naponta többször „elvisszük őket” a mesék
birodalmába, ily módon fejlesztve képzeletüket, gondolkodásukat. Mesedramatizálás
során életre keltjük a mesék hőseit, segítve
ezzel félelmeik, örömeik feldolgozását. Sokszor hallgatunk zenét, táncolunk, mókázunk
, hangsúlyt fektetve a népi gyermekjátékok
megismerésére, hiszen a hagyományőrzést is
nagyon fontosnak tartjuk.
Kézműves tevékenységek során a gyermekeket fokozatosan ismertetjük meg újabb és
újabb technikákkal, mindig választási lehetőséget kínálva kreativitásuk, motorikus funkcióik fejlődéséhez.
A mindennapi mozgás elengedhetetlen
része az egészséges személyiségfejlődésnek,
ezért ezt kiemelten kezeljük már kiscsoporttól kezdve. A jó levegőn való játék, a rendszeres séták, az állóképesség fejlesztése, egyre

Félidejénél tart a tekebajnokság
- BÁBICS NORBERT A mérkőzések közel felén már túl vagyunk
a 2014/15-ös kunszigeti tekebajnokságban. A
bajnokságban három csapat hibátlan: a Sutytyók, a Lokomotiv és a Majd Jövőre.

Születés:
Szalai Kiara
Ajka, 2014. 12. 29.
an:: Barcza Mónika
Farkas Flórián
Győr, 2015. 02. 04.
an.: Varga Rita Klára

Halálozás:
Szalai Pál
2015. 01. 23.

nagyobb szerephez jut a mai világban. Különösen jó helyzetben van óvodánk, hiszen
rossz idő esetén sem kell lemondanunk a kiadós testedzésről, a szomszédos sportcsarnok
ugyanis remek lehetőséget biztosít ehhez.
Kiscsoportban jelszavunk:” Játék-JátékJáték” minden mennyiségben, hiszen ebben a
korban ez biztosítja legjobban a komplex személyiségfejlődést.
Erre törekszünk folyamatosan, a szülőkkel
együttműködve: közösen szerveztünk karácsonyváró délutánt, májusban gyermeknapra
készülünk, ünnepeljük a gyermekek születés
és névnapját.
Az elkövetkező hetek is sok izgalmat tartogatnak: kíváncsian várjuk, milyen időt jósolnak a medvék, illetve közeleg a farsangi bál
ideje, mely egy újabb alkalom lesz a felhőtlen
mókázásra, szórakozásra.

A tabella kicsit csalóka képet mutat, ugyanis néhány mérkőzés elmaradt, így a csapatok
nem azonos számú mérkőzésen vannak túl. A
Suttyók eddig 8 mérkőzést játszottak, és mind
a nyolc alkalommal nyertek, így ők vezetik a
tabellát. A második helyen a Lokomotiv áll, ők
hét meccset játszottak és mindet megnyerték.
A Múúúú a harmadik, a Dunaszeg a negyedik - utóbbi csapat a bajnokság eddigi egyetlen
döntetlenjét játszotta a Tökös Tekések ellen.
Az 5-7. helyen három olyan csapat áll, amely
kétszer kapott eddig ki: az Öreggolyók, a Fakó
és a TKTK. A Tökös Tekések a nyolcadik helyen állnak, ám ők még csak öt mérkőzésen

vannak túl, ezalatt egyszer kaptak ki csupán.
A Majd Jövőre csapata még csak háromszor
lépett pályára, viszont mindhárom mérkőzését meg is nyerte, így hat pontjuk van.
Hat pontos a 10. helyen álló Kisduna is (ők
hét meccset játszottak eddig), és a Gémeskút
Borozó csapata is (ők pedig 9 mérkőzésen
vannak eddig túl).
Két győzelme van eddig a 12. helyen álló
Testületnek és a 13. helyen álló Erdőkert Baráti Körnek, a Farkas és a Gidák egyszer nyertek
eddig, ők a 14. helyen állnak nyolc mérkőzés
után. Három csapatnak még nem sikerült
ebben a szezonban nyernie. Közülük az elért
jutalompontok aránya alapján a Nyerőmű áll
a legjobban, mögöttük a Pinky áll, a sort az
Ecsetek csapata zárja.
A bajnoksággal kapcsolatos információk
megtalálhatók a http://falukupa2015.uw.hu
oldalon.
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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
- 16 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 17
órakor, valamint 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
Falugazdász: Szabóné Varga Orsolya - ügyfélfogadás január 28-án kéthetente szerdánként
10:15-től 12:15-ig az IKSZT-ben
Családsegítő szolgálat: Nyerges László - ügyfélfogadás hétfőnként 9-11 óráig az IKSZT-ben
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
Hulladékudvar
Öttevény, focipálya mellett - nyitva kedd 1016, szombat 12:30-16 óráig

Az énekkar a karácsonyi ünnepségen a templomban is fellépett. Fotó: Bábics Norbert.

Hagyománnyá tennék a mendikálást
- SZALAI BÉLÁNÉ Jubilemát ünnepelte 2014-ben a Szigetgyöngye Nygdíjas Klub énekkara, amely új hagyományokat is szeretne alapítani.
Az énekkar taglétszáma 19 fő. 2014-ben az
új karvezető, Horváth Krisztina ének és zenetanár készíti fel a csoportot. Az énekeket a
citerával kíséri, színesíti. tizenhatszor szerepeltünk és 36 próbánk volt tavaly. Nemzeti-,
állami- és más ünnepeken, eseményeken is
szolgáltunk.
A nyugdíjas énekkar fennállásának 2014ben volt a 20. évfordulója, amelyet pünkösdhétfőn ünnepeltünk meg a kultúrházban. A
meghívottak a községi önkormányzat képviselői és a bennünket megtisztelő régi tagok
voltak. Emléklappal, ajándékokkal kedveskedtek az ünnepelteknek. Külön füzet jelent
meg erre az alkalomra, visszaemlékezésként.
Kapuváron jeles eseménynek tarthattuk

számon a szereplésünket - az országos nyugdíjas szövetség, az Életet az éveknek 25. és a
Kapuvári Hagyományőrző Egyesület 50. évfordulója alkalmából léptünk fel.
A falun belüli temetéseken - kérés szerint énekkel búcsúznak tagjaink az elhunyttól.
A tavalyi évben - egyeztetve a betegekkel
és gondozóikkal - kórustagjaink kis csoportokban felkerestek mozgásukban korlátozott,
beteg embereket, hogy apró ajándékkal és
karácsonyi énekekkel, beszélgetéssel kedveskedjenek nekik. Az énekkar leghosszabb ideig
szolgáló tagjait is ugyanilyen látogatással lepték meg. Hagyománnyá szeretnénk tenni a
karácsonyi mendikálást, kántálást.
Kirándultunk a Felvidéken, ahol Pozsony,
Máriavölgy és Nyárasd nevezetességeit tekintettük meg.
Munkánkat Kunsziget Község Önkormányzata támogatta, melyért fogadják az énekkar
tagjainak köszönetét!

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

www.dkoh.hu
Az információ Önnek is jár!
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Visszatekintés a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 2014-es évére
- SZALAI BÉLÁNÉ A tavalyi évben 30 fő tartozott a közösségünkhöz. Sokszínű programjaink gazdagították a klubéletet és a településünkét is.
Klubtalálkozók keretén belül találkozhattunk más települések nyugdíjasaival - különféle alkalmakból. Kunszigeten vendégül
láttuk a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének
tagjait, vidám farsangon. Részt vettünk a
Mosonszentmikósi Nyugdíjas Egyesület meghívásaként értékes helytörténeti előadáson, sétán és más alkalommal közös utazáson, amelyen felkerestük Révkomárom- Zsitvatorok
-Párkány -Esztergom nevezetességeit
A Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület a Richter Gedeon Nyrt-vel Egészségnapot
szervezett, szűrésekkel és előadásokkal.
Lébényben az egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretekkel gazdagodhattunk a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
által.
Kapuváron kettős jubileumi ünnepségen
vehettek részt az énekkar tagjai: a Nyugdíjasok Országos Szövetsége 25-ik és a kapuvári
hagyományőrző Egyesület 50-ik évfordulója
által.
Utazásaink révén Budapesten két alkalommal jártunk - felfedezve a Vámház körúti
csarnok, a Belváros értékeit és a felújított Zeneakadémiát - ahol Szalóky Ági Karádi Katalin koncertjét is élvezhettük. Ez alkalom az országos nyugdíjas szövetség jubileumi ünnepe
is volt.

Fotók: Bábics Norbert

Zalaegerszegen találkozhattunk a megyei
jogú város önkormányzatának vezetőivel,
városnézéssel, a skanzen megtekintésével és
Búcsúszentlászló felkeresésével tartalmas
programban volt részünk.
Ménfőcsanakon Galgóczi Erzsébet írónő
halálának 25. évfordulójára emlékeztünk, felkeresve a sírját, az emlékszobáját. Sulyok Vince költő kiállítását és a róla szóló előadást is
meghallgattuk.
Közös színházlátogatáson vettünk részt
a Kunszigeti Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület tagjaival Budapesten, a Nemze-

ti Színházban a Megidézett Kárpátalja című
műsoron.
Kilencedik alkalommal rendezte meg Kunsziget a nyugdíjas, regionális mesemondó- és
anekdotaversenyt - kiemelt rendezvénye volt
az országos szövetségnek - „Mesél a nagyanyó/nagyapó” címmel.
Irodalmi előadások, könyvbemutató emelte
fényét programjainknak. Orbánné, Horváth
Márta ny. tanár, könyvtáros Szabó Magda és
Jókai Anna gondolatait idézte.
Jáger András színész Radnóti Miklós halálának 70. évfordulójára verse-zenés műsort
állított össze: erőltetett menet címmel.
Boros Bálint író, ny. tanár művei keltek
életre a műveiből felolvasásra került szemelvények által Kungli Gyuláné és Vitéz Péterné
előadásában. Énekkarunk dalcsokorral színesítette az előadást, találkozót, mely beszélgetéssel és dedikálással ért véget.
Kunszigeti előadóink közül Roll István a
vadászat és vadgazdálkodásról, Jursics Béláné
személyes élményeit felelevenítve ausztráliai
úti élményeiről tartott beszámolót, melyről
későbbi alkalommal vetített képeket is.
Simon Ambrusné és férje Mosonszentmiklósról látogattak meg bennünket. Sok szép
alkotást hoztak magukkal, melyek csuhéból
készültek. Megismerhettünk a csuhékészítés
rejtelmeivel és nagy kitartást, türelmet igénylő
voltával.
Két filmvetítésünk: Még nem késő Galgóczi Erzsébetről szóló része és a Pozsonyt
bemutató alkotások voltak.
Győrben a Nemzeti Színház Csoportterápia
és a Kripli című színműveket néztük meg.
Borversenyen részt vettek tagjaink és pogácsával járultak hozzá.
Programjaink színvonalát Kunsziget Község Önkormányzata anyagilag támogatta,
melyért tagjaink és a magam nevében ezúton
mondok köszönetet:
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Hagyományos hittanos farsangot rendeztek három falu, Kunsziget, Mosonszentmiklós és Öttevény hittanos gyermekei és fiataljai számára
a kunszigeti kultúrházban február 8-án. A jó hangulatú délutánra megtelt a nagyterem.

A Múlttal a jövőért című pályázat keretében a térség termelői szakmai délutánon mutatkoztak be
a kunszigeti kultúrházban január 13-án.

A 2015-ös évet tűzijátékkal köszöntöttük az újév
első órájában a Kossuth téren.
KUNSZIGETI HÍRMONDÓ
Kunsziget Község Önkormányzatának lapja.
Ingyenes kiadvány.
E-mail: kunszigetitelehaz@yahoo.com
Web: http://www.kunsziget.hu
www.facebook.com/kunsziget

A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében Horváth Gábor hadtörténész
Horthy Miklósról tartott előadást decemberben. Fotók: Bábics Norbert

Kiadja a Kunszigeti Polgármesteri Hivatal
9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné, Tel.: 96/485-388,
30/226-97-30 e-mail: polgarmester@kunsziget.hu
Felelős szerkesztő: Szalai Sándor Tel.: 96/485-736
Tördelés: Bábics Norbert, Horváth Rajmund.
Készült a PicArtShow Kft. nyomdájában
450 példányban.

