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Tavaszi mosoly 
A feleség bemegy a konyhába és meglátja a 

férjét egy légycsapóval.
- Mit csinálsz?
Férj:
- Legyekre vadászom.
- És mennyit ütöttél már le?
- Három hímet és két nőneműt.
A feleség meglepődve kérdezi:
- Honnan tudtad, hogy melyik a hím és 

melyik a nőstény?
- Három a sörösüvegen ült, kettő a telefo-

non.
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-Ez a maguk csigapástétoma tényleg csigá-
ból van?

-Igen.
-És csak csigából?
-Hát, most hogy így rákérdezett, őszintén 

megmondom, teszünk bele disznót is.
-Mennyit?
-Fele-fele: egy csiga, egy disznó

A tanárnő kérdezi a diákokat
- Csabi. Te mért szereted Szandit?
- Mert olyan szép!
- Pistike. Te mért szereted Szandit?
- Mert annyira jól énekel!
- És te Móricka miért szereted Szandit?
- Mert nyáron nem izzad benne a lábam!

Fickó sétál a parkban, lát két embert, az 
egyik ás egy gödröt, a másik azonnal beteme-
ti. Odamegy, megkérdezi, mi ez:

- Hát, mi egy háromfős faültető brigád va-
gyunk, Pista ás, Józsi teszi bele a fát, én meg 
betemetem. Sajnos ma Józsi beteg lett, a mun-
kának meg mennie kell....

Fiatalok kirándulnak székelyföldön. A fa-
luba visszamenet eltévednek. Az arra érkező 
székely bácsit kérik meg segítségre:

- Elnézést bátyánk, messze van ide a falu?
Mire a székely bácsi:
- Hát ide 10 kilométer légvonalba’, de tudok 

egy rövidebb utat...

-Jó estét, kedves nézőink. Mielőtt elmonda-
nánk a holnapi időjárást, szeretnénk helyesbí-
teni a mait és elnézést kérni a tegnapiért.

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Megtalálni Jézust
A Jézus sírját felkereső asszonyok nyomában 

évszázadokkal korábban jött létre a Jézuskere-
sés hagyománya. Mára nagyon kevés helyen 
őrzik ezt az archaikus népi szokást, ezek egyike 
Kunsziget. 

Évről-évre többen vesznek részt húsvét 
vasárnap hajnalán a Jézuskeresésen; sokan 
az ország másik feléből zarándokolnak el 
Kunszigetre, hogy együtt éljék át az évszázados 
hagyományt és közösen vigyék el a feltámadás 
örömhírét a temetőben nyugvóknak. 

A nagyheti szertartások részeként április 
1-jén, nagycsütörtökön 18 órától szentmise 
lesz a templomban, melyet az Utolsó vacsora 
emlékére virrasztás követ. Nagypénteken, 

vagyis április 2-án 15 órakor A keresztút, 18 
órakor Az Úr szenvedésének ünneplése lesz. 
A húsvéti vigília szertartása nagyszombaton 
21 órakor kezdődik. 

A kunszigeti Jézuskeresés - a hagyományok-
hoz híven - húsvét vasárnapján, hajnali fél 
ötkor kezdődik. Jáky S. Teodóz bencés tanár 
előénekes vezetésével a templom elől indul 
a gyertyás menet a mecséri úti keresztig, s 
onnan vissza a faluba, a temetőbe, hogy a hívek 
elvigyék feltámadás hírét az ott nyugvóknak. 
A menet napkeltekor ér a temetőbe, ahonnan 
közös imádság után indulnak vissza a templom 
előtti térre.

Húsvét vasárnapján a szentmise fél tízkor 
kezdődik a templomban.  Húsvéthétfőn 11 
órakor lesz ünnepi szentmise.

Az egyházközség 
hírei

- SZALAI MÁRK -- SZALAI MÁRK -
Az ötéves ciklus letelte után püspöki 

kinevezésként újjáválasztották a kunszigeti 
egyházközség képviselő-testületét. A régi- és 
új tagokkal kiegészült képviselő-testület  tagjai 
március 21-én a 11 órás szentmise keretén 
belül tettek esküt.

Március 17-én a Veszprém megyei 
Csabrendekről érkeztek hívek Kunszigetre. 
A két település közötti kapcsolat két éve 
kezdődött Csabrendeken, a Szent Lőrinc 
védőszentről elnevezett templomok képvi-
seleteinek találkozóján.

Nagyböjti, húsvétot megelőző lelki-
gyakorlaton vettek részt a kunszigeti hívek 
márciusban. Az ünnepre való felkészülésként 
szentgyónásban és áldozásban részesültek a 
lélekben felkészültek.

RÉSZLETEK A 4. OLDALON >>

A vers és a mese 
mindenkié 

- KEVEHÁZINÉ SULYOK EDINA - - KEVEHÁZINÉ SULYOK EDINA - 
Hagyományt teremtve második alkalommal 

került megrendezésre a kunszigeti vers- és 
prózamondó verseny március végén. 

A tavalyi évhez hasonlóan most együtt 
szavalhatták-mondhatták el kedvenc műveiket 
a nagyszülők és a gyerekek. A közel félszáz 
versenyző előadását népes közönség hallgatta 
a kunszigeti kultúrházban.

RÉSZLETEK A 5. OLDALON >>

Hárman a legfi atalabb versenyzők közül: Téringer 
Bálint, Horváth Zalán és Hécz Armand. 

Kunsziget költségvetése
- VARGA JÓZSEF -- VARGA JÓZSEF -

Kunsziget Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2010. február 15-i ülésén elfo-
gadta az önkormányzat 2010. évi költségveté-
séről szóló rendeletét. 

A rendelet kidolgozásánál elsődleges 
szempont az volt, hogy a valószínűleg 
csökkenő mértékű adóbevételek és a biztosan 
csökkenő állami támogatások mellett a 
közszolgáltatások színvonala ne csökkenjen. 

A 171 millió forintos bevételi és kiadási 
főösszeggel tervezett költségvetés bevételi 

oldalának legnagyobb tétele az iparűzési 
adó. Az óvatos tervezést szem előtt tartva 
ebből az adónemből 72 millió forint bevételre 
számítunk, ami közel 30 százalékkal kevesebb, 
mint amennyi az előző évben teljesült. A többi 
helyi adónemben változásra nem számítunk 
2009-hez képest, a vállalkozók kommunális 
adójából 2,7 millió forint, a magánszemélyek 
kommunális adójából 1,5 millió forint 
bevételre számítunk 2010-ben. Az átengedett 
központi adók közül a gépjárműadóból 
várhatóan 6 millió forinttal számolhatunk. 

RÉSZLETEK A 3. OLDALON >>
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A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 
(NYDOP) egyik komponensére a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulással közösen 
pályázatot adott be önkormányzatunk. 

A „Legyen aktív vendégünk, találkozzunk 
a győri kistérségben” című pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, így községünkben 
45,6 millió forint értékű beruházás valósul 
meg, melyből az elnyert támogatás összege 
38,8 millió forint (vagyis a teljes beruházás 
értékének 85 százaléka). 

A pályázatban a Mosoni-Duna parton 
strand, valamint csónakkikötő építése 
szerepel, valamint tanösvény kialakítása a 
római őrtoronynál, és pihenőhelyek kialakítása 
a sportpályánál. 

A turisztikai fejlesztéseken túl  megkezdődik 
a Duna-projekt keretén belül a Mosoni-Duna 
rehabilitációjának tervezése is, mely a folyó 
kunszigeti szakaszát is érinti.

Fejlesztések a Mosoni-Duna partján
uniós támogatással

- LENDVAI IVÁNNÉ -- LENDVAI IVÁNNÉ -

A Mosoni-Duna partján valósul meg a beruházások egy része: strand és csónakkikötő épül. 

Megkezdődött a templom felújítása
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Kivágták a Petőfi  téri nyárfákat

A templom felújításával egyidejűleg sor 
került egy évek óta halogatott eseményre: ki-
vágták a Petőfi  téren található nyárfasort. A 
fák kivágását azok állapota indokolta. Jobb 
alsó képünkön jól látható, hogy a fák egy ré-
sze beteg, korhadt volt már, amely komolyabb 
szél esetén súlyos balesetet okozhatott volna 

az arra közlekedőnek, a környéken élőknek, s 
a környező épületeket is veszélyeztette (több 
lakóház mellett a templomot is). 

A fák kivágását szakképzett csapat végez-
te, Győr Megyei Jogú Város Tűzoltóságának 
szakemberei gondoskodtak róla, hogy bizton-
ságosan történjen minden.

A kivágott fák helyére a templom felújítását 
követően facsemetéket ültetnek.

Az elmúlt hetekben megkezdődött a kun-
szigeti templom külső felújítása. A Petőfi  téren 
kivágták a balesetveszélyes nyárfákat.

A Kunszigeti Hírmondóban már olvashat-
tak arról, hogy pályázati támogatásból meg-
szépülhet a kunszigeti templom. 

A Római Katolikus Egyházközség a kun-
szigeti katolikus templom felújítására 43 284 
286 forint pályázati támogatásban részesül az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
LEADER Vidéki örökség megőrzése című fe-
jezetéből.

Március végén elkezdődtek a munkálatok a 
templom külső vakolatának leverésével, erre a 
falak szigetelése miatt volt szükség. Jobb felső 
képünkön a templom lábazatának felújításá-
nak korai fázisa látható. 

A felújítás részeként a templom 
tetőszerkezetét is lecserélik.

A közbeszerzési eljárást a Hyrober Kft . foly-
tatta le, melynek eredményeképp a Dávid-Bau 
végzi el a templom rekonstrukcióját. 

A beruházás befejezésének tervezett 
időpontja december, de ennél koráb-

bi befejezés is elképzelhető.

A felújítás nem érinti a templomi szertar-
tások rendjét.

2. OLDAL - AKTUÁLIS  KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2010. 2. SZÁM

LILAHAGYMÁS POGÁCSA
 
Fél kg lisztet, egy evőkanál sót, kis borsot és 

vegetát, 25 dkg margarint, 1 egész tojást, 2,5 
dkg tejben felfuttatott élesztőt tejföllel (nagy) 
kidolgozunk. Pihentetjük, megkelesztjük 
kb. két óráig. Lisztezett gyúródeszkán 
kinyújtjuk és megkenjük a kihűtött 
töltelékkel. Összehajtogatjuk. Pihentetés 

A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület vendégeként fényképes élménybeszámolót 
tartott Pap Gábor, aki másodmagával Románián át biciklivel egészen Odesszáig eltekert 16 nap alatt.

Születés:
Sándor Dominik 
Tamás 2010.02.05. 
an.: Virág Violetta

Óvodai hírek

-FARKAS FERENCNÉ--FARKAS FERENCNÉ-

Óvodánkban 2010 március 12-én megem-
lékezést tartottunk az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére. Óvodánk 
nagyközépső csoportosai versekkel dalokkal, 
köszöntötték az ünnepet. Felelevenítettük, 
hogy hogyan is sorozták be a katonákat a sza-
badságharcra (képünkön). 

A tavaszhoz hozzátartozik a természet éb-
redése és a húsvéti várakozás. A gyerekekkel 
izgatottan készülődtünk az ünnepre, a nagy-

csoportosok tojásviaszolással, ragasztásos 
tojásdíszítési technikákkal ismerkedtek meg. 
A kiscsoportos ovisok nyúl és bárány gyűjte-
ménnyel várták a húsvéti nyulat. 

Óvodai beíratás 
Intézményünk 2010. április 14-15-én szer-

vezi az óvodai beíratásokat. Ebben az idő-
pontban azokat a gyermekeket kell beíratni, 
akik 2010. augusztus 31 és 2011. augusztus 31. 
között betöltik 3. életévüket. Személyre szóló 
értesítést kapnak az érintett gyermekek. Min-

Anyakönyvi hírek

Halálozás:
Farkas Gyula

2010. március 25.

után újra hajtogatjuk. Kinyújtjuk és a tetejét  
bevagdossuk megkenjük egy egész  felvert 
tojással. Meleg sütőbe téve, mérsékelve a 
tüzet, megsütjük.

Töltelék: 3-4 nagyobb fej lilahagymát 
szálasra vágva, kicsit aprítva 10 dkg vajon  
megpárolunk. Kihűtjük, majd felkenjük az 
egészet a tésztára.

Szalai Béláné

Hozzávalók:
1 nagy csirkemell, 
10 dkg főtt kötözött sonka vagy tarja, 
5 dkg füstölt szalonna, 
1 dl tejföl, 1 evőkanál liszt, 
1 teáskanál vegeta, 
1 kis fej vöröshagyma, 
3 evőkanál morzsolt csemege kukorica, 
1 evőkanál ecetes torma, 
ízlés szerint törött fehér bors, cukor és só.

Elkészítés:
A csirkemellet csontjától és bőrétől 

megfosztjuk, majd nagyon vékony csíkokra 
vágjuk. A sonkát ugyancsak felcsíkozzuk. A 
füstölt szalonnát apró kockákra metéljük, 
és serpenyőben folyamatosan kevergetve 
a zsírját kiolvasztjuk. Rádobjuk a fi nomra 
vágott hagymát, és üvegesre pirítjuk. 
Beletesszük a csirkemellcsíkokat, és néhány 
percig még tovább pirítjuk. Ha a hús minden 
darabkája megfehéredett, ráöntünk egy pohár  
vizet. Rászórjuk a vegetát és a borsot, majd 
jól összekeverjük. Befedve puhára pároljuk. 
Ezután belekeverjük a sonkacsíkokat, a 
kukoricát és az ecetes tormát, végül pedig 
az 1 dl vízzel simára kevert lisztes tejfölt 
ráöntjük a forrásban lévő ételre. Kevergetve 
jól kiforraljuk, és ízlés szerint sóval meg 
csipetnyi cukorral ízesítjük. Sűrű mártás 
lesz alatta. (Ha mégsem elég sűrű, el kell 
párologtatni a felesleges levét, vagyis nyílt 
lángon addig forralni, amíg jól besűrűsödik.) 
Szalmakrumpli és párolt sárgarépa illik hozzá, 
de más körettel is tálalható.

Sonkás-tormás 
csirke 
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Igaz, pontszámban a XXX csapata még 
utolérheti őket, de csak akkor, ha hátralevő 
meccseiket megnyerik és a Tóth Trans mindet 
elveszti - amire vajmi kevés az esély -, dobott 
fák különbsége mindenképp jobb lesz üldöző-
inél.

A 2. és 3. helyekért még négy csapat ver-
seng: a fent említett XXX-en kívül a tavalyi 
élmezőny tagjai, a T-boy’s, a Lokomotív HDi 
és az Öreggolyók. 

A legutóbbi Kunszigeti Hírmondó megjele-
nésekor a Kis Duna csapatának nem volt még 
pontja, azóta viszont sikerült 3 meccset is meg-
nyerniük, például egy emlékezetes meccsen 1 
ponttal győzték le a Helló Pisti csapatát. Nem 
volt ilyen jó szériája a Házisárkányoknak akik 
azóta csak egy mérkőzést nyertek, többször is 
csak pár ponttal maradtak le a pontszerzésről. 
A Káosz csapata a bajnokság végére összeérett, 
úgy látszik a csapat korábbi igazolt játékosai 
bemelegedtek. A Karám utolsó 3 találkozóját 
az utolsó dobónál vesztették el. 

Hogy az idei szezon sem múljon el rekor-
dok nélkül arról a régi-új bajnok gondosko-
dott, 975 ponttal csapatcsúcsot, majd Kurucz 
Ferenc 277 pontjával egyéni és pályacsúcsot 
állított fel.

Utolsó hetekben a bajnokság
- TILAI ZOLTÁN -- TILAI ZOLTÁN -

Már csak két hét van hátra és befejeződik a 
2010. évi sorozat, melyet idén is a díjkiosztó és 
azt követő hajnalig tartó bál zár le. A kihívók 
minden próbálkozása ellenére idén is sikerült 
megvédenie címét a Tóth Trans csapatának.

A bajnokság állása március 29-én
1. Tóth Trans 14 26
2. T-Boy’s 13 21
3. XXX 12 20
4. Lokomotív HDi 13 20
5. Öreggolyók 14 20
6. Fakó 12 15
7. Sörminátorok 12 14 
7. Tökös tekések 12 14
9. Káosz 12 10
10. Karám 12 8 
11. Múúúúú 13 7
12. A Testület 12 6
12. Kis Duna 12 6
12. Hello Pisti 12 6
15. Házisárkányok 13 6
16. Sickesek 12 3

- TILAI ZOLTÁN -- TILAI ZOLTÁN -

Tekehírek
Megyei 1. osztályos csapatunk legutóbbi 

fordulóban aratott győzelmével 3 mérkőzés 
óta tartó rossz sorozatát szakította meg az 
5. helyen álló Mosonszolnok csapatának 
5:3-as legyőzésével és újra a 7. helyen áll a 
bajnokságban. 

A szerencse nem állt a csapatunk mellé, a 
korábbi Jobb Dáma elleni meccsen csupán 4 
ponton múlt a győzelem. 

Győrújfalu csapatától sajnos nagy arányú 
vereséget szenvedtünk. Ezen a meccsen nem 
nagyon jött ki senkinek a lépés, kevés pontot 
dobtunk.

Eredmények:

Kunsziget - Jobb Dáma 3:5 (2289 - 2293). 
Ld.: Farkas A. 407 fa.

Győrújfalu - Kunsziget 7:1 (2318 - 2242). 
Ld.: Fincicki Z. 397 fa.

Kunsziget - Mosonszolnok 5:3 (2337–
2264). Ld.: Strobl G. 430 fa.

Megkezdődött a megyei II. osztályban a 
rájátszás. 

Csapatunk az alsóházi versengésben 
érdekelt miután 6. helyen zártuk az 
alapszakaszt 4 győzelemmel és 10 vereséggel. 
Első rájátszásbeli meccsünket elvesztettük 
Bősárkány ellenében 5:1 arányban. 

Eredmények:

Kunsziget/B - Máriakálnok 1:5 (1402 - 
1479). Ld.: Taufer P. 392 fa.

Pér/B - Kunsziget/B 6:0 (1580 - 1448). Ld.: 
Taufer P. 384 fa.

Bősárkány/B–Kunsziget/B 5:1 (1652–
1468). Ld.: Nagy F. 399 fa.

Kiábrándító március
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

A három kunszigeti labdarúgócsapat márci-
usban mindössze egyetlen döntetlent ért el, a 
többi meccsen vesztesként hagyták el a fi úk a 
pályán.

A megyei II. osztályban, vagyis a 
„nagycsapatnál” sajnos sok volt márciusban 
a sérült játékos. Ennek ellenére sokan 
bizakodtunk az őszinél sikeresebb tavaszi 
kezdetben, de sajnos nem tudott eredményes 
lenni a csapat az első három mérkőzésen. 
Károlyháza ellen sok védelmi hibával 
játszottunk és súlyos vereségbe (0-5) futottunk 
bele. Dunaszigeten egy sokkal szervezettebb 
kunszigeti csapat lépett pályára, azonban 
a szerencse a hazaiak oldalára állt, és 1-0-
s vereséggel távoztunk. Püski ellen a ismét 
sokat hibázott a csapatunk, és a második 
hazai meccsünkön is kikaptunk. Egyetlen 
gólunkat szabadrúgásból szerezte Horváth 
Zoltán. Kunsziget továbbra is utolsó előtti, 

ráadásul az előttünk álló Dunasziget előnye 
már 6 pont.

U21-es csapatunk az első mérkőzésen, 
annak is első félidejében játszott a 
legjobban. Károlyháza ellen Nagy Krisztián 
szabadrúgásból volt eredményes, 1-1 lett a 
végeredmény. Dunaszigeten csak 10 fővel 
tudott kiállni a csapat, sok volt a fi atal, 
tapasztalatlan játékosunk: 5-0-ra kikaptunk. 
Püski ellen is tartalékosan álltunk ki, 6-1-re 
kikaptunk, a kunszigeti gólt egy távoli lövésből 
Sági Dávid szerezte.

A serdülő csapatot szintén komoly 
sérüléshullám sújtja. Kényszerűségből 
a mezőny legfi atalabb csapata lett így a 
kunszigeti, Halászi így vissza tudott vágni 
az őszi eredményért és 7-1-re verték a 
csapatunkat. Horváth Csaba egyéni akcióját 
dicséri egyetlen találatunk. Dunaszeg ellen 
még fi atalabb volt a csapatunk, 12-0-ra kaptak 
ki a fi úk. A serdülők az utolsó helyre csúsztak 
vissza.

Nagy Alex (jobbra a második) és Strobl Gergely (a labdával) a Püski elleni U21-es meccsen.
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Programkalauz
április 1., csütörtök

09:30 Tilai kupa
18:00 Virrasztás az Utolsó vacsora emlékére

április 2., péntek
15:00 Keresztút
18:00 Az Úr szenvedésének ünnepe

április 3., szombat
15:00 Kunsziget - Abda u16
21:00 A húsvéti vigília szertartása

április 4., vasárnap
04:30 Jézuskeresés
09:30 Szentmise
14:00 Rajka - Kunsziget u21
16:00 Rajka - Kunsziget m2

április 5., hétfő
11:00 Szentmise

április 7., szerda
18:00 Levéltári Esték

április 8., csütörtök
16:00 Fogadóórák az iskolában

április 10., szombat
10:00 Jánossomorja - Kunsziget u16
16:00 Kunsziget - Károlyháza teke

április 11., vasárnap
06:00 Országgyűlési választások I. forduló
15:00 Kunsziget - Dunakiliti u21
17:00 Kunsziget - Dunakiliti m2

április 12., hétfő
15:00 Nyugdíjas Klub foglalkozása

április 17., szombat
15:00 Á. Talizmán - Kunsziget teke
15:00 Kunsziget - Győrladamér u16

április 18., vasárnap
15:00 Győrsövényház - Kunsziget
17:00 Győrsövényház - Kunsziget m2

április 24., szombat
15:00 Kunsziget - Öttevény u16
16:00 Kunsziget - Lajta-Hanság B teke

április 25., vasárnap
06:00 Országgyűlési választások II. forduló
Iskolások első áldozása
15:00 Kunsziget - Bősárkány u21
17:00 Kunsziget - Bősárkány m2

április 26., hétfő
15:00 Kendőmesék - Z. Arany Piroska könyv-
bemutatója

Március 6-án tartotta Győrben a NAP (Nők 
A Pályán) országos civil mozgalom  első or-
szágos nőnapi rendezvényét a  zsúfolásig 
megtelt Bartók Béla Művelődési Központban. 
A rendezvény szervezője a Győri Nők Füg-
getlen Szervezete és elnöke Havasrétiné Méry 
Judit volt.

A köszöntőt Borkai Zsolt Győr M.J.V. 
polgármestere, Szakács Imre Győr-Moson-

Kiegészítés a 
Borversenyhez

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A központilag megadott adatok szerint a 
kunszigeten lakók által befi zetett személyi 
jövedelemadóból 14,2 millió forintra jogosult 
önkormányzatunk. 22,4 millió forint viszont 
az az összeg, amit az állam azért von el 
Kunszigettől, hogy a hátrányos helyzetű 
települések és a jelentős bevétellel rendelkező 
települések közötti jövedelemkülönbséget 
mérsékelje. Így alakulhat ki az a helyzet, hogy 

átengedett központi adók jogcímen 
az önkormányzat nem jut bevétel-
hez, sőt, összességében 1,9 millió 
forintot vonnak el a településtől. 

A lakosságszámhoz és feladatokhoz kötött 
állami támogatás összege várhatóan 2 millió 
forinttal lesz kevesebb, mint 2009-ben, így 
közel 25 millió forint bevétellel számolunk 
ilyen jogcímen. 

Az előbb említett bevételek mellett 
önkormányzatunk úgy tudja kiadásait 
fi nanszírozni, hogy az eddig felhalmozott 
megtakarításainak közel 43 millió forintos 
csökkenésével számol. 

Az önkormányzat 2010. évi kiadásainak 
legnagyobb tételét, mint minden évben, 
a személyi juttatások jelentik. A 22 fő 
önkormányzati foglalkoztatott személyi 
juttatásaira és a járulékokra kifi zetendő összeg 
61,4 millió forint. A dologi és egyéb folyó 
kiadások (pl. közüzemi díjak, karbantartások) 
nagysága 2010-ben előreláthatólag eléri a 48,5 
millió forintot. 

A gazdasági válság családokra gyakorolt 
hatásával az önkormányzat is szembesült, 
a 2010. évi társadalom- és szociálpolitikai 
juttatásokat 7 millió forintban határoztuk 
meg, ami közel 1 millió forinttal több, mint a 
2009. évre tervezett. 

Önkormányzatunk 2010-ben 26,3 
millió forintot tervez átadni más 

szervezeteknek és a helyi háztartá-
soknak. 

Ez az összeg tartalmazza többek között a 
kunszigeti általános iskola fenntartójának 
fi zetendő éves hozzájárulást (10 millió 
forint), a helyi civil szervezetek támogatását 
(közel 7 millió forint), a fi atalok első lakáshoz 
jutásának, gyermekvállalásának támogatását 
(5 millió forint), valamint a háziorvosi 
szolgálat és a fogorvosi ügyelet támogatását 
(közel 500 ezer forint). 

Az önkormányzat 3 millió forintot 
tervez felhasználni a Szent István király 
utca felújítására, 2 millió forintot egyéb 
árokjavításra, útépítésre, járdajavításra. 
A buszöblök, buszvárók felújítására, 
valamint a faluközpont felújítására 2-2 
millió forint pályázati önrészt különítettünk 
el. Előreláthatólag összesen 3 millió 
forintot tesznek ki a gyepmesteri szolgálat, 
a szúnyogirtás, hóeltakarítás, egyéb 
szemétszállítás, valamint a falurendezvények 
kiadásai. 

Sikeres pályázat esetén Kunsziget 5 millió 
forintos önrésszel járul hozzá a Kultúrház 
felújításához, integrált közösségi szolgáltató 
térré való átalakításához. 2010-ben szintén 
részben pályázati forrásból tervezzük a 
sportöltöző nyílászáróinak cseréjét, és a 
költségvetés az ehhez szükséges 3 millió forint 
önrészt is tartalmazza. A községi temetőben 
elvégzendő felújításokra 800 ezer forint áll 
rendelkezésre.

Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodására 
vonatkozó célunk, hogy 

a takarékosság és a bevételek telje-
sülésének eredményeképpen minél 
kisebb mértékben csökkenjenek az 

önkormányzat megtakarításai. 

Amennyiben az általunk tervezettel 
ellentétben a helyi iparűzési adó számottevően 
nem csökken a 2009. évihez képest, 
elképzelhető az is, hogy az önkormányzati 
szolgáltatások színvonalának szinten tartása 
mellett sem csökken jelentősen év végére a 
falu tartaléka.

Kunsziget költségvetéséről

Polgármesterünk kitüntetése
- SZALAI BÉLÁNÉ - - SZALAI BÉLÁNÉ - Sopron Megye Közgyűlésének elnöke, 

Tátrai-Novák Éva a NAP országos elnöke és  
Havasrétiné Méry Judit mondta. Országos 
kitüntetéstben 30 fő részesült. 

Kunsziget polgármestere, Lendvai Ivánné 
szintén ünnepeltként a közösségben végzett 
önzetlen munkájáért emlékérmet és plakettet 
vehetett át.

A díjátadás után az Interoperett műsorát 
élvezhették a résztvevők Kollár Péter Erik és 
művésztársai előadásában.

A Kunszigeti Hírmondó előző számában 
beszámoltunk a Kunszigeti Faluszépítő 
Egyesület által rendezett borversenyről és 
pogácsasütő versenyről. A tudósításból 
sajnálatosan kimaradt két név. 

Stoller Zoltán „templom melletti 
vörösborával” vett részt a versenyen. 

A pogácsát készítő asszonyok névsorából 
Csiszár Imréné neve maradt ki.

Mindkettejüknek köszönjük, hogy részt 
vettek a versenyen.

A hibáért elnézést kérünk.
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A kunszigeti egyházközségi 
képviselőtestület választása

Az ötéves ciklus  letelte után püspöki kine-
vezésként újjáválasztották a képviselőtestüle-
tet. A régi- és új tagokkal kiegészült képvise-
lők április 21-én  a 11 órás szentmise keretén 
belül tettek eskütételt.

A testület egyházi elnöke: Winkler Zsolt 
plébános. Világi elnöke: Szalai Sándor. A kép-
viselőtestület tagjai: Ács Péter, Csapó Gábor, 
Hécz Vince, Jursics János,  Major Ernő, Szalai 
József, Szalai Márk, ifj . Szalai Miklós, Tóth 
Balázs, Varga Béla, Virger Gyula. 

Csabrendeki vendégek látogatása
Március 17-én két autóbusszal érkeztek 

katolikus hívek a Veszprém megyei 
Csabrendekről Schäff er Zoltán Sándor 
plébános vezetésével.

A meghívást megelőzte az a közös kapcsolat 
ami két évvel ezelőtt kezdődött Csabrendeken 
a Szent Lőrinc védőszentről elnevezett 
templomok képviseletének találkozóján.

A zarándokok részt vettek a Győri Könnyező 
Szűzanya ünnepe alkalmából celebrált 

szentmisén. Később városnézés keretén belül 
ismerkedtek Győr nevezetességeivel. Délután 
a vendégeket Winkler Zsolt plébános, az 
egyházi- és az önkormányzat képviselőtestület 
tagjai és a hívek fogadták. Közös imaóra 
következett a kunszigeti templomban, Szent 
József kilencedjének 7. napja szerint - amit a 
vendégek régi hagyományként megtartanak.

Az áhítatot baráti, közös vacsora követte - 
az egyházközség, az önkormányzat és a hívek 
felajánlásaként - a Kultúrotthonban.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a 

személyeknek akik egyházi hozzájárulásukat 
befi zették, segítve egyházközségünk 
munkáját.

Lelkigyakorlat
Nagyböjti, húsvétot megelőző 

lelkigyakorlaton vettek részt a kunszigeti 
katolikus  hívek március 18-19-20-án. 
Vendégpapként Csóka Gáspár ny. bencés 
gimnáziumi igazgató, tanár szolgált.

Az ünnepre való felkészülésként 
szentgyónásban és áldozásban részesültek a 
lélekben felkészültek.

Az egyházközség hírei
- SZALAI MÁRK -- SZALAI MÁRK -

Választás előtt
- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -

Négy egyéni képviselőjelölt közül választ-
hatunk április 11-én, a területi listán hat párt, 
illetve pártszövetség neve szerepel majd.

Április 11-én az országgyűlési választás első 
fordulóját rendezik. Reggel hat órától este hét 
óráig lehet voksolni. A szavazáshoz igazolni 
kell érvényes irattal a személyazonosságot és 
a lakcímet is. 

A megyében a sorsolás szerint a Civil Moz-
galom, az LMP, az MSZP, a Fidesz-KDNP, 
az MDF és a Jobbik szerepel - ebben a sor-
rendben - a szavazólapon. A pártok listáinak 
jelöltjei a leadott szavazatok arányában a sza-
vazólapon szereplő sorrendben jutnak man-
dátumhoz, feltéve, ha a választópolgároknak 
több mint a fele szavazott. 

Egyéni képviselőjelöltek a választókerü-
letünkben névsorrendben Bajorfi  Tamás az 
MSZP, Farkas Ádám a Jobbik, Kara Ákos a 
Fidesz-KDNP, valamint Pinczés Bálint a Le-
het Más a Politika jelöltje. Akkor lesz érvényes 
a választás, ha a választókerületben (ebbe 52 
település tartozik bele) legalább 50 százalé-
kos lesz a részvétel. A választás akkor lesz 
eredményes, ha valamelyik jelölt megszerzi a 
szavazatok több, mint 50 százalékát. Ha nincs 
döntés, a második fordulóban (április 25-én) 
az szerzi meg a mandátumot, aki a legtöbb 
szavazatot kapja. 

Kunsziget levéltári 
emlékei

- BÁBICS NORBERT -- BÁBICS NORBERT -
Állandó kiállítás nyílik Kunsziget levéltári 

emlékeiből. A megnyitó április 7-én lesz, ahol 
Néma Sándor levéltári igazgató tárlatvezetést 
is tart. egybekötött 

A Levéltári Esték című sorozat Kunszigetre 
érkezik áprilisban. A Kultúrházban állandó 
kiállítás nyílik falunk középkori és újkori 
levéltári emlékeiből, melynek megnyitóját 
április 7-én, szerdán 18 órától rendezik. 

A rendezvény részeként Néma Sándor, 
Győr-Moson-Sopron Megye Győri 
Levéltárának igazgatója tárlatvezetést tart, 
amelyben bemutatja a kiállított emlékeket és 
szól azok történelmi szerepéről is. 

A kiállítás az eredeti iratok másolatát 
tartalmazza.

A kiállítás anyaga Kunsziget levéltá-
ri emlékeit mutatja be a középkortól 

egészen a XX. század közepéig. 

Kunsziget a levéltártól ajándékba kapja a 
kiállítást, amelyet ideiglenesen a Kultúrházban 
lehet megtekinteni, a végső helyéről később 
döntenek.

A rendezvényre mindenkit szeretettel vár 
Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 
és Kunsziget Község Önkormányzata.
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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 
Kossuth tér
Telefon: (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 

Orvosi ügyelet 
Hétköznapokon 16 órától másnap 7 óráig és 
munkaszüneti napokon reggel 7 órától más-
nap reggel 7 óráig Győrben a Dembinszki 
utca 29. sz. alatt. 
Telefon: (96) 542-043

Gyógyszertár
Kossuth tér
Telefon: (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 

Szent Lőrinc rk. templom
Petőfi  tér
Szentmisék hétfőnként és péntekenként nyári 
időszámítás idején 18 órakor, téli időszámítás-
kor 17 órakor, vasárnap 8 órakor. 

Polgármesteri Hivatal 
József Attila utca 2. 
Telefon: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Nyitva: hétfő-csütörtök 7.30-16.00 
péntek: 7.30–13.00

Teleház
Kossuth tér 9.
Telefon/fax: (96) 552-010 
Nyitva hétköznap 9:30-11:30 és 16:00-21:00

Tündérvár Óvoda 
Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-143

Vocational A. Kunszigeti Tagiskolája 
Petőfi  tér 12. Telefon.: (96) 495-142

Kunszigeti Kisokos
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Nagy lelkesedéssel és izgalommal kezdődött 
az idei megmérettetés. Öt kategóriában 
indulhattak kicsik és nagyok. Iskolánk tanulói 
közül közel félszázan adták elő kedvenceiket, 
míg a felnőttek közül négyen szavalták el a 
magyar irodalom csodálatos alkotásait.  

Az 1-2. osztályosok kategóriájában Szabó 
Péter bizonyult a legjobbnak,  „rímhányó-
romhányi” Interjú a farkassal című vidám 
versét adta elő. Második helyen az elsős 
Farkas Döníz egy kedves kis csacsiról mondott 
verset, míg a harmadik helyen Seres Nikolett 
Laczkfy János: Lányok dalával végzett. A 3-4. 
osztályosok vetélkedésében a nagy ho-ho-ho 
horgász Mezei Milán került a dobogó felső 
fokára, az ezüstérem a boszorkányos Varga 
Petrának, a harmadik hely pedig Losonczi 
Pálmának jutott, aki egy aranyos kiskutya, 
Gubanc történetét szavalta el.

A felső tagozatos versmondók közül a 
vidám költemények mellett a hazaszeretet 
művei is felcsendültek. Majthényi Flóra: Mi 
a haza?- megkapó költeményét mély átéléssel 
Szalai Ildikó szavalta el, ezzel méltán került az 
első  helyre. Második helyen végzett Bodor 
Bálint, aki A nagy papucstolvajról „rántotta le 
a leplet”, a bronzérem pedig Gerezsdi Zsoltnak 
jutott, aki Csukás István Sün Balázsával csalt 
mosolyt a közönség arcára.

A prózamondók közül tavalyi első helyét 
megőrizve, idén is Vikidár Márk nyakába 
akasztottuk a képzeletbeli aranyérmet. 
Második lett Sokorai Márió, aki egy fogfájós 
nyusziról mesélt nekünk, míg harmadik 
helyezett lett A kismókus fél diójával a 
harmadik osztályos Nagy Bálint.

A gyerekek közül szép kiejtéséért 
különdíjban részesült a német ajkú 

Sachenmaier Aileen, aki Zelk Zoltán: Este jó 
című költeményét szavalta el. 

A felnőttek előadásait ámulva hallgatták a 
gyerekek. A zsűri egyhangúlag döntött: Vitéz 
Péterné Julika vehette át meghatottan az első 
helyért járó elismerést; Várnai Zseni: Petőfi  
márciusa című költeményével. Az idősek 
közül mindenki a dobogóra állhatott. Venesz 
Gyuláné Endrődi Sándor: A celli búcsú versét 
mondta el, Varga Ernőné Petőfi  Sándor 
máig csodálatosan hangzó művét, A jó öreg 
kocsmárost, míg Takács Józsefné Vörösmarty 
Mihály: Petikéjével lett ezüstérmes. 

A zsűri és a közönség szerint itt mindenki 
nyert. Hiszen Cseh Katalin szavait idézve: 

A vers és a mese mindenkié

„Szerintem a vers ajándék, amelyet meg kell 
tanulnunk elfogadni és befogadni. Ez a folyamat 
egyszerre gyötrelmes és gyönyörűséges. A 
kisgyermeknek viszont természetes, mert ő még 
lénye egészével a versben él, annak ritmusában, 
zeneiségében, szókapcsolataiban. A költészet 
varázsa nem kívülről hat rá, hanem belülről, a 
lélek határain belül. A vers ugyanakkor tükör is, 
amelybe ha belenézek (beleolvasok), meglátom 
önmagam, és önmagamban a gyarlóság mellett 
a magasztosat, vagyis az örök emberit.”

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
kunszigeti önkormányzatnak a segítséget! 
Reméljük jövőre ismét találkozunk, hiszen a 
vers és a mese mindenkié. 

Kunsziget Község Önkormányzatának 
Kulturális Bizottsága képzőművészeti 
pályázatot hirdetett március 15. alkalmából. 
A versenyre sok iskolás adta be pályaművét, 
amelyek között a rajzok voltak a 
legjellemzőbbek. 

A zsűri legjobbnak Szalai Szilvia, Hécz 
Tamara, Hermann Diána, Nagy Dániel és Józsa 
Veronika munkáit ítélte, ők könyvjutalomban 
részesült. 

A többi versenyző puzzle-t és színes 
ceruzákat kaptak.

Képünkön a díjátadáson épp Nagy Dániel 
veszi át az emléklapot Lendvai Ivánné 
polgármestertől és az ajándékkönyvet 
Samodai Imre tagintézmény-vezetőtől.

Fotó: Stróbli Norbert (kisalfold.hu)

Március 15., ahogy 
az iskolások látják 
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