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nagyon kikaptunk, most sikerült vissza- dőjelezhető. Az első félidőben reklamávágni. Góljainkat Takács Richárd és Va- lás miatt kiállították a hazaiaktól egy
dász Pál lőtte.
játékost - jogosnak tűnt a reklamálás is
Kunsziget 15 mérkőzés után a 6. helyen és a kiállítás is. A második félidőben
áll 24 ponttal. Nyolcszor nyertünk, hétszer Kuti Péter és Hécz Ádám lőtt újabb gólt,
vesztettünk, döntetlent még nem játszott a lőttek egyet a hazaiak is, így a vége 7-2
csapatunk. Hazai pályán jobb a Kunsziget lett. A győzelem azért is nagy szó, mert
mérlege, hiszen 8 hazai mérkőzésből haton négy éve képtelen volt arra a kunszigeti
nyertünk, kétszer kaptunk ki, míg idegenben ificsapat, hogy gólt lőjön Győrújfalun.
a hét mérkőzésből csupán kétszer hagytuk el Kunsziget – Hédervár 5-1
győztesen a pályát. A mezőny nagyon sűrű,
A Győrújfalu elleni siker után minhiszen a 4. helyen álló Bősárkány és a 11. denki azt várta, hogy az utolsó helyen
helyen álló Máriakálnok között mindössze 3 álló Hédervár ellen is nyerni tudunk.
pont a különbség. Hasonlóan meggyőző Bár koránt sem játszottunk annyira jól,
hazai teljesítménnyel és több idegenbeli si- mint az előző mérkőzésen, mégis megkerrel még feljebb is kerülhetünk a tabellán. nyertük a mérkőzést 5-1-re. Góljainkat
Hécz Attila, Hécz Ádám, Fazekas MikU21-es csapat
Győrújfalu – Kunsziget 2-7
lós, Nagy Krisztián és Szalai Ádám szeMegszerezte első győzelmét az U21- rezte.
es csapatunk Győrújfalu ellen, méghozMosonszentmiklós – Kunsziget 3-0
zá nem is akármilyen eredménnyel. PeA két megelőző mérkőzésen győztes
dig az előjelek nem kecsegtettek semmi csapatunkból többen is hiányoztak
jóval: a csapatból nagyon sokan hiá- Mosonszentmiklós ellen. Gyengén, elnyoztak munka, sérülés, eltiltás vagy képzelés nélkül játszottunk: helyzeteink
egyéb elfoglaltság miatt, többeknek is is alig voltak. Gyors két góljuk után a
sérülten kellett vállalni a játékot ahhoz, hazaiak sem törték magukat, így meglehogy egyáltalán 11 játékossal ki tudjunk hetősen unalmas lett a mérkőzés. A máállni. Mindkét csapat idegesen kezdett, sodik félidőben újabb gólt lőtt Mosonaztán Roll Dávid egy szerencsés góllal szentmiklós, így megérdemelten nyert
szerezte meg a vezetést a Kunszigetnek. 3-0-ra.
Nem sokkal később egy szép kontra
végén Hécz Ádám is betalált. Aztán Kunsziget – Dunakiliti 1-9
A megelőző két évben a Dunakiliti
sorra jöttek a gólok: Kuti Péter két gólt
nyerte
meg az U21-es bajnokságot, rálőtt az első félidőben (egyet büntetőből),
és Nagy Krisztián is eredményes volt. adásul a két év alatt mindössze kétszer
Egy büntetőt kapott a Győrújfalu is, bár kaptak ki. Bár idén már három veresémindkét tizenegyes jogossága megkér- gük van, még mindig sokkal jobb a csa-
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patuk a kunszigetinél. Szervezettebben,
fegyelmezettebben játszottak a vendégek, megérdemelten nyertek 9-1-re
Kunszigeten.

2008. december 5.

Dunasziget – Kunsziget 0-5
A teljesen motiválatlan Dunaszigetet
jó játékkal sikerült legyőznünk az utolsó
fordulóban. Hécz Attila, Hécz Ádám,
Kuti Péter és Szeredi András is eredményes volt, míg a dunszigetiek helyzetig
is alig jutottak.
A Kunsziget 11 pontjával a 14. helyen
áll. Jobb helyzetkihasználás kellene ahhoz,
hogy feljebb léphessünk a tabellán.

Serdülők: az újjáalakult csapatunk eddig egyszer tudott csak nyerni.

U16-os csapat
Kunsziget - Rábcatorok 1-9
A jóval erősebb Rábcatorok csapatát
látta vendégül az ünnep napján a kunszigeti serdülőcsapat. Már a két csapat
játékosainak átlagéletkora és tudásbeli
különbsége miatt is a vendégek felé mutatnak a mérleg nyelve, azonban a szerencse sem állt mellettünk - legalább hat
kapufát lőttünk a meccsen. Kunszigeti
oldalról gólt Roll Máté tudott csak lőni,
a végeredmény 1-9 lett.
Tét - Kunsziget 7-3
Mi nagyon sok hibával játszottunk,
lehetőségeit pedig kíméletlenül kihasználta a Tét, így megérdemelten nyert
serdülő csapatunk idei utolsó őszi mérkőzésén. Csak a második félidőre talált
magára a csapatunk, Szeredi András két
gólt lőtt, betalált egyszer Roll Máté is,
így 7-3 lett a vége.

Győrújfalut alaposan meglepte U21-es csapatunk. - További képek: kunsziget.hu
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Az őszt a csapatunk a hetedik helyen
zárta, egyetlen győzelmünket az előttünk
egy ponttal álló Koroncó ellen arattuk. A
tabellát a három éve 100%-os Ménfőcsanak
vezeti.
BÁBICS NORBERT
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Advent üzenete: van kiút!
Halljuk: válság van… S valóban:
válságban van maga az ember. Igen,
a Megoldás nélkül, s főként annak
elutasítása következtében nem is
lehet másban: egyre keservesebb,
elszegényedő, céltalanná váló élete
nyomorában. És mégis, fájdalmas,
egyre fájdalmasabb valósága ellenére, ez a válság is jó lehet valamire.
Ó, bárcsak eljutna ebben az adventben ez az ember oda, hogy legalább
észrevegye, hogy fáj, hogy megsebzett, kiszolgáltatott, léte bizonytalan. Ó bárcsak eljutna oda, hogy rájöjjön: sebe mélyebb, mint elsőre,
felszínesen-felületesen hitte. Ó, bárcsak eljutna oda, ahová a költő, József Attila jutott:
„Tele vágyakkal zokog a lelkem,
szerető szívre sohase leltem,
zokog a lelkem.
Keresek Valakit, s nem tudom, ki az?
A percek robognak, tűnik a Tavasz,
s nem tudom, ki az?
Csüggedő szívvel loholok egyre,
Keresek valakit a Végtelenbe,
loholok egyre.”
Milyen fantasztikus „találmány”
a fájdalom, hiszen annak a betegnek
van esélye, amelyik meg tudja mondani időben, hogy mi a baja, hogy
hol és mi sajog.
Hát ezért hívom embertestvéreimet „fényterápiára”: hajnali misére,

Közmeghallgatás 2008
Iskolai hírek
Óvodai hírek
Horgászhírek

Advent első vasárnapján ismét kigyúltak az ünnepvárás fényei Kunszigeten. A Kossuth téren felállított betlehem és a díszbe öltözött fenyőfák mellett hangulatos ünnepséget rendeztünk, melyet adventi vásár követett.

az adventi gyertyagyújtásra, az adventi lelki napra, hogy lassan-lassan
ébredjünk rá, hol is fáj, hol is van a
válság oka? És gyógyuljunk Általa!
Advent a reményt hozza el, azt,
hogy szegénysége és egyszerűsége
álruhája mögött meglássuk az igazi
Jólétet, sőt Gazdagságot, azt, Aki
kell, igenis kell mindegyikünknek
kivétel nélkül!
Meg van az esélyünk, hogy végre
felébredjünk, rátaláljunk - talán
megint - a Megoldásra és soha többé
ne engedjük magunkat becsapni.
Jelentse ezt Karácsonyunk, az Éjféli

2-5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal

és Ünnepi misénk, Szentcsalád vasárnapja, Hálaadó évzárónk.
És örömmel mondhassuk a
„mézajkú doktorral”, Clairvaux-i
Szent Bernáttal:
„Maradj velünk, Uram, maradj,
fényedből fényességet adj,
elménkben ködöket ne hagyj,
ki e világnak méze vagy!
Ha szívünket látogatod,
az igazság felragyog ott,
a hiúság elpárolog,
s a mélyben szeretet lobog”
WINKLER ZSOLT, PLÉBÁNOS

Kunszigeti Híradó tévén és interneten
A Mikulás nem Télapó
Auschwitz: Az emberiség pokla II.
Kisokos, Sport

8. oldal
9. oldal
10. oldal
11-12. oldal

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Programok

Aktuális

2008. 7. szám

Közmeghallgatás 2008.

Tisztelt Állampolgárok!
December 6., szombat 10:00 Mikulás
Köszöntöm Önöket a Képviselőnapi ünnepély a kultúrházban. A Holle
anyó c. mesejátékot előadja a testület 2008. évi közmeghallgatásán. Önök a 2006-os önkormányzati
dunaszentpáli Csillagfény Együttes.
választásokon szavazatukkal megDecember 7., vasárnap Csukafogó ver- erősítették az önkormányzati rendszert, a demokráciát, bizalmat szaseny a Csiszlói bányatavon.
vaztak Kunsziget Község KépviselőDecember 11., csütörtök 17:00 Barsi testületének és személyemnek. BiErnő néprajzkutató előadása a könyvtár- zalmukat köszönjük. Munkánkat a
ban a karácsonyi népszokásokról.
helyi önkormányzatok működéséről
szóló 1990. évi LXV. törvényben leírDecember 11., csütörtök 16:00-19:00 tak határozzák meg.
Véradás a Kultúrházban
A törvény kimondja a kötelezően
ellátandó feladatok körét és lehetőDecember 12., péntek 18:00 Krajcárlicit - séget ad szabadon vállalt feladatok
ráhangolás a tavaszi játéksorozatra
teljesítésére, mely a lakosság életminőségét és a szolgáltatások magas
December 13., szombat Vocational-kupa - színvonalú teljesítését eredményezi.
labdarúgó torna a Sportcsarnokban.
A kötelező és önként vállalt feladatellátáshoz az önkormányzatnak kell
December 15., hétfő 15:00 - Adventi játémegteremteni a pénzügyi fedezetet,
kok a nyugdíjas klubban
mely a Magyar Köztársaság Országgyűlése által elfogadott költségvetés
alapján (normatív és egyéb támogatások), a helyi bevételekből (adók) és
pályázatokon elnyert támogatásokból áll.
Falunk fennmaradásának és fejlődésének alapja:
ipari és mezőgazdasági üzemek
Kunsziget Község Önkormány- és vállalkozók által biztosított munzata minden év decemberében ka- kalehetőség,
rácsonyi támogatást nyújt az időmagas színvonalon történő kötesebb kunszigeti lakosoknak.
lező önkormányzati feladat ellátás,
A képviselő-testület 2008. noszolgáltatások biztosítása,
vember 27-én döntött arról, hogy a
és a fentiekhez kapcsolódó fej70. életévüket betöltött időseket lesztések.
2500 Ft-os támogatással segíti.
Tisztelt Lakosság!
A támogatást 2008. december
A Federal Mogul Hungary Kft. új
11-én, csütörtökön és 15-én, hétfőn
900 és 1500 óra között a polgármeste- üzemcsarnokával újabb munkaleheri hivatal házipénztárában vehetik tőséget teremtett, az ipari üzemben
dolgozók száma 800 főre emelkeát az érintettek.
SICK Kft. üzembővítéssel,
A 80. életévüket betöltött idősek dett. A
2
200 m iroda építésével újabb munrészére a 2500 Ft-os támogatást,
kalehetőséget teremt, a munkavégvalamint a kisebb ajándékcsomagot
zők száma 200 főre nő.
a képviselők házhoz viszik és szeMűködik a Zöld Mező Mezőgazmélyesen adják át.
dasági Szövetkezet 80 munkahelyet
LENDVAI IVÁNNÉ, kínálva. Szolgáltatást nyújtó vállal-

Karácsonyi
támogatás
időseknek

POLGÁRMESTER
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kozások száma jelentős, kereskedelmi és intézményi foglalkoztatotti létszám közel 60 fő. A faluban a munkahelyek száma meghaladja az ezret,
így a falu munkaerőpiacán egy munkavállalóra 1,96 munkahely jut. A
lehetőséget az önkormányzati rendszer teremtette meg, falunk visszakapta önállóságát, lakossága összefogott.
A világszerte kialakult gazdasági
válság befolyásolhatja a foglalkoztatottak számát, bár a Magyar Köztársaság Kormánya a válság megoldására törekszik.
Az ipari üzemekben az elbocsátás
a foglalkoztatottak számának átlagosan 1-2 %.
Az átmenetileg jelentkező beszállítási gondokat az üzemvezetés korrekt, méltányos módon oldja meg
szabadságolással, munkaátszervezéssel.
Önkormányzatunk tárgyalt az
üzemek vezetőivel, és kérte, hogy a
kunszigeti lakóhelyű dolgozók elbocsátására (megfelelő munkavégzés
esetén) lehetőség szerint ne kerüljön
sor. Az üzemvezetés törekvése azonos az önkormányzat állásfoglalásával.
Településfejlesztés, fenntartás,
üzemeltetés elemzése.
A fenti feladatkörben az alábbi
fejlesztések valósultak meg.
Játszótér bővítés és kerítés készítése. (Petőfi tér)
Költsége összesen 2.234.160 Ft
Megoszlása: 1.153.784 Ft Győri
Többcélú Kistérségi Társulás
400.000 Ft Sick Kft.
680.376 Ft Kunsziget Község Önkormányzata
Információs tábla térkép került
elhelyezésre a vendéglő előtt.
Orvosi rendelő, gyógyszertár körüli járda felújítása baleset veszélyessége miatt, még ez évben megvalósul, a térkő rendelkezésre áll, a kivitelezői szerződés megkötése folya-
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Kisokos
Autóbuszjáratok
Kunszigetről Győrbe
- hétfőtől péntekig 4.50;
5.50; 6.42; 7.07; 8.02;
9.56; 12.45; 13.25; 14.27;
15.02; 15.32; 16.37; 18.04;
19.52; 20.47
- 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 5.15;
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;
11.00; 14.55; 16.40; 18.40;
20.15; 22.45
Orvosi rendelő
Telefonszám: 96/495-029
nyitva tartása:
Hétfő : 14.00-17.00
Kedd: 8.00-11.00
Szerda: 14.00-17.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek: 8.00-11.00
Gyógyszertár
Telefonszám: 96/582-028
nyitva tartása:
Hétfő : 16.00-17.00
Kedd: 9.30-10.30
Szerda: 16.00-17.00
Csütörtök: 9.00-11.00
Péntek: 14.00-15.00
Polgármesteri Hivatal
József Attila utca 2.
telefon: (96) 485-040; fax:
(96) 552-056
Nyitva: H-CS 7.30-16.00
P: 7.30–13.00
Teleház
Kossuth tér 9.
Telefon/fax: (96) 552-010
Nyitva hétköznap 09:3011:30 és 16:00-21:00
Tündérvár Óvoda
Kunsziget Petőfi tér 12.
Telefonszám: (96) 495-143
Vocational Academy Kunszigeti Tagiskolája
Kunsziget Petőfi tér 12.
Telefonszám: (96) 495-142

Sport
Teke
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Csupán egy győzelem

Halászi-Kunsziget 6:2 (2430-2350 fa)
Negyvenhárom fával győztünk.
Ld. Fincziczki T. 428 fa, Virág P. 417 Úrkút-Kunsziget 7:1 (2595-2367 fa)
fa
Kikaptunk 228 fával.
A meccset Kunszigeten rendeztük.
Ld. Szalai B.440fa.
Két játékosunk jóval átlag alatti teljesítMegyei II. oszt
ményt nyújtott, megérdemelten győKunsziget/B-Kék
Golyó/B 2:4
zött az ellenfél.
(1472-1502 fa)
Golden TC-Kunsziget 6:2 (2572-2485
Ld. Nagy F. 380 fa, Gacs G. 371 fa
fa)
Ld. Fincziczki T. 439 fa, Gacs G. 427 Pér SE 1994-Kunsziget/B 5:1 (14661374 fa)
fa.
Ld. Taufer P. 395 fa
A meccs papírforma eredményt hozott. Az ifjúsági játékosunk megérde- Kunsziget/B-Jobb Dáma/B 5:1
melten győzött 8 fával.
(1405-1537 fa)
Ld. Gacs G 382 fa
Kunsziget-Kék Golyó 5:3 (2356-2313
fa)
Ld. Fincziczki T. 416 fa, Farkas A.
415 fa, Németh I. 389 fa.
Labdarúgás

Fortuna/B-Kunsziget/B 5:1
Ld. Németh I. 386 fa.
GUTLÉBER ZOLTÁN

Slusszpoén a végén: kettős
győzelem Dunaszigeten

Megyei II. o.
Győrújfalu – Kunsziget 2-0
Kétszer hibázott a védelmük a nagyok
meccsén, mindkét hibát ki is használták a
hazaiak. Tartalékos csapatunk csak az első
félidő végére szedte össze magát, ám gólt
lőnünk nem sikerült. A második félidőben
mi voltunk inkább mezőnyfölényben, egy
felesleges (és talán túlságosan szigorú)
kiállítás azonban végleg eldöntötte az
eredményt. Bár Széles Imre megpróbálta
átszervezni a csapatot, nem sikerült nemhogy az egyenlítés, a szépítés sem. Maradt
a 2-0-ás hazai siker, így csapatunk idegenben továbbra is pont nélküli.
Kunsziget – Hédervár 1-0
Sok helyzete volt a vendégeknek, kicsit
kevesebb a hazaiaknak - ez jellemezte az
első félidőt Hédervár ellen. A második
félidőben is inkább a héderváriak vezettek
több veszélyesebb támadást, gólt lőniük
azonban nem sikerült. A Kunszigetnek
viszont igen, öt perccel a vége előtt Vadász Pál talált be, így 1-0-ra nyertünk.

első félidőben Vadász Pál talált be közelről egy remek akció végén, a második félidőben Fazekas Péter szép egyéni
teljesítménye után növelte az előnyünket. A hazaiaknak kevés helyzetük volt,
kapusunk, Babos Róbert mellett azonban ezen a vasárnapon nem tudtak gólt
lőni.
Kunsziget – Dunakiliti 2-1
Feltehetően szövegelés miatt gyorsan emberhátrányba került Dunakiliti,
de ettől nem kerültünk igazán emberfölénybe. Az első félidő hajrájában Virág
Ádámot szabálytalanul állították meg a
tizenhatoson belül, a büntetőt Takács
Richárd értékesítette. A második félidő
közepén Fazekas Pétert buktatták az
ötös vonalán, aminek következtében
egy vendégjátékos megkapta második
sárgáját is. A megítélt tizenegyest ismét
Takács Richárd lőtte a kapuba. A
kilitiek kilenc emberrel is képesek voltak nyomás alatt tartani a Kunszigetet,
azonban csak a szépítés sikerült nekik.
A végeredmény 2-1 lett.

Mosonszentmiklós – Kunsziget 2-0
Több helyzetünk volt, nyugodtabban Dunasziget – Kunsziget 0-2
és pontosabban játszottunk ellenfelünknél,
Szépre sikerült az őszi idény befejeígy jogosan szereztük meg első idegenbeli zése, hiszen Dunaszigeten sikerült
győzelmünket Mosonszentmiklóson. Ez nyernünk. Tavaly mindkét mérkőzésen
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Auschwitz: az emberiség pokla II. rész
Sági Pálné Singer Katóként Kunszigeten született. Családjukkal a második
világháború idején Szanyba költöztek.
1982-ben írta le emlékeit Auschwiztról,
a családja és saját sorsáról és a megmeneküléséről. A Kunszigeti Hírmondó az
ő visszaemlékezését közli.

Sorompóhoz kerültünk mi is. Drága
jó Anyánk fogta Gyula öcsénk kezét, én
pedig drága Apámmal mentem. Édesanyámat és Gyula öcsémet bal oldalra
lökték, Édesapám és én jobb oldalra
kerültünk. Nagyon jól emlékszem:
megálltam, és még egy utolsó pillantást
vetettem drága jó Anyámra, de akkor
nem sejtettem, hogy az valóban az utolsó. Soha többet nem láttam őket. Közben már jó Apám sem volt mellettem,
mert a láger felé terelték. Ő még visszaszólt, mely még ha 100 évig élek is a
fülembe cseng. "Drága kislányom, nagyon vigyázz magadra, még találkozni
fogunk!" De ez sajnos elmaradt, egyedül maradtam.
Olyan hirtelen és gyorsan ment minden, hiszen naponta tízezreket kellett
megölni pici ártatlan gyermekektől az
öregekig, - csak azért, mert zsidónak
születtek. Csak azért, mert volt egy Hitler, akit nem is anya szült, akinek az
agyában a fasizmus megszületett és
kivégeztet hatmillió embert.
A fasizmus tudományos meghatározásai lehetnek pontosak, megtanulhatók, de messze nem mondanak el mindent erről a nagyon is konkrét formában jelentkező, embert tagadó eszmerendszerről, a világot lángba borító tébolyról. A fasizmus szörnyű történelmi
időszak, mi, akik még élünk, és benne
sínylődünk, pokol a visszaemlékezés is.
Az új generáció számára pedig legyen
tanulság, a szocializmus minden építője
számára legyen meggyőző anyag, hogy
jobban tudja értékelni mai életünk szépségét.
Auschwitz több lágerből állt. Én az
V.B: jelű női lágerba kerültem, 1944.
július 8-án. Velem volt négy barátnőm,
akik közül egy jött haza. Egy fürdőbe
vittek, illetve - mint az állatot - tereltek
bennünket. Ott női mivoltunk megcsúfolása történt: nullás géppel kopaszra

nyírták a hajunkat. Ott rajtunk levő
ruhánkat is elvették, anyaszült meztelen egy hatalmas terembe kellett menni, ahol egy szál ruhát kaptunk fehérnemű nélkül. A kövérek soványra valót, a soványak kövérre valót, amit
aztán magunk között elcseréltünk.
Első napon sokan megőrültek, akiket
esténként elszállítottak, akkor még
nem tudtuk, hová. Naponta nézték,
nem találnak-e terhes anyát, akin a
gyors szelektálásnál nem vették észre,
de mihelyt ilyent találtak, azonnal a
gázkamrába vitték. Volt velünk egy 8
hónapos terhes kismama, bő ruhájában nem vették észre, de 2-3 nap múlva már nem volt vétónk. Teljesen ismeretlenül kerültünk össze, négyen
voltunk igen jó barátnők. Őreink, a
kápók, lengyel zsidó nők voltak.
Őket már egy évvel ezelőtt Auschwitzba vitték, családjukat kiirtották, a
csinosakat és fiatalokat kiválogatták,
és a németek sok célra felhasználták
őket. Az SS-ek parancsait híven teljesítették, sőt., túl is teljesítették. Még a
németeknél is gonoszabbak voltak.
Nekik hajuk volt, gyönyörű ruhában
jártak, a németek mindennel ellátták
őket.
1200-an voltunk egy lágerben, volt
egy lágerateste és sok kápó. Földön
feküdtünk egy fából készült barakkban. Csak oldalt lehetett feküdni, mert
nem volt elég hely, ha valaki meg
akart éjszaka fordulni, mindenki felébredt. százan voltunk egy blokkban.
WC húsz ember részére lett volna
elég. Latrina volt, melyet naponta
mertek a latrinások. A latrinások orvosok voltak. Ha egy csoport érkezett a
férfi lágerbe, megkérdezték, ki orvos
közülük? A jelentkezők azt hitték,
hogy hivatásukat fogják teljesíteni, de
ők lettek a latrinamerők.
Auschwitznak szörnyű időjárása,
ill. éghajlata van. Vagy esett az eső,
vagy égetően sütött a nap. Hajnali 3kor kellett felkelni, utána "Célappelt"
álltunk 5-ös sorokban. Ez a számlálás
4-5 óra hosszat tartott, egy helyben
kellett állni. Egymás után estek összeaz emberek. Naponta számlálták, öszszesítették az összes lágert, ha nem
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stimmelt, elölről kezdték. A reggeli 8-9
óra között volt, 5 ember kapott egy fazékban csalán főzeléket, abból az
edényből egymás után kellett inni.
Ehetetlen volt. Abba tették a brómot
idegcsillapítónak. Estig aztán semmi!
Este 5 órakor 10 dkg fekete kenyeret, 8
dkg margarint és egy pici marmaládét
(lekvárt) kaptunk. Ez a létminimumhoz elég volt. A bróm az idegeinket
eltompította. Itt dolgozni nem kellet,
egész nap beszélgettünk az otthonról.
Ültünk a puszta földön, sárban, mivel
sem asztal, sem szék nem volt. Eső
után pocsolyában mostuk meg az arcunkat. Szappan nem volt, sem törülköző. Később kaptunk olyan szappant,
melyet a halottak zsírjából főztek.
Mivel én 5 hétig voltam Auschwitzban, sok mindent később tudtam meg.
Ikreken való kísérletezés, gázkamrák,
krematóriumok csak később lettek világosak.
Láttam a krematóriumok állandó
füstölgését, és nem tudtam, nem tudtuk mi is az. Drága jó Anyám valamit
tudhatott róla, mert még a gettóban
mesélt nekem, hogy hallott róla én azt
hittem, hogy csak pesszimista, ilyenekre ember nem lehet képes, emberben
olyan szadizmus nem lehet. A kápók
kezében állandóan gumibot volt. Sok
40-50 éves nő volt közöttünk, akik sokkal kevesebb energiával rendelkeztek,
mint mi, 20 évesek. Lábuk kisebesedett. A kápók vérzős, sebes lábaikba
rugdostak cipővel, ott estek össze a
szerencsétlenek, de már vitte is őket a
hullakocsi a gázkamrába. A gázkamra
egy óriási fürdőszoba szerűség volt, ott
is zsidók dolgoztak. Beszéltem valakivel, aki onnan menekült meg. Elmondta, hogy saját családját is ott pusztították el. A gázkamrák tusolókkal, vízcsapokkal voltak felszerelve, és mikor
a szerencsétlen, ártatlan gyerekek és
öregek kinyitották a csapot, víz helyett
gáz ömlött és pillanatok alatt végzett
velük: Anya a gyermeket karján tartva
halt meg. Aztán a krematóriumban
elégették őket. Természetesen a németeknek még arra is volt gondjuk, hogy
az aranyfogakat a szájukból is kiszedjék.
SÁGI PÁLNÉ
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Csapadékvíz elvezetéshez, az enmatban van.
Önkormányzati ingatlanok felújí- gedélyes kiviteli terv elkészült, a
tása, állagának védelme érdekében vízjogi engedély megszerzése folyamatba van, a megvalósításra pályáaz alábbiakat tettük.
zati lehetőséget keresünk.
Szélerőműpark kialakítása folyamatban van, a Fertő Hanság Nemzeti Park hozzájárulását, 22 szélerőmű
megépítésére adta, a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése
folyik.
Az építési telek kialakítás a falu
fejlődését jelentősen meghatározó
tényező. 2008 tavaszán egyeztetést
folytattunk a Hunyadi utca lakosaival, egyezség nem született, újabb
Temető:
Világítás korszerűsítése és bővíté- tárgyalást kezdeményezünk, a fenti
se megtörtént. Kivitelezési költség: helyen és a település más pontjain.
Községünk rendezési tervének
1.300.000 Ft.
Elkészült a hátsó kapu, a Zöld módosítását az érintett tulajdonosok
kérésére a Képviselő-testület a falu
Mező Szövetkezet segítségével.
Ravatalozón-kápolnán festés- három pontján kezdeményezte, a
mázolás történt, az utóbbi nem ön- hatósági eljárás folyamatban van.
Kunsziget Termálfalu projekt
kormányzatunk tulajdona.
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Elszállításra került 30 m kő- megvalósítása érdekében a beruházó
személyében változás történt, probeton kommunális hulladék.
Kérem a lakosság segítségét a te- jekt menedzsment változatlan, bízmető rendjének megőrzésében, hogy zunk abban, hogy a beruházás haméltó legyen az elhunytak emléké- marosan megkezdődik.
hez.
Közterület fenntartás:
Polgármesteri Hivatal belső és
külső felújítása megtörtént, kultuFalugondnok és munkatársai (2
rált, esztétikus környezetben várjuk fő állandó alkalmazott + 2 fő közfalunk lakosságát, szolgáltató barát hasznú munkás) látják el a falu tiszhivatalként.
tántartását, munkájuk hozzájárult a
„TEUT 2008” „Önkormányzati „Virágos Magyarország” mozgalomtulajdonban levő szilárd burkolatú ban elért kiemelkedő helyezéshez.
utak” című sikeres pályázatból KunKörnyezetvédelem, természetvésziget Széchenyi utca burkolat felújí- delem:
tása megtörtént, költsége 5.200.000
Federal Mogul Hungary Kft.
Ft, melyből pályázaton nyert támo- igazgatójával több alkalommal
gatás 2.600.000 Ft.
egyeztetést folytattunk a zaj és kellemetlen szag megszüntetése érdekében.
Illegális szemét felszámolása pályázati támogatás segítségével 120
m3 mennyiségben megtörtént.
Alapfokú oktatás.
Tündérvár óvoda:
Állagmegóvó munkák, bejárati
ajtó-ablak csere, akadálymentesítés
megtörtént.
Az óvoda gyermek létszáma:
2008. szeptember: 48 fő
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2008. november 30.: 54 fő
2009. május 31.: 64 fő.
Tárgyi és személyi feltételek
adottak, az óvoda dolgozói hivatásuk magas fokán szolgálják a gyermekek személyiségének sokoldalú
fejlődését.
Az önkormányzat a gyermekek
étkezését 1.057.000 Ft-tal támogatta.
Óvoda költségvetése: 33.000.000
Ft, melyből 10.602.000 Ft az „új”
óvoda pályázati önrésze. Normatív
támogatás: 8.400.000 Ft.

Vocational Academy Kunszigeti
Tagiskolája:
Az iskola tanulóinak száma: 93 fő
ebből községünkben él: 70 fő
környező települések diákjai: 23
fő.
Az iskola jellemzői: kéttannyelvű
(angol-magyar), iskolaotthonos.
Az iskola szabályszerű működését az Oktatási Minisztérium, továbbá az Állami Számvevőszék vizsgálta. A hiányosságokat az alapítvány
megszüntette.
Tanárok-tanítók száma:
állandóan a tanulók oktatásávalvezetésével foglalkozik: 11 fő
óraadó: 4 fő
konyhai, iroda, technikai alkalmazott: 4 fő (2 fő 6 órás, 1 fő 8 órás, 1
fő 4 órás).
Szakos ellátás 100 %.
Tanulmányi átlagok 2007/2008-as
tanévben:
1-4. osztály: 4,5
5. osztály: 4,13
6. osztály: 4,13
7. osztály: 3,78
8. osztály: 3,80
iskola átlag: 3,95.
Tanulók részt vettek különböző
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tanulmányi versenyeken, pedagógusok lelkesen dolgozva oktatjáknevelik a tanulókat.
Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít az iskolai oktatásra, továbbra is fontosnak tartja az iskola
helyben működését, a kötelező önkormányzati feladat helyben történő
ellátását.
Önkormányzat a helyi feladat
ellátás érdekében hozzájárul az iskola működéséhez:
közoktatási megállapodásban
2007 évben rögzítettek szerint:
10.000.000 Ft/év
közüzemi díjak: 1.600.000 Ft/év.
Egészségügyi alapellátás:
Biztosított településünkön, háziorvosunk betegsége miatt dr. Cseh
György látta el a helyettesítést.
Védőnői szolgálat:
Védőnői feladatokat Kuna Hajnalka betegsége miatt Horváthné
Mórócz Csilla látja el.
Szociális ellátások:
Gyermekjóléti szolgálat jelenleg
is a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Ikrényi mikrocsoportjában történik, a törvényi előírásoknak megfelelően, kiemelt szerepe van a 9 fő
jelzőrendszer tagjainak akik
„társadalmi megbízatásként” hivatásukhoz kapcsolódóan végzik a feladatot.
Házi szociális segítségnyújtás:
Bíró Andrásné szociális gondozó
vezetésével 3 fő szociális gondozó
lát el 22-24 gondozottat. Munkájuk
segíti az idős, beteg, rászorult embereket.
Szociális támogatások:
Rendkívüli átmeneti segély:
220.000 Ft.
Beiskolázási támogatás: 444.500
Ft.
Temetési támogatás: 40.000 Ft.
Óvodás gyermekek étkezési térítési díjának támogatása: 1.057.000 Ft.
Iskolás gyermekek étkezési térítési díjának támogatása: 1.564.674 Ft.
Ápolási díj: 351.000 Ft/év.
Bursa Hungarica önkormányzati
ösztöndíj: 358.000 Ft/ „A” és „B”
típus.
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A 2008/2009-es tanévre meghirdetett Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj felhívás „A” típusára
13 hallgató, „B” típusára 3 hallgató
adta be pályázatát.
A Képviselő-testület a pályázatok
elbírálásánál figyelembe vette a szociális rászorultságot, az egy főre eső
jövedelmet, melyet a 2008. október
1-én megalakult Ifjúsági Fórum is
javasolt.
A Képviselő-testület pályázatot
nem utasított el, a támogatás összegét 3.500 - 4.000 Ft/hó/hallgatóban
határozta meg.
Célja a tudás megszerzésének segítése, a fiatalok támogatása.
Tankönyv vásárlás támogatása
(gyermekvédelmi törvény alapján,
valamint az angol könyvek és munkafüzetek).
I. osztályosok részére tankönyv vásárlás, az elmúlt évek hagyományainak m e g f e l e l ő e n :
228.000 Ft.

Kultúra, közművelődés, média:
Teleház információs központként
működik.
A Képviselő-testület szeptemberi
ülésén tárgyalta a helyi média helyzetét, célul tűzte ki a lakosság széles
körű tájékoztatását, melyet a
„Kunszigeti Híradó” tv műsor is
szolgál.
Ünnepek – ünnepélyek – hangversenyek jelentősen hozzájárultak
falunk életéhez.
Könyvtári szolgáltatást célunk
bővíteni, internet hozzáféréssel, másolással, a nyitvatartási idő meghosszabbításával.
Sport és szabadidő:
Létesítményeink állagát megóvjuk, működésüket folyamatosan biz-
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tosítjuk, a lakosság szórakozása,
sportolása és egészsége érdekében.
Ifjúság helyzete:
Érdekképviseletükre Ifjúsági Fórum alakult, melynek a Képviselőtestület felé javaslattételi és véleményezési joga van.
Településünk fejlődése a kötelező
feladat ellátás, és szolgáltatások magas színvonalon történő teljesítése
érdekében benyújtott pályázataink,
azok eredményei:
A fenti célok megvalósítását a
központi támogatások, a különböző
jogcímeken befolyt adók csak részben biztosítják, ezért minden lehetősséggel éltünk a pályázatok terén.
Alapfokú oktatás:
NYDOP – 5.3.1/2/2F Közoktatási
infrastruktúra fejlesztése.
Három foglalkoztatós óvoda
építése.
Pályázaton kiírt támogatás 149
M Ft => Forráshiány miatt elutasítva.
Épített örökség védelme:
NYDOP – 2007.2.2.0/2F jelű pályázat
Római katolikus templom felújítása „Régi történelmi és kulturális
örökségének hasznosítása.
Pályázott összeg: 126 M Ft =>
a pályázat hibátlan, elutasítva forráshiány miatt.
„TEUT 2008” szilárd burkolatú
önkormányzati tulajdonban levő
utak felújítása
Pályázott összeg: 2,6 M Ft
Kunsziget Széchenyi utca, elnyert támogatás 2,6 M Ft.
TRFC – Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium.
Felső-Duna menti bűnmegelőzési és közbiztonsági program.
Kamera rendszer felújítása,
bővítése.
Kért és kapott támogatás: 4.128
e Ft.
Támogatási szerződés aláírása
folyamatban van.
Önkormányzatok gyermek és ifjúságvédelmi feladatainak ellátása.
Ifjúsági referens alkalmazása.
Kért támogatás: 3.500 e Ft,
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A Mikulás nem Télapó
Már az időszámítás után, de még
300 előtt, Kis-Ázsiában, a Római Birodalomnak a Földközi-tengeri partján fekvő Lycia nevű tartományában. Patára kikötővárosban, született egy kisfiú, aki a Miklós nevet
kapta. Az ugyanazon tartománybeli
Myra nevű városban (romjai a mai
Kiöjdzsük falu mellett, Finike város
közelében láthatók) működő Miklóst már a IV. század első harmadában szentéletű püspökként tisztelték, de közben, Diocletianus császár
nagy és véres keresztényüldözései
alatt bebörtönözték. Hogy ekkor
már püspök volt-e, vagy sem, nem
tudni (Constantinus, Nagy Konstantin császár 312-ben Rómában és 313ban Mediolaniumban /Milánóban/
kiadott híres edictumaiban betiltotta
a keresztényüldözést s egyenlőséget
biztosított a hitéletben), de bizonyos, hogy 325-ben már püspökként
vett részt az első nicaeai zsinaton.
Miklós püspök 343. december 6án halt meg Myrában, és ö lett a
gyermekek (valamint a tengerészek)
védőszentje. Tetemét 1087-ben Itáliába vitték, sírja az óta Olaszország
Bari nevű városban búcsújáró hely
lett.
A rendkívül szociális érzékű püspök jócselekedeteit és csodatételeit
számos legenda őrzi. Legismertebb
talán az a történet, amelyből kialakult a Mikulás-mítosz.
Egy gazdag ember hirtelen nagy
szegénységbe került, (így akart magán segíteni, hogy három lányát erkölcstelen életre kényszeríti. Ezt
megtudta Miklós püspök, és elhatározta, hogy megmenti az ártatlanokat, ezért három, egymást követő
éjszakán egy-egy zacskó aranyai,
dobott be a házuk ablakán. Az aranyak ismét gazdaggá tették a gonosz apát, de ami a lényeg: az ajándékok megmentették a kislányokat
az erkölcsi fertőtől.
Ennek az ajándékozásnak a híre

bejárta a világot és szokássá honosodott a keresztény országokban:
Szent Miklós napján, december 6-án,
az ártatlanok elalvása után, a szülők
megajándékozzák gyermekeiket
mondván: - Amiket kaptatok, azok a
Mikulás ajándékai.
A Felvidéken is nagy megbecsülést kapott Szent Miklós püspök.
Garamszentbenedek templomának
oltárképét - ezen Szent Miklós püspök gabonacsodája megmenti az
éhező népet - 1427-ben Kolozsvári
Tamás festette. Selmecbányán a bányászok patrónusa volt Szent Miklós. Szlovákiában a Miklós keresztnevet Mikulásként írják és mondják.
Miklós püspök már évszázadokkal ezelőtt belekerült a népi játékok
alakjai közé. Miklós-nap délutánján—estéjén valaki beöltözik püspöksüveges, fehér szakállú, piros
köntösű Mikulássá, és ördögfiókák
kíséretében be-betér a házakhoz és
számon kéri a gyerekektől a viselkedésüket. A jóságos Mikulás a jóknak
ajándékot oszt, a rosszalkodókat a
kisördögök virgáccsal elverik.
Szent Miklós püspök jótékonykodásának emlékét ma már - még? csak a Mikulás-éjszakai népszokás
őrzi. A még naiv kisgyerekek kiteszik éjszakára az ablakba (nem árt a

duplaablakon belülre!) kiscsizmáikat s azok reggelre megtelnek a Mikulás hozta édességekkel és virgácscsal.
Télapó. Szent Miklós kegyességének emlékét néhány évtizeddel ezelőtt száműzték a politikusok, és
Télapóval helyettesítették. A Mikulás-formájú Télapó azonban nem
vált minden családnál hitelessé. Szerencsére az évszázados hagyomány
nem múlt el nyomtalanul. A jótékonykodó Szent Miklós püspök képében 1990 után megújult a jóságos
Mikulás, és már nem a télapó hozza
a gyermekeknek az ajándékokat.
VÉGH FERENC

50 éves évfordulót köszöntöttek
Ezúton mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, barátoknak, ismerősöknek, és a falu lakosságának, akik 50 éves házassági
évfordulónk alkalmából rendezett
ünnepélyen részt vettek, és virágokkal, jókívánságokkal és szeretetükkel megtiszteltek bennünket!
Külön köszönetünket fejezzük ki,
Winkler Zsolt plébános úrnak
szívhez szóló szent áldásáért, s a
tőle kapott szentelt gyertyáért,
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mely számunkra örökké világítani
fog életünk végéig. Megköszönjük
Polgármester asszonynak felemelő
felköszöntését. Kántorunk, Terike
és az énekkar csodálatos éneklését,
és mindazoknak segítségét, akik
munkájukkal bármely módon segítettek a templomi ünnep előkészítésében!
Köszönettel:
NOVITS NÁNDOR
ÉS CSALÁDJA

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Civilek

2008. 7. szám

Horgászhírek

Novemberben nyolc helyszínről százhúsz köbméter illegális hulladékot
szállítottak el Kunszigetről. A Reflex Környezetvédő Egyesülettel közösen
szervezett akciót a szaktárcánál nyert forrásból finanszírozták.
„Kitakarítottunk" - jelzi a tábla a megtisztított helyeken. Az illegális szemétlerakók újabb kialakulásának megelőzésére fórumot is szervezett önkormányzatunk, melyen több civil szervezet is részt vett. Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek az akcióban, hogy segítségükkel szebb és igényesebb lett községünk.

Kunszigeti Híradó a kábeltévén és az interneten is
A Kunszigeti Híradó első adását
2008. októberében láthatták a nézők
a kábeltévé kunszigeti csatornáján.
A műsor azóta a hét minden napján
12 órakor és 19 órakor jelentkezik a
tévében, de az adások felkerültek az
internetre is: a www.kunsziget.hu és
a kunsziget.kisalfold.hu oldalakon
bárki megtekintheti a műsort. Azóta
elkészült egy újabb adás, és már ké-

szül a harmadik Híradó is.
A Kunszigeti Híradó célja, hogy
a Kunszigetről szóló híreket videóösszeállítás formájában is a lakosság
elé tárjuk és az utókor számára is
megörökítsük. Az aktuális hírek
mellett helyet kapnak a sportesemények összefoglalói is a Híradóban.
A 20 perces műsort fiatalok készítik
a hírek szerkesztésétől a képek és a
hangok rögzítésén át a vágásig.
Terveink szerint a Híradón kívül
további saját gyártású kulturális és
szórakoztató műsorok is készülnek
a fiatalok részvételével. Természetesen továbbra is igyekszünk a község
rendezvényein részt venni és azokról önálló műsorban beszámolni,
valamint a Kazettaarchívum című
műsorban az elmúlt két évtized emlékezetes pillanatait is felidézzük.
BÁBICS NORBERT
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2008. szeptember 27-én elkészült
a Tanyaház festése. 15 fő horgásztárunk 4 fő horgászszimpatizáns festő
munkáját szeretném ezúton megköszönni.
2008. október 27-én megtörtént a
Csiszlói bányató idei haltelepítése.
Pontyból rekordtelepítést tudtunk
végrehajtani a behelyezett hal menynyisége: ponty: 3400 kg a rablóhal
Süllőből pedig 100 kg.
2008. december 1-től a tóban megkezdődhet a csukára való horgászat.
Csak csukára és csak úszós felszereléssel szabad horgászni az elfogadott
szabályok betartásával a csuka tilalmi ideéig. A tóban pontyra ill. békés
halra 2009. március 1-ig horgászni
tilos.
2008. december 7-én Csukafogó
versenyre kerül sor. Várjuk horgász
társainkat és az érdeklődőket.
Versenykiírás:
7:00 – 7:45-ig nevezés
7:45 – 8:00-ig helyfoglalás
8:00 – 11:00-ig Verseny (dudaszó)
11:00 – 11:30-ig eredményhirdetés
A versenybe minden fogott csuka
beleszámít 19/1 pont. Versenyzés
csak 2 db úszós felszereléssel és hozott csalival végezhető.
Mindenkinek jó szórakozást a
versenyhez és kellemes időtöltést a
téli horgászszezonban!
Még több információ:
www.kunszigetihe.mlap.hu
Még több fotó.:
www.kunsziget.hu
GONDÁR ZOLTÁN

2008. 7. szám
megítélt támogatás: 1.500 e Ft.
Bűnmegelőzési modell projekt
mikró – Igazságügyi Minisztérium.
Kért támogatás: 2.200 e Ft. Forráshiány miatt elutasítva.
Bűnmegelőzési modell projekt
makro – Igazságügyi Minisztérium.
Kért támogatás: 6.175 e Ft. Forráshiány miatt elutasítva.
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés
Megyei Alapokra beadott pályázatok száma: 7
Nyertes pályázatok száma: 4
- Közhasznú munkavégzésre
beadott pályázatok száma: 6
- Támogatott pályázatok száma: 6
2008 évben az önkormányzat költségvetése 195 M Ft, a ¾ évi beszámoló alapján a kiadások bevételek alakulása időarányos.
Önkormányzat gazdasági helyzete stabil, melyet a takarékos gazdálkodás, az adózási fegyelem, a pályázaton elnyert támogatások biztosítanak.
Civil szervezetek léte és tevékenysége:
Munkájuk nagymértékben segíti a
település életét, hozzájárul a kötelező
feladatok ellátásához, a szolgáltatások magas színvonalon való teljesítéséhez, közösség formáló ereje rendkívül fontos.
Kunsziget Község Képviselőtestülete 2008 évi költségvetésében
az egyesületek működésére 7.100 e
Ft-ot különített el, mely összeg felhasználására az egyesületeknek pályázatot írt ki.
A beérkezett pályázatok a kiírásnak megfeleltek, az egyesületek a
fenti keretből valósították meg céljaikat.
Kunsziget Sportegyesület
(közhasznú)
Futball, tenisz szakosztályai biztosítják a sportolás lehetőségét, megvalósításra került a teniszpálya megvilágítása.
A sportpályán és a „SZÍNTÉREN”
tartott rendezvények biztosították a
lakosság és a térség szórakozását.

Aktuális

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Kunsziget Teke Egyesület
NB III. osztályban képviseli községünket.
Kunsziget község Polgárőrsége
Járőrszolgálata biztonságot teremt.
Ünnepeken, ünnepélyeken rendezői feladatot lát el.
Egy iskola – Egy polgárőr nap
kiválóan sikerült.
Pályázatot adott be az ÁNTSZ
parlagfű mentesítési programjára.
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Tűz és katasztrófavédelmi feladatok ellátásával biztosítja a falu védelmét. Részt vett különböző versenyeken, valamint az Egy iskola – Egy
polgárőr nap szervezésében.
Pályázatot adott be az NCA-ra,
ahol 218 e Ft-ot nyert.
Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület
Programjaival, rendezvényeivel
hozzájárult a falu kulturális életéhez.
Megyei pályázaton sikeresen szerepelt.
Sziget-Gyöngye Nyugdíjas Klub
Előadások, fórumok, kirándulások, énekkar szereplése nagy mértékben hozzájárult falunk életéhez.
Megyei pályázaton sikeresen szerepelt.
Faluszépítő Egyesület
Részt vett a falu virágosításában,
az illegális szeméttelepek felszámolásában, megyei pályázaton sikerrel
szerepelt.
1705. sz. Szent Lőrinc Cserkészcsapat
Fiatalok közösség formálásában
segített, valamint az ünnepélyeken
való részvételbe.
Kunsziget Sport Horgász Egyesület
Pályázati támogatásból, saját
munkából és vállalkozói felajánlásból megépítette a „Csiszlóihorgásztanyát”. Óvta a környezetet,
versenyeket rendezett.
Szabadidő és Sport Lövész Egylet
Működési engedélyt visszakapta
a lőtér felújítása után, versenyeket
szervezett.

Köszönöm az egyesületek munkáját, melyet községünk lakossága érdekében végeztek.
Köszönöm a Federal Mogul, a
SICK Kft, a Zöld Mező Szövetkezet,
a helyi vállalkozók segítségét.
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Tisztelt Választópolgárok!
Terveink célkitűzéseink 2009évben!
Humán infrastruktúra
Bölcsőde kialakítása: igényfelmérés pályázati lehetőség
Új óvoda építés => pályázati lehetőség
Épített örökségvédelem
Római Katolikus Templom, Plébánia felújítása (Római Katolikus
Egyházzal közösen) => ”EMVA
LEADER III. tengely” pályázat

Infrastruktúra
Szent István király utca portalanítása.
Faluközpont kialakítása: EMVA
LEADER III. Tengely.
Csapadékvíz elvezetés- árok
rendszer kiépítés.
Építési telek kialakítás.
Fiatalok letelepedésének segítése,
gyermekvállalás anyagi támogatása.
A gazdasági válság miatt kialakult kedvezőtlen helyzet, az elvonások önkormányzatunkat is érintik, a
bevételek csökkenése a fejlesztések
elmaradását okozhatják.
Elsődleges célunk és feladatunk, a
kötelező feladat ellátás, a szolgáltatások 2008 évi szintnek megfelelő biztosítása.
Köszönöm és a jövőben is kérem
segítségüket.
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁRMESTER
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Iskolai hírek
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Óvodai hírek

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Óvodai hírek

Iskolai hírek
A tavalyi év sikere után idén is
megrendeztük Halloween Partinkat.
Az iskolánk gyerekeinek 8 vegyes
csapatot kellett alkotni, melyben a 7.
osztályos tanulók segítettek. Minden
egyes csapat egy ünneppel kapcsolatos névvel, illetve rövid versikével,
indulóval érkezett az összejövetelre.
Néhányan pedig alkalomhoz illő jelmezekbe öltöztek be. Erre az alkalomra a 4. osztályosok igazi töklámpásokat készítettek. A buli délután
három órakor kezdődött a csapatok
bemutatkozásával. A névválasztás és
a csapatindulók nagyon ötletesre sikerültek. Majd különböző izgalmas
megmérettetésen bizonyíthattak,
mint pl. mese címek felismerése zene
alapján; lisztből szavak kikeresése,
majd egy rövid történet megírása az
adott szavak felhasználásával; Halloween totó kitöltése, stb... A játékos
vetélkedő délután 5 órára befejeződött, és kezdődhetett a disco a
nyolcadikas DJ Danival és Zsoltikával. Természetesen az eredményhirdetés sem maradt el, a vetélkedőt a
Szellemekkel Suttogók csapata nyerte az összesített pontszám alapján.
Jutalomként édességet osztottunk ki
a csapatok között. A fiatalabb gyerkőceinknek fél hétkor befejeződött a
mulatság, a nagyobbak még fél 8-ig
bulizhattak.

2008. 7. szám

Az Idősek napjáról talán minden
település megemlékezik évente, így
tesz Kunsziget Község Önkormányzata is. Ez alkalomból 2008. november 23-án vasárnap délután műsorral
köszöntötték az időseket a helyi Kultúrházban, amelyen szerepeltek tanulóink is. Iskolánk másodikos tanulói verssel készültek, a felsősök pedig fogalmazást írtak, Évgyűrűk –
Az én nagyszüleim címmel, melyből
kettő felolvasásra is került. Idén alsósaink néptáncából láthattak bemutatót, melyet Muszka György és felesége Ilonka néni (Harmónia KHT.) tanítottak be. Hagyományhoz híven
idén is előadták táncukat a Szüreti
Napos magyarok és a „cigánylányok”. Az ünnepet bensőségesebbé
tette, hogy sok gyermek nagyszülője
ott ült a sorok között, és közbe-közbe
meghatódottan nézhették unokáik
műsorát.
Alighogy az őszi szünetről visszajöttünk, délutánonként megkezdődtek az előkészületek az Adventi vásárra. Az egyik legszebb ünnepünk a
Karácsony. Ilyenkor kicsinosítjuk
otthonainkat, kitesszük az asztalra
az adventi koszorút és hétről-hétre
várva-várjuk egy-egy gyertya meggyújtásával az ünnep elérkezését. De
nem csak mi, felnőttek várjuk és hangolódunk rá lélekben erre az időszakra, hanem a gyerekek azok, akik
igazán izgatottá válnak az ünnep
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közeledésével. Az Adventi vásárra
csillogó szemekkel, szorgosan és szeretetből készítették kis ajándéktárgyaikat, hogy örömet szerezhessenek
vele szüleik, nagyszüleik és a falu
lakosainak. A tavalyi hagyományt
követve idén is az Egészségház mellett kihelyezett Betlehem melletti tér
adott helyet iskolánk Adventi vásárának, melyet egy kis műsor/
éneklés, forralt bor, tea és kalács még
bensőségesebbé varázsolt, közben
kigyulladtak falunkban az Adventi
fények. A vásárt követően a Kultúrházban megtekinthették Csizmadia
István festőművész – iskolánk rajztanára - kiállítását.
Reméljük Adventi vásárunkkal
sikerült örömet szerezni Önöknek,
legalább annyira, mint amilyen
örömmel az ajándéktárgyakat a gyerekek készítették.
A II. Vocational Labdarugó Kupa
2008. december 13-án (szombaton) kerül megrendezésre 10-11 éves
fiúk részére. A rendezvényre 12 csapatot hívtunk meg: Abda, Csorna,
Dunaszeg, Győr, Győrladamér,
Győrzámoly, Lébény, Kapuvár, Kisbajcs, Kunsziget, Lébény, Mosonszentmiklós, Öttevény. A mérkőzések reggel 8 órakor kezdődnek,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
SZALAI-DANKA ILDIKÓ

November 8-án rendeztük meg jó
hangulatú, hagyományos óvodás
bálunkat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki belépődíjjal, tombolatárggyal, munkájával hozzájárult a bál sikeréhez. Külön szeretnénk megköszönni Csányi
Patriknak, hogy a zenét ellenszolgáltatás nélkül ajánlotta fel az óvodások
javára! A bál bevételéből a gyermekek karácsonyát szeretnénk gazdagabbá tenni.
November 21-én születésnapot
ünnepeltünk, a kunszigeti óvoda
fennállásának 30. születésnapját. A
jeles alakalomból hatalmas vár formájú tortával, bábelőadással leptük ajándékozott az apróságoknak, memeg a gyerekeket. Kunsziget Község lyek „beüzemelése” az időjárás miatt
Önkormányzata új udvari játékokat várat még magára, ám addig is naponta megcsodálhatják a kicsik. Az
ünnepi megemlékezés ezzel még korántsem ért véget, hiszen november
22-én, szombaton fehér asztal mellett
közös beszélgetésre, emlékezésre
hívtuk össze mindazokat, akik az
elmúlt 30 évben dolgoztak az óvodánkban. A kerek évforduló apropóján összegyűjtöttük, kiállítottuk az
eltelt időszak csoportképeit, tablóképeit. Külön érdekessége a kiállítás-

nak az egykori „aratóóvodák” képeiből készült összeállítás.
Az óvoda születésnapjának méltó
megrendezésében nagyon sok segítséget kaptunk Kunsziget Község
Önkormányzatától, a BHM Reklámstúdiótól, valamint a Kunszigeti
Teleház munkatársaitól. Köszönjük.
A kultúrházban minden érdeklődő számára megtekinthető a kiállítás december végéig a teleház nyitvatartási ideje alatt.
FARKAS FERENCNÉ

Köszönet a szép napért
Közelmúltban kedves meghívó
érkezett a munkában megfáradt, de
lelkileg egészséges idős embereknek.
Lelkünket ünneplőbe öltözetve vártuk az idősek napi rendezvényt. A
művelődési ház nagyterma benépesült a megemlékezésre igyekvő emberekkel. Az ünnepséget a polgármesterasszony nyitotta meg, majd
ezután kezdődött a szép, szívet melengető műsor. Bájos óvodások, iskolások, fiatalok műsorában gyönyörködtünk. Ezt követve a Győri Nemzeti Színház művészei, legnagyobb
meglepetésünkre rengeteg ismerős
dallamot hoztak, így időseink teljes
átéléssel velük énekelhettek. Öröműnk láttán még a rohanó idő is

megállt egy lélegzetvételnyire. Nem
is lehet szavakkal kifejezni azt a délutánt, az a pozitív élményt, az önzetlen szeretetet, a fáradozást, ami ezt a
z ünnepséget megelőzte, előkészítette. Az idősek nevében szeretnénk
megköszönni Polgármesterasszonynak, az Önkormányzat tagjainak kellemes szép, estébe nyúló délutánt
szereztek az idős embereknek. Külön
köszönet a bájos óvodás, iskolás gyerekeknek és felkészítőinek a szép
műsorért, valamint a fiataloknak a
táncot amely elragadta a közönséget.
Vidámságukkal viszont sikerült egy
kis időre elfeledtetni velünk gondjainkat, bajainkat, bánatunkat! Műsort
követve polgármesterasszony helyi
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vendéglőbe hívott mindanynyiunkat, ahol finom étel, ital, sütemény fogyasztása mellett folytatódott rég nem látott társaink iránti
érdeklődés, beszélgetés, család, unoka, dédunoka sorsáról való tájékozódás. Szeretnénk, hogy ehhez hasonló és méltó ünnepeken még sokszor részt vehessen ez a kis közösség. Nagyon köszönjük!
„Szeresd az egészséget,
mert ez a jelen.
Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.
Őrizd szüleid egészségét! – mert
A múlton épül fel a jelen és a jövő”
IDŐSEK NEVÉBEN:
BÍRÓ ANDRÁSNÉ

